
คำสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที ่   ๒๗๖ / ๒๕๖๓ 

  เรื่อง  แต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
........................................ 

 เพ่ือให้การบริหารงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ  ภาษาต่างประเทศ  แนะแนวและ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งหัวหนา้กลุ่มสาระ รองหัวหน้ากลุ่มสาระและเลขานุการกลุ่มสาระ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
  ๑.  นางเพียงแข  ชิตจุ้ย      ผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๒.  นางอุไรวรรณ  จันทร์เมือง   รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๓.  นายอาวุธ  จันทร์เมือง  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๔.  นางสุริยา  เพราเพราะ  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๕.  นางจำเรียง  ใจกว้าง   ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
  ๖.  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
  ๗.  นางสาวจริาภรณ์    ทลิกรรณ์  เลขานุการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๒. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
๑.  นางสาวอัญชรีย ์  มีแสง   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นางสาวอภิชญา  ฤทธิ์พันธ์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นางจำเรียง  ใจกว้าง   กรรมการ 
๔.  นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์  กรรมการ 
๕.  นางยุพาพร  เกิดขุมทอง  กรรมการ 
๖.  นางสาวจิราภรณ ์ ทลิกรรณ์  กรรมการ 
๗.  นางอารีรัตน์  คล้ายอุดม  กรรมการ 
๘.  นายณฐนน  ก๋งหวั่น   กรรมการ 
๙.  นางสาวณัฐชยา  พรหมสุภา  กรรมการ 
๑๐.  นายธิรพงษ์  คงด้วง    เลขานุการ 

๓. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
๑.  นางอารมย์  เทพเกื้อ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นายเจนณรงค์  พันทวี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นางวานีดา  ทองปัสโนว์  กรรมการ 
๔.  นางสาวพิมพ์ใจ    ทองเรือง  กรรมการ 
๕.  นายจงรักษ์  บำรุงวงศ์  กรรมการ 
๖.  นายเอกชัย  อะหลีแอ  กรรมการ 
๗.  นางอัญวีณ์  หนูอุไร   กรรมการ 
๘.  นางสาวภมร  สุขศรีแก้ว  กรรมการ 
๙.  ว่าที่ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง  กรรมการ 
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๑๐.  นางสาวนิชาภา  รัตนถาวร  กรรมการ 
๑๑.  นายอัครพล  ศรีฟ้า   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวณัฐธิดา  ทองปัสโนว์  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวกุลธิดา  ฉิมคล้าย  เลขานุการ  

๔. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางสาวพัชริณี  สมผล  หวัหน้ากลุ่มสาระ 
๒. นายสุรศักดิ์  ศรีขวัญ  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓. นายภราดร  ไชยเขียว รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๔. นายเดชศรี  สุวิรัตน์  กรรมการ 
๕. นางสาวจันธิรัตน ์  หมานจิตร กรรมการ 
๖. นางอังคณา  จงรักวิทย์ กรรมการ 
๗. นางสาวจตุพร  เฝือชัย  กรรมการ 
๘. นางสาวชมพิชาน์  คงสิบ  กรรมการ 
๙. นายรัฐพงศ์  ช่วยช ู  กรรมการ 
๑๐. นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม กรรมการ 
๑๑. นางสาวซูไบดะห์ มะดือเร๊ะ กรรมการ 
๑๒. นางสาวรัชฎาพร เอียดรอด กรรมการ 
๑๓. นายสันต ิ  สีตะพงศ์ กรรมการ 
๑๔. นางสาวจิราพร  บุญเหลือ กรรมการ 
๑๕. นายอิศรเกษม  สีหะวงษ์ กรรมการ 
๑๖. นายวรรณศักดิ์  ช่วยช ู  กรรมการ 
๑๗. นายวรัญญ ู  ทองถึง  กรรมการ 
๑๘. นางลักขณา  นามสมวงษ์กุล กรรมการ 
๑๙. นางสาวนวียา  ปักษิณ   เลขานุการ 

๕. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑.  นายสัญชัย  พิกุลงาม  หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นางสาวอมรทิพย์  จิตรอารีย์  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นางสาวราวีญา  ซอมัด   กรรมการ 
๔.  นายธีรรัตน ์  โคตรพันธ์  กรรมการ 
๕.  นายณัฐกิตติ์  สารสุข   กรรมการ 
๖.  นางสาวจิตชนก  ประชุมทอง  กรรมการ 
๗.  นางสาวชุติมา  จิตตราภิรมย์  กรรมการ 
๘.  นางสาวธัญญารัตน ์ จิตราภิรมย์  กรรมการ 
๙.  นางสาวพรประภา นิรัตน์   กรรมการ 
๑๐.  นางสาวนิตยาพร จนัทร์ประสิทธิ์  กรรมการ 
๑๑.  นางสาวปาลิน ี  เพชรทอง  เลขานุการ 
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๖. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๑.  นางสาวสาลีรัตน ์ ทองขาว   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นางสาวสวุัยดา  ง๊ะสมัน    รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นายณัฐภัทร  อินทรเสนีย์  กรรมการ 
๔.  นางอรวรรณ  วัชรถาวรศักดิ์  เลขานุการ 

๗. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๑.  นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นายวีรภัทร  อินทร์เนื่อง  กรรมการ  
๔.  นายชวลิต  กรัดภิรมย์  กรรมการ 
๕.  นางสาววันวิสาข์  สืบ   กรรมการ 
๖.  นางสาวอาภาภรณ์ บุษบง   กรรมการ 
๗.  นายจตุพล  บุนนาค   กรรมการ 
๘.  นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  เลขานุการ 

๘. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๑.  นางสาวปรมาภรณ์ ไชยเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นายจตุรงค์  ขุนปักษี   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  สิบเอกหญิง อนุสา ส่งสุริน   กรรมการ 
๔.  ว่าทีร่.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา  กรรมการ 
๕.  นางสาวดวงกมล  ทองหวาน  กรรมการ 
๖.  นางสาวนฤมล  สาริขา   กรรมการ 
๗.  นางสายฝน  ราษีงาม   เลขานุการ 

๙. คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
1.  นางสาวปัทมา  ใจชื่น   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
2.  นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน   รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นางสาวชกาภัฎ  ทิศคงทอง  กรรมการ 
๔.  นางสาวณัฐนร ี  พันธ์พงศ์  กรรมการ 
๕.  นางสาวพรพิลาศ  วิจิต   กรรมการ 
๖.  นางสาวกวินนาฎ  อินทจันทร์  กรรมการ 
๗.  นางสาวมัสรีน่า  สะน ิ   กรรมการ 
๘.  นายธิติสรรค ์  สงพราหมณ์  กรรมการ 
๙.  นายวศิน  ตุเกตุ   กรรมการ 
๑๐. นายเอกภพ  ไทยทอง   กรรมการ 
๑๑.  นางสาวณัฐพัชร ส่งเสริม   กรรมการ 
๑๒.  นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวนฤมล  บุญรอด   กรรมการ 
๑๔.  นางสาวสุพรรษา ดุริยานนท์  กรรมการ 
๑๕.  นางนฤมล  ทิพย์พินิจ  กรรมการ 
๑๖.  นางสาววภิาวรรณ วิชัยดิษฐ์ เลขานุการ 
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๑๐.  คณะกรรมการงานแนะแนว 
1.  นางสาวจันทร์จีรา บุญปติ   หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.  นางสาวกรกมล  นาคบังเกิด  รองหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๓.  นางสาวเกศวรา  ศรีพิบูลย์  เลขานุการ 

 ๑๑.  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๑. นางสาวปาลิน ี  เพชรทอง หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๒. นางสาวทิฆัมพร  ออมสิน  รองหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ๓.  นางสาวรัชฎาพร  เอียดรอด เลขานุการ 

 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. กำหนดสัดส่วนสาระการเรียนรู้  และการพัฒนาหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระตามหลักสูตร
แกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา 

2. ดำเนินการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมและหลากหลาย  สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
4. กำหนดแนวทางการวัดประเมินผลที่หลากหลายในแต่ละกลุ่มสาระเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่แสดงถึง

ความสามารถอย่างแท้จริงของนักเรียน  และให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม
สาระที่กำหนด 

5. วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
6. ดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนจากผลการประเมิน  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้   

การวัดและประเมินผล  ด้วยการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
7. นิเทศภายใน  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง  และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กระบวนการจัดการเรียนรู้   

การวัดและประเมินผล 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของครู  และผลการบริหารหลักสูตรของ

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเน้นผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

            ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่อย่างเคร่งครัด  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ
สืบไป 
 
    สั่ง  ณ   วันที่  ๒๕  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  25๖๓ 
  
 

      (ลงชื่อ) 
            (นางเพียงแข  ชิตจุ้ย) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 


