
 
 
 

 
ค ำสั่งโรงเรียนพระพรหมพิทยำนุสรณ์ 

ท่ี    171   /2562 
เร่ือง   แต่งต้ังบุคลำกรรับผิดชอบกำรบริหำรกลุ่มงำนและกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

.................................... 
 เพื่อให้การบริหารงานภายในกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิ์ผลต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนจึงก าหนดงานและผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. กลุ่มบริหำรงำน ประกอบด้วย 

1.1 งานแผนงาน มีหน้าท่ี วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

1.2 งานพัสดุ มีหน้าท่ี ประสานพัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ จัดลงทะเบียน
คุมวัสดุ ครุภัณฑ์  

1.3 งานสารสนเทศ มีหน้าท่ี จัดระบบรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา 

2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

2.1 งานวิชาการ มีหน้าท่ี ประสานกลุ่มบริหารงานวิชาการในการจัดท าหลักสูตรกลุ่มสาระ รายวิชา
พื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม จัดตารางสอน มอบหมายการสอนแทน ก าหนดค่าเป้าหมาย การสอบ
แก้ตัว การเรียนซ้ า 

2.2 งานกิจกรรม มีหน้าท่ี วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง สรุป รายงานผล ตามล าดับ 

2.3 งานแผนงาน มีหน้าท่ี วิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และ
จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2.4 งานพัสดุ มีหน้าท่ี ประสานพัสดุโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการท่ีได้รับอนุมัติ จัดลงทะเบียน
คุมวัสดุ ครุภัณฑ์  

2.5 งานสารสนเทศ มีหน้าท่ี จัดระบบรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการวางแผน 
ปรับปรุง พัฒนา 

2.6 รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้มีหน้าท่ี ปฏิบัติงานตามท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระมอบหมาย 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
ส่ัง ณ วันท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

  
(นายจรัญ ชัยทองสุขทอง) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 



 
รำยชื่อบุคลำกรรับผิดชอบกลุ่มบริหำรงำนโรงเรียน 

ตำมค ำสั่งท่ี 171 / 2562 ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 
 

กลุ่มงำน 
 

งำน 
บริหำรงำนทั่วไป บริหำรงำนวิชำกำร บริหำรงำนงบประมำณ บริหำรงำนบุคคล กิจกำรนักเรียน 

แผนงำน นายสุธี  คชาผล นางสาวฐิตกมล  ปรุงเสริม นายพงศธร  ทุมสุวรรณ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ นางสาวอัจฉรา  นาควานิช 

พัสดุ นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร นางสาวประณีต  เจริญวาศน์ นางสาวจิราภรณ์  นนทามิตร นางสาวมลฤดี  ศิริมาศ นางกฤติกา  อยู่พิทักษ์ 

สำรสนเทศ นางสาวสุกันยา  ลัทธิพรหม นางมณภา  ศรีวิสุทธิ์ นายพงศธร  ทุมสุวรรณ นางเพ็ญทิพย์  สังขรัตน์ นางสาวดวงพร  จุลพงศ์ 

 
 
 
 
 
 
 

 



รำยชื่อบุคลำกรรับผิดชอบกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ตำมค ำสั่งที ่171 / 2562  ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2562 

 

กลุ่มสำระ 
 

งำน 

วิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยี 

คณิตศำสตร์ 
 

ภำษำต่ำงประเทศ 
 

สังคมศึกษำ ศำสนำ 
และ 

วัฒนธรรม 
ภำษำไทย กำรงำนอำชีพ 

ศิลปะศึกษำ , 
 สุขศึกษำและ 

พลศึกษำ 

รองหัวหน้ำ 
นางสาวประณีต  

เจริญวาศน์ 
นางปิยนันท์ 

ยิ่งค านึง 
นางมณภา 
ศรีวิสุทธิ์ 

นางจิราวรรณ  ปรีชา 
นางอนงค์ 
ทองนุ่น 

นายสุธี 
คชาผล 

นายสัตยา 
หนูเยาว์ 

วิชำกำร 
นางสาวประณีต  

เจริญวาศน์ 
นางกษมาวดี  
 ก าลังเกื้อ 

นางสาวฐิตกมล   
ปรุงเสริม 

นางนาตยา 
ช่วยไชยศรี 

นางอนงค์ 
ทองนุ่น 

นางสาวจิราภรณ์ 
นนทามิตร 

นางสาวชุติมันต์ 
วุฒิมานพ 

แผนงำน 
 

นายพงศธร 
ทุมสุวรรณ 

นางสาวดวงพร   
จุลพงศ์ 

นางสาวฐิตกมล   
ปรุงเสริม 

นางจิราวรรณ  ปรีชา 
นางกฤติกา 
อยู่พิทักษ์ 

นางสุดา 
จันทร์สุรางค์ 

 

นายอนนท์ 
จงไกรจักร 

กิจกรรม 
นางสาวอัจฉรา  

 นาควานิช 
นางปิยนันท์ 

ยิ่งค านึง 
นางสาวฐิตกมล   

ปรุงเสริม 
นางสาวสุกันยา  

 ลัทธิพรหม 
นางกฤติกา 
อยู่พิทักษ์ 

นายสุธี 
คชาผล 

นายสัตยา 
หนูเยาว์ 

พัสดุ 
นางเพ็ญทิพย์   

สังขรัตน์ 
นางกษมาวดี  
 ก าลังเกื้อ 

นางมณภา 
ศรีวิสุทธิ์ 

นางนาตยา 
ช่วยไชยศรี 

นางอนงค์ 
ทองนุ่น 

นางสาวจิราภรณ์ 
นนทามิตร 

นายอนนท์ 
จงไกรจักร 

สำรสนเทศ 
นางสาวพรพรรณ์  

สุวรรณรัตน์ 
นางปิยนันท์ 

ยิ่งค านึง 
นางมณภา 
ศรีวิสุทธิ์ 

นางจิรนันท์ 
เรืองรุก 

นางสาวเปมิกา  
มุสิกวงศ์ 

นางสุดา 
จันทร์สุรางค์ 

นางสาวชุติมันต์ 
วุฒิมานพ 

 


