
๗๓ 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกลุมงานตาง ๆ 
 
๑.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานท่ัวไป 
 ๑. นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางอรชร  โคตพันธ     กรรมการ 
 ๔. นางอําพร  สะดวก     กรรมการ 
 ๕. นางสาวชลธิดา  เช้ือพรมธรรม    กรรมการ 
 ๖. นางญาณิศา  คูณวงษ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นายเฉลิมศักด์ิ  มะลงิาม    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
๒.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 ๑. นางธมณ  ชมภูวงค     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเสาวภา  พรหมทา     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นายสมโภช  พิมสอน     กรรมการ 
 ๔. นางนัชนาภรณ  ชัยสารดํารงพัฒน   กรรมการ 
 ๕. นายธานินทร  บัวเข็ม     กรรมการ 
 ๖. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางพรรณนา  ใสกระจาง    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
๓.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานอํานวยการ 
 ๑. นางอาลิตตา  เหมเกียรติกุล    ประธานกรรมการ 
 ๒. นายวัฒนะ  สะดวก     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวจันจิรา  จงรักษ    กรรมการ 
 ๔. นายสมภพ  โคตพันธ     กรรมการ 
 ๕. นางธัญญาพร  ทองมนต    กรรมการและเลขานุการ 
 ๖. นางปทมนันท  โททัสสะ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
๔.  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
 ๑. นายสาริศฐ  คําทาส ี     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสถาพร  ทําทอง     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางชิดชนก  คําทาสี     กรรมการ 
 ๔. นางปนัดดา  หลาคํา     กรรมการ 
 ๕. นายโชคชัย  สามส ี     กรรมการ 
 ๖. นางสุทิศา  ไชยโชติ     กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางธนิกานต  ไขแสง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 



๗๔ 

 

๕.  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินและรายงานผล 
 ๑. นายเรืองยศ   สุภาว     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเสาวภา  พรหมทา     รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ    กรรมการ 
 ๔. นางญาณิศา  คูณวงษ     กรรมการ 
 ๕. นางธัญญาพร  ทองมนต    กรรมการ 
 ๖. นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล    กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสุทิศา  ไชยโชติ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
มีหนาท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 

๑. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุมบริหารงานที่ไดรับการแตงต้ัง  โดยจัดทําแบบประเมินผลให
ครอบคลุมงานครบทุกดาน 

๒. สรุปผลการปฏิบัติงาน  พิมพรายงาน  ปรับปรุงแกไข  เสนอฝายบริหารเพื่อจะไดวิเคราะหปญหา 
และหาทางปรับปรุงและพัฒนางานตอไป 
 

 ใหผูมีรายช่ือในคําสั่งปฏิบัติหนาที่ เต็มความสามารถ  เกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการหากมี
อุปสรรคปญหาใด  ใหแจงตอคณะบริหารเพื่อเสนอตอผูอํานวยการโดยเร็ว 
  
 ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
         (นายสุจินต  หลาคํา) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 

 
 



๗๖ 

  โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
นายสุจินต  หลาคํา 

  

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 

    

กลุมบริหารงานอํานวยการ 
นางธมณ  ชมพูวงค 

ปฏิบัตหินาที่รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานอํานวยการ 
 

๑. งานแผนงาน 
๒. งานจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
๓. งานพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศทาง
การศึกษากลุมงานและกลุมสาระการเรียนรู 
๔. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
๕. งานบริหารการเงินและการบัญชี 
๖. งานบริหารพัสดุและสินทรัพยโรงเรียน 
๗. งานควบคุมภายใน 
๘. งานชุมชนและภาคีเครือขาย 
๙. งานธนาคารโรงเรียน 
๑๐. งานประเมินผลกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

 กลุมบริหารงานวิชาการ 
นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
 

๑. งานทะเบียน 
๒. งานวัดผลและประเมินผล 
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๕. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
๖. งานนิเทศการศึกษา 
๗. งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
๘. งานแนะแนว 
๙. งานพัฒนาแหลงเรียนรู 
๑๐. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๑. งานสงเสริมวิชาการ 
๑๒. งานพัฒนาระบบเครือขายการศึกษาและสารสนเทศ 
๑๓. การจัดทําสํามะโนผูเรียนและการรับนักเรียน 
๑๔. งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลย ี
๑๕. งานสารสนเทศขอมูลทางการศึกษา 
๑๖. งานกํากับ  ติดตามเฝาระวงั ๐ ร และ มส. 
๑๗. งานพัสดุ ครุภัณฑวิชาการและโรเนียว 
๑๘. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
๑๙. งานวิชาการระดับชั้นเรียน 
๒๐. งานแผนงานวิชาการ 
๒๑. งานหองสมุด 
๒๒. งานประเมินผลกลุมบริหารงานทั่วไป 

 กลุมบริหารงานทั่วไป 
นางอาลลติตา  เหมเกียรติกุล 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงานทั่วไป 
 

๑. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
๒. งานประชาสัมพันธ 
๓. งานโภชนาการ 
๔. งานอนามัยและพยาบาลโรงเรียน 
๕. งานเทคโนโลยทีางการศึกษา 
๖. งานโสตทศันศึกษา 
๗. งานวารสารสัมพันธ 
๘. งานสาธารณูปโภค 
๙. งานบานพักครู 
๑๐. งานบริการชุมชน 
๑๑. งานลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 
๑๒. งานกิจกรรม  ๕ส 
๑๓. งานยานพาหนะ 
๑๔. งานเวรรักษาความปลอดภัย 
๑๕. งานวิทยุส่ือสาร 
๑๖. งานประเมินผลกลุมบริหารอํานวยการ 

 กลุมบริหารงานบคุคลและกิจการนักเรียน 
นายเรืองยศ  สุภาว 

รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 
 

๑. งานวางแผนอัตรากําลัง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
๒. งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา 
๓. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
๔. งานวินัยและจรรยาบรรณ 
๕. งานสารบรรณ 
๖. งานเวรยาม-รักษาความปลอดภัย 
๗. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
๘. งานปฏิคมโรงเรียน 
๙. งานครูที่ปรึกษา 
๑๐. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
๑๑. งานโรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ 
๑๒. งานสงเสริมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 
๑๓. งานสงเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๑๔. งานสงเสริมพัฒนาความประพฤติ  ระเบียบ
วินัย  คุณลักษณะอันพึงประสงค 
๑๕. งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
๑๖.งานจราจรและยานยนต 
๑๗. งานสายตรวจพิเศษและนอกบริเวณโรงเรียน 
๑๘. งานพิธีหนาเสาธง 
๑๙. งานสมาคมครูและผูปกครองโรงเรียน 
๒๐. งานชมรมศิษยเกาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
๒๑. งานประเมินผลกลุมบริหารงานวิชาการ 



๗๗ 

ขอมูลขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล 
วุฒิ

การศึกษา 
ตําแหนง 

๑ นายสุจินต  หลาคํา ศษ.ม. ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบงึวิทยาคม 
๒ นายเรืองยศ  สุภาว ศษ.ม. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน 
๓ นางนริศรารัตน ชัยภูริโภคหิรัญ ศษ.ม. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ 
๔ นางธมณ  ชมพูวงค ศษ.ม. รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ 
๕ นางอาลิตตา  เหมเกียรติกลุ กศ.ม. ปฏิบัติหนาทีร่องผูอํานวยการกลุมบริหารงานทั่วไป 

 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาวอาริยา  สํานักนิตย ค.บ.คณิตศาสตร ครู คศ.๑ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางอรชร  โคตพันธ ค.บ.คณิตศาสตร ครู คศ.๔ 
๓ นางสาวรจเรศ  สิทธิไชยากุล ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๔ นางญาณิศา  คูณวงษ ค.บ.คณิตศาสตร ครู คศ.๒ 
๕ นางสาวสุพรรณี  สมเสนา ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๒ 
๖ นางวรพรรณ  โพธ์ิคง ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๒ 
๗ นายวิระชน  สีดํา ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 

 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

 
ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางนัชนาภรณ  ชัยสารดํารงพัฒน ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน ครู คศ.๓ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นายสุรสิทธ์ิ  สัญญารัตน ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓  
๓ นางปนัดดา  หลาคํา ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน ครู คศ.๓ 
๔ นายปรีดา  คูณวงษ ค.บ. เคม ี ครู คศ.๓ 
๕ นายสมัย  บัวหยาด วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา 

(ฟสิกส) 
ครู คศ.๓ 

๖ นางสาวชลธิดา เชื้อพรมธรรม ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๗ นางสาวจันจิรา  จงรักษ ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๘ นายวิเชียร  ไชยโชติ วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา 

(เคมี) 
ครู คศ.๒ 

๙ นางสุทิศา  ไชยโชติ วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา 
(ฟสิกส) 

ครู คศ.๒ 

๑๐ นางสาวพัชรินทร  ใจเที่ยง ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา ครู คศ.๒ 



๗๘ 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑๑ นายเฉลิมศักด์ิ  มะลิงาม ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน ครู คศ.๑ 
๑๒ นางสุจิภา  วงศวรรณา ศศ.ม.บรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 
๑๓ นางพรรณนา  ใสกระจาง ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา ครู คศ.๑ 
๑๔ นายถนอม  ทิพมาตร ค.บ. คอมพิวเตอรศึกษา ครู คศ.๑ 
๑๖ นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ ศษ.บ.ชีววิทยา ครู คศ.๑ 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาวเพญ็พิชญา  ศรีนาค ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๒ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางอาลิตตา  เหมเกียรติกลุ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ครู คศ.๔ 
๓ นางสถาพร  ทําทอง ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๔ นายประสบพร  ชูช่ืน ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๕ นางสาวแสงเดือน  ธรรมวิเศษ ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๖ นางธัญญาพร  ทองมนต กศ.บ. ภาษาไทย ครู คศ.๓ 
๗ นางจุฑารัตน  ทองตีฆา กศ.บ. บรรณารกัษ ครู คศ.๒ 
๘ นางสาววริยา  พันวิสู ศศ.บ. ภาษาไทย ครู คศ.๑ 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นายธีรพล  โททสัสะ ศศ.บ.รัฐศาสตร ครู คศ.๒ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางสาวอุทัยวรรณ  วิเศษพงษ ค.บ.ภูมิศาสตร ครู คศ.๔ 
๓ นายโชคชัย  สามส ี ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ครู คศ.๓ 
๔ นายสาริฐศ  คําทาส ี ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๕ นางณิชาภัทร  พิมสอน ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๖ นางธนิกานต  ไขแสง ค.บ.สงัคมศึกษา ครู คศ.๒ 
๗ นางสาวทัศนีพร  แสนสุข ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 

๘ นายเอกอรุณ  ประอาง ค.บ.สงัคมศึกษา ครู 

๙ นางปาลรีัตน สายมณีวงศ ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาววรางคณา  พุฒพันธ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๒ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางชิดชนก  คําทาสี ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๓ นายฐิติวิวัฒน  เดชกุญชร ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๓ 



๗๙ 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๔ นางสาวสุวรรณดี  ลาคํา ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๒ 
๕ นางปทมนันท  โททสัสะ ศศ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๒ 
๖ นางสุปราณี   พอกพูน ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๒ 
๗ นายธานินทร  บัวเข็ม ศษ.บ. ภาษจีน ครู คศ.๒ 
๘ นางกฤตยา  เลิศศร ี ค.บ. ภาษาอังกฤษ ครู คศ.๒ 
๙ นางสาวบัวลิน  พันธแกน ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 

 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นายรณชัย  ชัยสิทธ์ิ ค.บ.ศิลปศึกษา ครู คศ.๑ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางอุทัย  จินดาชาติ ค.บ.นาฏศิลป ครู คศ.๓ 
๓ นายสมโภช  พิมสอน ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
 นายศุภชัย  บุญทาทอง ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน ครู คศ.๓ 

๔ นายสุขสวัสด์ิ คําผาง ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๑ 
 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสาวจินตนา  คงเสนะ ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๒ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นางเสาวภา  พรหมทา ศษ.ม.หลกัสูตรและการสอน ครู คศ.๔ 
๓ นายวัฒนะ  สะดวก วท.ม.ครุศาสตรการเกษตร ครู คศ.๔ 
๔ นางอําพร  สะดวก คอ.บ.เทคโนโลยีการเกษตร ครู คศ.๔ 

 
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา  และพลศึกษา 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นายกฤตชัย  แปนโสม ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 
๒ นายวุฒิเกรียงไกร  ใจแจง ศษ.ม.การบรหิารการศึกษา ครู คศ.๓ 
๓ นายสมภพ  โคตรพันธ วท.บ.วิทยาศาสตรการกีฬา ครู คศ.๓ 
๔ นายบรรจบ  ลําดวน บธ.ม.การจัดการทั่วไป ครู คศ.๓ 

 
 
 
 
 



๘๐ 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางสุจิภา  วงศวรรณา ศศ.ม.บรหิารการศึกษา ครู คศ.๑  ครูแนะแนว 
๒ นางเพ็ชรมณี เลิศวีระธีระพลธ ศษ.บ.ชีววิทยา ครู คศ.๑  การศึกษาตอ 

 

พนักงานจางตามภารกิจ/ครูอัตราจาง 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นางมัณฑนา  จันทเสน บธ.บ.บญัชี พนักงานจางตามภารกจิ 
๒ นางสาวจารุวรรณ  นาหอม บธ.บ.บญัชี พนักงานจางตามภารกจิ 
๓ นางสาวนภสักรณ  ธัญนพศตนันท บธ.บ.บญัชี พนักงานจางตามภารกจิ 
๔ นางสาวธัญญาพร  สังขแกว ค.บ.ดนตร ี ครูอัตราจาง 
๕ นายสายฟา  ชูคํา ม.๖ พนักงานจางตามภารกิจ(นักการภารโรง) 

๖ นายสมนึก  รักสุด ม.๖ พนักงานจางตามภารกิจ(นักการภารโรง) 

 
ลูกจางประจํา/พนักงานจางเหมาบริการ 

 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา ตําแหนง 
๑ นายกรุงศร ี สาระส ี ม.๖ พนักงานจางเหมาบริการ 
๒ นางคณาคํา  กลําเงิน ม.๖ พนักงานจางเหมาบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 
คําสั่งโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

ท่ี  ๑๑๐/ ๒๕๖๓ 
เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง  มอบหมาย  และพรรณนางาน  ใหขาราชการครู  

พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ครูอัตราจาง และลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาท่ี  
ประจําปการศึกษา  ๒๕๖๓ 

******************************************** 

 เพื่อใหการดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงต้ัง  มอบหมาย  และพรรณนางาน  ใหขาราชการครู  
ลูกจางประจํา  พนักงานจางตามภารกิจ  ครูอัตราจาง  และลูกจางช่ัวคราว  ปฏิบัติหนาที่  ประจําปการศึกษา  
๒๕๖๓  เปนไปดวยความเรียบรอย  และเกิดผลดีตอทางราชการ  โรงเรียนจึงขอแตงต้ังคณะกรรมการ  
ดังตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
๑.  นายสุจินต  หลาคํา    ผูอํานวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
๒.  นายเรืองยศ  สุภาว    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  รองประธานกรรมการ 
      และกจิการนักเรียน 
๓.  นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
๔.  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกลุ   ปฏิบัติหนาที่รองฯ กลุมบรหิารงานทั่วไป  กรรมการ 
๕.  นางธมณ  ชมภูวงค    รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 

และเลขานุการ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 
 ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ดูแลอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน  และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน
ใหเปนที่เรียบรอย 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน 
๑.  นายเรืองยศ  สุภาว      รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล  ประธานกรรมการ 
        และกจิการนักเรียน 
๒.  นางนริศรารัตน  ชัยภูริโภคหิรัญ   รองผูอํานวยการกลุมบรหิารงานวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
๓.  นางธมณ  ชมพูวงค      รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
๔.  นางอาลิตตา  เหมเกียรติกลุ     ปฏิบัติหนาที่รองฯ กลุมบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
๕.  นางสาวอุทัยวรรณ วิเศษพงษ     หัวหนากลุมบรหิารงานวิชาการ   กรรมการ 
๖.  นายสาริฐศ  คําทาสี      หัวหนากลุมบรหิารงานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๗.  นายวัฒนะ  สะดวก      หัวหนากลุมบรหิารงานทั่วไป   กรรมการ 
๘.  นางเสาวภา  พรหมทา     หัวหนากลุมบรหิารงานอํานวยการ  กรรมการ 
๙.  นางสถาพร  ทําทอง      หัวหนางานบุคคล          กรรมการและเลขานุการ 



๘๒ 

๑๐. นางสุทิศา  ไชยโชติ     หัวหนางานสารบรรณ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑. นางนภัสกรณ  ธัญนพศตนันท    บุคลากรสนับสนุนการสอน  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. กรรมการหมายเลข  ๑-๑๑  ดําเนินการจัดคําสั่ง  มอบหมายงาน  และจัดพิมพกรอบการ
บริหารงานของฝายที่รับผิดชอบ 

๒. กรรมการหมายเลข  ๑๐-๑๑  ดําเนินการรวบรวมกรอบการบรหิารงานทุกฝายและจัดทํารูปเลมให
สมบูรณ 

๓. กรรมการหมายเลข  ๑-๙  ตรวจสอบความถูกตองและรายงานความเรียบรอย 
๔. กรรมการหมายเลข  ๑๐-๑๑  ดําเนินการสําเนาเอกสาร  เขาเลม  และจัดทําบัญชีรายละเอียด  

การรับ–มอบเอกสารใหบคุลากรโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  เพื่อจัดเก็บหลักฐาน  และแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งน้ีใหคณะกรรมการที่ไดนับการแตงต้ังปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด  หากมีปญหาใหรายงานตอ
คณะกรรมการอํานวยการทราบ  เพื่อจะวินิจฉัยสั่งการตอไป 
 

ทั้งน้ี  ต้ังแตวันที่  ๒๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๐  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
         
          (นายสุจินต  หลาคํา) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 

 


