
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) 
ท่ี   69    / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งและมอบหมำยงำนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติงำน 
 ตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน2 (สมำน สุเมโธ)  ปีกำรศึกษำ  2560 

-------------------------------- 
 เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สเุมโธ) เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ สอดคล้องนโยบายรฐับาล หน่วยงานราชการต้นสังกัด และสถานศึกษา ให้มีประสทิธิภาพและเกิดประสทิธิผล
สูงสุดต่อทางราชการ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39  แห่งพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ. 2542  และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2 พ.ศ. 2553)และ มาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา  
พ.ศ.  2547  มาตรา 39(1)  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  2546 ,  ค าสั่ง  
สพฐ.ที่ 1626/2551  เรื่อง   การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกบัพนักงานราชการ  ลงวันที่  22  ธันวาคม  
2551  จึงแต่งตัง้และมอบหมายงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร
ราชการภายในฯ  ปีการศึกษา 2560 และให้ยกเลิกค ำสัง่ทุกค ำสั่งในกำรแต่งตั้งและมอบหมำยงำนฯท่ีแย้งกับค ำสั่งน้ี  
ให้ใช้ค าสั่งนี้แทน  ดังต่อไปนี้  
 

1. คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 
 1) นายสมนึก  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 2) นายสมพงษ์  บุญนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 
 4) นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  กรรมการ 
 5) นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรอืง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ  กรรมการ 
 6) นางประทุม  บุตรค าโชต ิ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
 7) นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล   กรรมการ 
 8) นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 
 9) นายอังควร  โภคานิตย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน  กรรมการ 
 10) นางรุจริา  ยืนยิ่ง รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ กรรมการและเลขานุการ 
 11) นางพนมจิตร  ประทมุมา รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ี  เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ร่วมวางแผนในการบรหิารจัดการศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2  
(สมาน สเุมโธ)ในทุกด้าน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ นโยบายทางราชการ 
 และสถานศึกษา หรืองานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ให้เกิดประสิทธิผลและประสทิธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ 
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2. หัวหน้ำกลุ่มและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรตำมแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำรรำชกำรภำยในโรงเรียนขอนแก่น
วิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ)  ปีการศึกษา 2560 ประกอบดว้ย 
  1)  กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   (1)  นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางลักขณา  บัวช่วย  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  2) กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   (1)  นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรอืง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางรุจริา  ยืนยิ่ง  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  3) กลุ่มบริหำรบุคคล 
   (1)  นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางรัชนีย์  ทองน้อย  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  4) กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
   (1)  นางประทุม  บุตรค าโชต ิ ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  5) กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   (1)  นายอังควร  โภคานิตย์ ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นายสุวัตน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
  6) กลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   (1)  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่ม 
   (2)  นางพนมจิตร  ประทมุมา ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่ม 
หน้ำท่ีหัวหน้ำกลุ่มและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำร  
 ให้ร่วมกันวางแผนด าเนินการในการบรหิารจัดการคุณภาพการศึกษาตามภารกิจงานกลุ่มงานที่ได้รับ 
มอบหมายและหรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติ สอดคลอ้งและสนองนโยบาย 
ทางราชการ และสถานศึกษา ด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ  
 

3. กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 3.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   1) นายสมพงษ์  บุญนาม  รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
   2) นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
   3) นางสมคิด  จิตระบอบ  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   4) นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   5) นางส าราญ  สุส ี  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   6) นางราณี  พิทยาภาพงศ์ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   7) นางนภาภรณ์  นุศรีอัน  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
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   8) นางธันยพร  แบนอภัย  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   9) นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   10) นางศิวพร  บัวบุตร  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
        11) นางฉัตรทอง  ดวงลีด ี ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   12) นางลักขณา  บัวช่วย  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
 3.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
   1) นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
   2) นางลักขณา  บัวช่วย  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารวิชาการ 
 หน้ำท่ี  
 3.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรวิชำกำร และผู้รับผิดชอบ 
   1) งำนส ำนักงำนและสำรสนเทศ 

(1) นางราณี  พิทยาภาพงศ์  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางนภาพร  นุศรีอัน  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

  2) งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ 
(1) นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางสมคิด  จิตระบอบ  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

3) งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้และนิเทศกำรเรียนกำรสอน 
(1) นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางลักขณา  บัวช่วย  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

4) งำนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
(1) นางทิพวรรณ  ศรีสมุทร  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางราณี  พิทยาภาพงศ์  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

5) งำนวัดผลประเมินผลกำรเรียน 
           (1) นางสมคิด   จิตระบอบ    ครูช านาญการพิเศษ  หัวหน้า 
           (2) นางนภาพร  นุศรีอัน    ครูช านาญการพิเศษ  รองหัวหน้า 

6) งำนพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนและควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
(1) นางลักขณา  บัวช่วย    ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางนภาภรณ์  นุศรีอัน  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

7) งำนทะเบียนและเทียบโอน 
(1) นางส าราญ  สุส ี   ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางธันยพร  แบนอภัย  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 

8) งำนห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
(1) นางธันยพร  แบนอภัย  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2) นางสาวศศิธร  อัฑฒพงศ์พเิชฎฐ์   ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า และบรรณารักษ์ 
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(3) นางนิตยา  ภูวประภากร  ครูช านาญการพเิศษ  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
9) งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

(1) นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(2)  นางธันยพร  แบนอภัย  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
(3) นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่

10) งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 

 (1) กิจกรรมแนะแนว 
 นางสาวจุฬารัตน์  สมทา  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่
(2) กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนำรี  
 นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(3)  กิจกรรมยุวกำชำด 
 นางราณี  พิทยาภาพงศ์  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(4) กิจกรรมชุมนุม 
 นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(5) กิจกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์ 
 นางศิวพร  บัวบุตร  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
(6) กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
 นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 

11) งำนโรงเรียนมำตรฐำนสำกล  
 นางลักขณา  บัวช่วย  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯทกุกลุ่มสาระฯ ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่
12) งำนโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ 
 นางวิไลวรรณ  จอมพลาพล ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณะครูทุกคน   เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
13) งำนกำรศึกษำพิเศษและกำรเรียนร่วม 
 นางฉัตรทอง  ดวงลีดี  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 นางกนกพรรณ พลวงษา  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
 นางสาวสโรชา  เช้ือสาวะถี ครูพี่เลี้ยง   เจ้าหน้าที ่
 นางสาวธัชพรรณ  บุญโตนด ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที ่  
14) งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯทกุกลุ่มสาระฯ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
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15) งำนทวิศึกษำและหลักสูตรอำชีพระยะสั้น 
 นางศิวพร  บัวบุตร  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 นางสุภารัตน์  ทองชุม  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
 นายสังคม  ท้าวสบาย  ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่
16) งำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 นางสมคิด  จิตระบอบ  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯทกุกลุ่มสาระฯ     เจ้าหน้าที ่
17) งำนสถำนศึกษำพอเพียง 
 นางศิวพร  บัวบุตร  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า  
 หัวหน้ากลุ่มสาระฯทกุกลุ่มสาระฯ     เจ้าหน้าที ่  
18) งำนดนตรี นำฏศิลป์ และ โยทวำทิต 
 นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 นายสังคม  ท้าวสบาย  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
 นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่

นางสาวอภิญญา  เฉยฉิว  ครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที ่
19) งำนกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
 นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้า 
 นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
 นายคมชาญ  โคตรแก้ว  ครูช านาญการพเิศษ  เจ้าหน้าที ่

3.4  งำนกลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ 
 1) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้วิทยำศำสตร์ 
  นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 2) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษต่ำงประเทศ 
  นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 3) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
  นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 4) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ภำษำไทย 
  นางฉัตรทอง  ดวงลีดี  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 5) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้คณิตศำสตร์ 
  นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 6) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้ศิลปะ 
  นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
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7) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี 
  นางสุภารัตน์  ทองชุม  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 8) กลุ่มสำระกำรเรยีนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
 9) กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
  นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
3.5  คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

         1) นายสมนกึ  ทองค า ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
            2) นายสมพงษ์  บุญนาม รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
            3) นางฉัตรทอง  ดวงลีด ี หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย กรรมการ 
            4) นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร ์ กรรมการ 
            5) นางพัชราภรณ์  เจริญสุข หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รู้วิทยาศาสตร ์ กรรมการ  
            6) นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ กรรมการ  
            7) นายเมธี  สีละพัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ กรรมการ  
            8) นางนารี  วานิช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ กรรมการ  
            9) นางสุภารัตน์  ทองชุม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กรรมการ   
            10) นางอัจฉรีย์  เขียวงาม หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 
            11) นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ หัวหน้ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  กรรมการ 
            12) นางศิวพร  บัวบุตร หัวหน้างานหลักสูตรทวิศึกษาฯ กรรมการ        
                   13) นางลักขณา  บัวช่วย หัวหน้างานโรงเรียนมาตรฐานสากล   กรรมการ 
            14) นางสมคิด  จิตระบอบ หัวหน้างานทะเบียนวัดผล กรรมการ 
            15) นางสาวจุฬารัตน์  สมทา หัวหน้างานแนะแนว กรรมการ 
            16) นางวิไลวรรณ จอมพลาพล หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
            17) นางทิพวรรณ  ศรีสมทุร หัวหน้างานหลักสูตรสถานศึกษา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารวิชาการ และงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานประกอบค าสัง่ระบุแนบท้ายค าสัง่นี้ (เอกสารนี้ได้จัดท าเป็นรูปเลม่มอบให้ทกุ
กลุ่มงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 
 

4. กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 4.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1) นายสมพงษ์  บุญนาม  รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
   (2) นายสมเกียรติ  ศรีรุง่เรือง ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
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   (3) นางพนมจิตร  ประทุมมา ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (4) นางฐาปนีย์  เขาทอง  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (5) นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (6) นางประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  กรรมการ 
   (7) นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  กรรมการ 
   (8) นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (9) นายประเสริฐ  ขวาค า  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (10) นายวิวัฒน์  เวฬุวรรณ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   (11) นางรุจริา  ยืนยิ่ง  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
   4.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
   1) นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรอืง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
   2) นางรุจริา  ยืนยิ่ง  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 4.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรงบประมำณ และผู้รับผิดชอบ 

1)  งำนส ำนักงำนและสำรสนเทศ 
 นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  หัวหน้า 
 นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
2) งำนนโยบำยและแผน 
 นายสมเกียรติ  ศรีรุง่เรือง  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

นายธฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
3) งำนบริหำรงำนกำรเงินและกำรบัญชี 
 นางรุจริา  ยืนยิ่ง   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้างานการเงิน 
 นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่การบัญชี 
4) งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
 นายสมเกียรติ  ศรีรุง่เรือง  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ัสด ุ
 นางฐาปนีย์  เขาทอง  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที่พสัด ุ

นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที่พสัด ุ
 นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที่พสัด ุ
5) งำนระบบเทคโนโลยี ข้อมูล และ สำรสนเทศ  
 นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
6. งำน ICT และ เว็บไซต์โรงเรยีน  
 นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

นางธันยพร  แบนอภัย  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
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นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่

7) งำนระดมทรัพยำกรเพ่ือกำรศึกษำ 
 นางรุจริา  ยืนยิ่ง   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
 นางจุฬารัตน์  สมทา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
8) งำนโรงเรียนธนำคำร 
 นางฐาปนีย์  เขาทอง  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

9) งำนกำรหำรำยได้ระหว่ำงเรียน 
 นางฐาปนีย์  เขาทอง  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางศิวพร  บัวบุตร  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 

นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางประทุม  บุตรค าโชต ิ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นายสังคม  ท้าวสบาย  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที่   
 นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
9) งำนควบคุมภำยใน 
 นายสมเกียรติ  ศรีรุง่เรือง  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางรุจริา  ยืนยิ่ง   ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางฐาปนีย์  เขาทอง  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
10)  งำนส ำมะโนผู้เรียน 
 นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
11) งำนประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลำกร  
 นางรุจริา  ยืนยิ่ง    ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

  นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
 12) งำนโรเนียวและส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำร 
  นายประเสริฐ  ขวาค า   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นายวิวัฒน์  เวฬุวรรณ   ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
  นายคมชาญ  โคตรแก้ว   พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่
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หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารงบประมาณและงานอื่นที่
ได้รับมอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานประกอบค าสัง่ระบุแนบท้ายค าสัง่นี้ (เอกสารนี้ได้จัดท าเป็นรูปเลม่มอบให้ทกุ
กลุ่มงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 

 

5. กลุ่มบริหำรบุคคล 
5.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรบุคคล 

    1) นายสมพงษ์  บุญนาม  รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
    2) นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
    3) นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษเ์จริญ ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
    4) นางรัชนีย์  ทองน้อย  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการและเลขานุการ 

5.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรบุคคล 
1) นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์ ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล 

 2) นางรัชนีย์  ทองน้อย  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารบุคคล 
5.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรบุคคล และผู้รับผิดชอบ 
 1)  งำนส ำนักงำนและสำรสนเทศ 
  นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 2) งำนบริหำรบุคลำกร 

นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

3) งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง 
นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

4) งำนทะเบียนและสถิติขำ้รำชกำรครู  ลูกจ้ำง  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

5) งำนเสริมสร้ำงและประเมินผลประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร 
นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
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6) งำนสวัสดิกำรและขวัญก ำลังใจบุคลำกร 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้าา 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

7) งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
8) งำนส่งเสริมและพัฒนำวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นางรัชนีย์  ทองน้อย   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางภัทรานิษฐ์ ปรีชาพงษ์เจริญ  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

9) งำนเวรยำมและรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
นายพัศพงศ์  ปิยพัศพงศ์   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรบุคคล 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารบุคคลและงานอื่นที่ได้รบั
มอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานประกอบค าสั่งระบุแนบท้ายค าสัง่นี้ (เอกสารนี้ไดจ้ัดท าเป็นรปูเล่มมอบให้ทุกกลุม่
งานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 

 

6. กลุ่มบริหำรท่ัวไป 
6.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรท่ัวไป 

   1) นายสมพงษ์  บุญนาม   รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
   2) นางประทุม  บุตรค าโชต ิ  ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
   3) นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   4) นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   5) นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   6) นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   7) นางอาภากรณ์  ผิวขม   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   8) นายกฤตพล  อินทร์เสนลา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   9) นายธัฒนคร  พวงค า   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
                    10) นางสุภารัตน์  ทองชุม   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
                    11) นายสังคม  ท้าวสบาย   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
                    12) นายเมธี  สีละพฒัน ์   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
                    13) นางราณี  พิทยาภาพงศ์  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
                    14) นางพัชราภรณ์  เจริญสุข  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 
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6.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรบริหำรท่ัวไป 
1) นางประทุม  บุตรค าโชต ิ ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 
2) นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารทั่วไป 

6.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรท่ัวไป และผู้รับผิดชอบ 
1)  งำนส ำนักงำน  ธุรกำร  สำรบรรณและสำรสนเทศ 
 นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางสาวทิพย์อมร  เพ็งล ี  ครูธุรการ  เจ้าหน้าที ่
2) งำนบริกำรและปฏิคม   

นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางฉัตรทอง  ดวงลีดี  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางสาวทิพย์อมร  เพ็งล ี  ครูธุรการ  เจ้าหน้าที ่

3) งำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำ  
นางประทุม  บุตรค าโชต ิ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่  

4) งำนโภชนำกำร 
นางอมรรัตน์  พิทักษ์วงศ์ศร ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

5) งำนอนำมัย 
นางอาภากรณ์  ผิวขม  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางกฤตยา  วงศ์สัมพันธ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

6) งำนโสตทัศนศึกษำ 
นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

7) งำนประชำสัมพันธ์ 
นางนารี  วานิช   ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายชัชวาล  นามปรีดา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายกฤตพล  อินทรเ์สนลา ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

8) งำนชุมชนภำคีเครือข่ำย 
นางสุภารัตน์  ทองชุม  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางราณี  พิทยาภาพงศ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
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9) งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
นางประทุม  บุตรค าโชต ิ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ผู้แทนครู ในคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

10) งำนอำคำรสถำนท่ีและสำธำรณูปโภค 
นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายสังคม  ท้าวสบาย  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางปฏิมาภณ์  เชาวนปรีชาพร ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางสาวอรรจนีย์ นิตยาชิต ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที่  
นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่
นายบุญมา  อุบลพิทักษ์  นักการภารโรง 
นายอาวุธ  หล้าสุด  นักการภารโรง 
นายอนุสรณ์  มีกุดพันธ์  พนักงานขับรถ 
แม่บ้านโรงเรียน 

11) งำนนักกำรภำรโรง ยำม  แม่บ้ำน  พนักงำนขับรถ 
นายสังคม  ท้าวสบาย  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางพัชราภรณ์  เจรญิสุข  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายบุญมา  อุบลพิทักษ์  นักการภารโรง 
นายอาวุธ  หล้าสุด  นักการภารโรง 
นายอนุสรณ์  มีกุดพันธ์  พนักงานขับรถ 
แม่บ้านโรงเรียน 

12) งำนยำนพำหนะ 
นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  รองหัวหน้า 
นายอนุสรณ์  มีกุดพันธ์  พนักงานขับรถ 

หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรท่ัวไป 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารทั่วไปและงานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานประกอบค าสั่งระบุแนบท้ายค าสัง่นี้ (เอกสารนี้ไดจ้ัดท าเป็นรปูเล่มมอบให้ทุกกลุม่
งานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 
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7. กลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
7.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

   1) นายสมพงษ์  บุญนาม   รองผู้อ านวยการฯ ประธานกรรมการ 
   2) นายอังควร  โภคานิตย์   ครูช านาญการพเิศษ รองประธานกรรมการ 
   3) นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด    ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
   4) นางคณิตา  ชินภักดี   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   5) นางอัฉรีย์  เขียวงาม   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   6) นางคณิตา  ชินภักดี   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   7) นางฐานัส  โภคานิตย์   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   7) นางกนกพรรณ  พลวงษา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   8) นางวรญา  ศรีกุลจร   ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
   9) นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการ 
  7.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 

1) นายอังควร  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารกจิการนกัเรียน 
2) นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารกจิการนักเรียน 

7.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน และผู้รับผิดชอบ 
1)  งำนส ำนักงำน  ธุรกำร  สำรบรรณและสำรสนเทศ 

    นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
    นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

2) งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นายอังควร  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางคณิตา  ชินภักดี  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
ครูแนะแนวทุกคน และครูทีป่รกึษาทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 

3) งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด   ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้า 

นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

นางจิรญัญา  จันทมิา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางกนกพรรณ  พลวงษา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางวรญา  ศรีกุลจร  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

4) งำนระเบียบวินัย ป้องกัน และแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
นายอังควร  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
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นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 

นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่

หัวหน้าระดบั และ ครูทีป่รกึษาทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 

5) งำนสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  รองหัวหน้า 
นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่
หัวหน้าทุกระดับช้ัน และ ครทูี่ปรึกษาทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 

6) งำนส่งเสริมประชำธิปไตยในสถำนศึกษำ 
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่

7) งำนเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 
นายอังควร  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางคณิตา  ชินภักดี  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางวรญา  ศรีกุลจร  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางกนกพรรณ  พลวงษา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

8) งำนหัวหน้ำระดับและครูท่ีปรึกษำ 
นายอังควร  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางคณิตา  ชินภักดี  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
หัวหน้าระดบั และครทูี่ปรึกษาทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 

9) งำนครูเวรและกิจกรรมนักเรียนประจ ำวันรำชกำร 
นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
ครูเวรประจ าวันราชการและครทูี่ปรึกษาทุกคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
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10) งำนกิจกรรมและสภำนักเรียน 
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายธัฒนคร  พวงค า  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่

11) งำนป้องกันภัยพิบัติในสถำนศึกษำ 
นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่

11) งำนจรำจรและสวัสดิภำพนักเรียน 
 นายสัมฤทธ์ิ  มาสิง  ครูช านาญการ  หัวหน้า 

นายสุวัฒน์  ปักเกต ุ  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
 นายเมธี  สีละพฒัน ์  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นายคมชาญ  โคตรแก้ว  พนักงานราชการ  เจ้าหน้าที ่
12) งำนส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีทำงศำสนำของวัดและชุมชน 
 นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางสาวอรรจนีย์  นิตยาชิต ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
 นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางจิรญัญา  จันทมิา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางวรญา  ศรีกุลจร  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
นางกนกพรรณ  พลวงษา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่

13) งำนโรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
 นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
 นางฐานัส  โภคานิตย์  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
 นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
 นางจิรญัญา  จันทมิา  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
14) งำนโรงเรียนวิถีพุทธ 
 นางจิรญัญา  จันทมิา  ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

   นางสาวเทพปราณี  เฉลียวฉลาด ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
   นางอัฉรีย์  เขียวงาม  ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
   ครูผูส้อนวิชาสังคมศึกษาทกุคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
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หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารกจิการนกัเรียนและงานอืน่
ที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานประกอบค าสั่งระบุแนบท้ายค าสั่งนี้ (เอกสารนี้ได้จัดท าเป็นรูปเลม่มอบใหท้กุ
กลุ่มงานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 
 

8. กลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
8.1 คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

   1) นายสมพงษ์  บุญนาม  รองผู้อ านวยการฯ  ประธานกรรมการ 
   2) นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ  รองประธานกรรมการ 
   3) นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   4) นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
   5) นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ  ครูช านาญการ   กรรมการ 
   6) นางภัทรานิษฐ์  ปรีชาพงษ์เจรญิ  ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
   7) นางพนมจิตร  ประทมุมา  ครูช านาญการพเิศษ กรรมการและเลขานุการ 

7.2 หัวหน้ำกลุ่มบริหำรและรองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1) นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานประกันฯ 
2) นางพนมจิตร  ประทมุมา ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้ากลุ่มบรหิารงานประกันฯ 

7.3 ภำรกิจกลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
1)  งำนส ำนักงำน  และ สำรสนเทศ 
 นางสาวประกายดาว  แสงแก้ว ครูช านาญการ  หัวหน้า 

 2) งำนประเมินคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
  นางปฏิมาภรณ์  เชาวนปรีชาพร ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
  คณะครูที่รบัผิดชอบตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานทกุคน  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
 3) งำนติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
  นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
  หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบรหิารทุกกลุ่ม  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
          4) งำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
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  นางภัทรานิษฐ์  ปรีชาพงษ์เจริญ ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
  นางสาวชไมพร  หลาบโพธ์ิ ครูช านาญการ  เจ้าหน้าที ่
  หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบรหิารทุกกลุ่ม  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
 5) งำนกำรประเมินตนเองของบุคลำกรและสถำนศึกษำ 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
  นางภัทรานิษฐ์  ปรีชาพงษ์เจริญ ครูช านาญการพเิศษ เจ้าหน้าที ่
  คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
 6) งำนวำงแผนพัฒนำระบบบริหำรองค์กรและเครือข่ำย 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
  หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบรหิารทุกกลุ่ม  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 
 7) งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
  นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 
  นางพนมจิตร  ประทุมมา ครูช านาญการพเิศษ  รองหัวหน้า 
  หัวหน้าและรองหัวหน้ากลุ่มบรหิารทุกกลุ่ม  เป็นเจ้าหน้าที่/คณะท างาน 

8) งำนรำยงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ 
นางเพ็ญประภา  ซุยกระเดื่อง ครูช านาญการพเิศษ หัวหน้า 

  นางพนมจิตร  ประทุมมา  ครูช านาญการพเิศษ รองหัวหน้า 
หน้ำท่ีของกลุ่มบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 บรหิารจัดการศึกษาในกลุ่มงาน ตามบทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดในเอกสำรพรรณนำงำน
โรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 (สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุ่มบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและงานอื่นที่ได้รบัมอบหมาย ที่ใช้อ้างอิงการปฏิบตัิงานประกอบค าสั่งระบุแนบท้ายค าสัง่นี้ (เอกสารนี้ได้จัดท า
เป็นรปูเล่มมอบให้ทุกกลุม่งานและเผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียนฯ) 

 

9. ให้ทุกกลุ่มงำน ทุกงำน ทุกคน ทุกหน้ำท่ีปฏิบัติงำนในหน้ำท่ีตำมค ำสั่งท่ีได้รับมอบหมำยน้ี ให้ด ำเนินกำรดังน้ี 
 1) รับทราบงานในหน้าทีร่าชการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสัง่นี้ทุกงาน  
 2) ศึกษาบทบาทหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งตามขอบข่ายงานในเอกสำรพรรณนำงำนโรงเรียนขอนแก่นวิทยำยน 2 
(สมำน สุเมโธ) ปีกำรศึกษำ 2560 ในส่วนงานของกลุม่บรหิารงานและงานที่ได้รับมอบหมายโดยละเอียด  
 3) วางแผนการท างานร่วมกบัคณะท างานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้กระบวนการท างาน 
PDCA ประกอบด้วย การวางแผนการด าเนินงาน (P:Plan) การปฏิบัติตามแผน (D:Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน 
(C:Check) การปรบัปรุงแก้ไข/พัฒนา(A:Action) 
 4) สรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิานตามระยะเวลาที่ก าหนดและสิ้นปีการศึกษา 2560 
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 6) กรณีที่กลุ่มงานบรหิาร หรืองานใด หรือ กลุ่มสาระการเรยีนรู้ใด หรืองานอื่นๆ ที่ไมม่ีรายการของงานที่ก าหนด
ไว้ในค าสั่งนี้ แต่จ าเป็นต้องก าหนดงานเพิ่มและแต่งตัง้คณะท างานเพิม่เติม เพื่อใหม้ีประสทิธิภาพและความคล่องมากขึน้ 
ยกตัวอย่าง ครูเวรประจ าวัน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ ผูร้บัผิดชอบกิจกรรม และ กรรมการ/คณะท างานอื่นๆ ใหห้ัวหน้า
งานหรอืผูเ้กี่ยวข้องเสนอแตง่ตั้งฯเพิ่มเตมิได้ 
   7) ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ได้ต้ังใจปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมาย
ด้วยความเอาใจใส่และรบัผิดชอบ ใหเ้กิดประสิทธิผลและเกดิประสิทธิภาพสงูสุดต่อทางราชการต่อไป  
 

        อนึ่งหากผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ มีการเปลี่ยนแปลงหน้าทีร่าชการใหม่ที่ไมเ่ป็นตามหน้าทีท่ี่ได้มอบหมายไว้ 
เดิม ให้มอบหมายงานในหน้าที่ใหเ้รียบร้อยและเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนภายใน 20 วัน นับตั้งแต่วันประกาศตามค าสั่งนี้  
ให้ยึดวันท่ีกำรลงนำมรับทรำบกำรมอบงำนของผู้บริหำรโรงเรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้ท่ีมีค ำสั่งเดิมปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร 
ท้ังกำรลงนำมลำยมือชื่อและจัดท ำเอกสำรในงำนไปก่อนโดยอนุโลม โดยให้อ้ำงอิงข้อควำมค ำสั่งตำมหนังสือน้ี  
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร  และไม่ให้เกิดผลเสียหำยต่อทำงรำชกำร กรณีท่ีผู้บริหำรโรงเรียนยังไม่ลงนำม 
รับทรำบกำรมอบหมำยงำน  ให้ถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนของผู้ท่ีรับผิดชอบเดิมน้ัน 
ทุกประกำร 
   

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 
 

 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม  พ.ศ. 2560    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             (นายสมนึก  ทองค า) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 
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