
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์) 
     ที่ 025   / 2558 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานในหน้าท่ีและงานพิเศษ 
ด้วยโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์) ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปแีละคู่มือปฏิบัติงาน

ประจ าปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นการมอบหมายงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ และให้การด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมายตามที่วางไว้ด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์  ทางโรงเรียนจึงขอแต่งต้ังคณะครูผู้รับผิดชอบงาน
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียน 

 มีหน้าที ่ วางแผนจัดท าแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน  จัดท าแผนปฏิบัติงาน  จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน  
ประสานการด าเนินการให้มีการปฏิบัติงานตามแผน  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และงานที่
ได้รับ       มอบหมาย  คือ 

1. นางนิตยา  วรนุช     ผู้อ านวยการ   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายวรภทัร   ธนะวัง  รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
3. นางวีรวรรณ ชนปภาวิชญ์  รักษาการรองผู้อ านวยการ  กรรมการ 

4. นายพงษ์เทพ ค าพุฒ  หัวหน้าฝ่ายธุรการการเงิน  กรรมการ 

6. นายวิชิต  เกษรมาลา  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 

7. นายสมชาย  กะรัตน์  หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ 

8. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ                                                                                         
 มีหน้าที่  วางแผนการจัดหลักสูตร  แผนการเรียนและประเมินผลการเรียน  ประกันคุณภาพ

มาตรฐานโรงเรียน ปฏิรูปการเรียนรู้พัฒนางานวิชาการ  จัดกิจกรรมวิชาการปฏิบัติงานนิเทศภายใน งาน
ประเมินผล    การจัดการเรียนการสอน และงานที่ได้รับมอบหมาย  คือ 

1.  นายวรภัทร   ธนะวัง  รองผู้อ านวยการ               ประธานกรรมการ 
2. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์ รักษาการรองผู้อ านวยการ             รองประธานกรรมการ 
3. นางสุนิสา      ณ น่าน  หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์   กรรมการ 
4. นางนฤมล      ขัติยะ       หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
5. นายวิชิต         เกษรมาลา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา   กรรมการ 
6. นายสมชาย    กะรัตน์  หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กรรมการ 
7. นายสมศักดิ์   พรหมรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  กรรมการ 



8. นายวีระ         จันต๊ะวงค์ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษา  กรรมการ 
9. นายพงษ์เทพ  ค าพุฒ  หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ    กรรมการ 
10. นางเพชร        สุฤทธิ์  หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กรรมการ 
11. นางพัชนีย์      จิตอารีย์      หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการ 
12. นางเกวริน      ทองอยู่ หัวหน้างานห้องสมุด    กรรมการ 
13. นางนฤมล      ขัติยะ  หัวหน้างานส่งเสริม บริการทางวิชาการ  กรรมการ 
14. นายวีระ          จันต๊ะวงค์ หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา   กรรมการ 
15. นางวีรวรรณ    ชนปภาวิชญ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  กรรมการและเลขานุการ 

3. คณะกรรมการบริหารฝ่ายแผนงานนโยบาย 
มีหน้าที ่คือ วางแผนการจัดซื้อ/ จัดจ้าง  จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์  จัดท าบัญชีการเงิน  งานสารบรรณและ

งานที่ได้รับมอบหมาย 
1. นายวรภัทร   ธนะวัง      รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์เทพ ค าพุฒ  เจ้าหน้าที่การเงิน     กรรมการ 
3. นายวีระ  จันต๊ะวงค์  เจ้าหน้าที่พัสดุ     กรรมการ 
4. นายเศรษฐวิทย์ อินทนนท์ งานครุภัณฑ์     กรรมการ 
5. นางสาวชญาณิศ  ไชยศิลป์ เจ้าหน้าที่บัญชี     กรรมการ 
6. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์ งานนักเรียนพักนอน    กรรมการ 
7. นายวิชิต  เกษรมาลา  กรรมการบริหารโรงเรียน    กรรมการ 
8. นางสาวกฤษณา  วงค์คม เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการ 
9. นายพงษ์เทพ  ค าพุฒ  เจ้าหน้าที่การเงิน            กรรมการและเลขานุการ 

 
4. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบริหารท่ัวไป 
 มีหน้าที ่ ในการวางแผน  พัฒนา ปรับปรุง  อาคาร สิ่งแวดล้อม จัดกิจการนักเรียน  จัดท าข้อมูล
สารสนเทศ บริการสื่อ ฯ ตลอดจนการประสานงานระหว่างหน่วยงาน  ชุมชนและองค์กรอ่ืน ๆ และงานที่
ได้รับมอบหมาย  คือ 

1. นายวรภัทร  ธนะวัง . รองผู้อ านวยการ    ประธานกรรมการ 
2. นายพงษ์เทพ  ค าพุฒ  งานอาคารสถานที่    กรรมการ 
3. นายสมศักดิ์   พรหมรักษ์ งานสัมพันธ์ชุมชน    กรรมการ 
4. นางเพชร  สุฤทธิ์  งานอนามัยโรงเรียน    กรรมการ 
5. นางสุลักขณา พรหมรักษ์ งานสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน   กรรมการ 
6. นายวิชิต   เกษรมาลา  งานประชาธิปไตยในโรงเรียน   กรรมการ 
7. นางนฤมล  ขัติยะ  งานอาหารกลางวัน    กรรมการ 



8. นายวิชิต  เกษรมาลา  งานปกครองนักเรียน    กรรมการ 
9. นายวีระ  จันต๊ะวงค์  งานโสตทัศนศูึกษา    กรรมการ 
10. นายสมชาย  กะรัตน์  งานข้อมูลสารสนเทศ    กรรมการ 
11. นายพงษ์เทพ  ค าพุฒ  งานกิจกรรมนักเรียน    กรรมการ 
12. นายวิชิต เกษรมาลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป             กรรมการและเลขานุการ 

5. คณะกรรมการบริหารฝ่ายบุคคล 
 มีหน้าที ่ ในการสรหา  คัดเลือก  จัดท าทะเบียนประวัติ  ประเมินผลการปฏิบัติงาน และงานที่
ได้รับมอบหมาย  คือ 

1. นางวรภัทร    ธนะวัง  รองผู้อ านวยการ/วินัย/ความดีความชอบ     ประธานกรรมการ 

2. นายสมชาย    กะรัตน์  งานทะเบียนประวัติ/เคร่ืองราชย์   กรรมการ 

3. นางศุณีวรรณ  อุดอ้าย  งานสวัสดิการบุคลากร/พัฒนาบุคลากร  กรรมการ 

4. นายสมศักดิ์     พรหมรักษ์ งานสัมพันธ์ชุมชน    กรรมการ 

5. นางศุณีวรรณ  อุดอ้าย งานเวรยามรักษาการณ์    กรรมการ 

6. นายสมชาย      กะรัตน์ หัวหน้างานบริหารบุคคล           กรรมการและเลขานุการ  
6. กรรมการควบคุมดูแลนักเรียนพักนอน 
 มีหน้าที ่ ในการดูแลเร่ืองของความเป็นอยู่ ความสะอาด พฤติกรรมนักเรียนและความปลอดภัย 
แก่นักเรียน คือ 

1.  นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์ หัวหน้างานกิจการหอพักนักเรียน                ประธานกรรมการ 
2.  นายสมชาย    กะรัตน์  ดูแลความประพฤติ                กรรมการ 
3.  นายวิชิต         เกษรมาลา ดูแลความประพฤติ                กรรมการ 
4.  นางเพชร       สุฤทธิ์  ดูแลความประพฤติ                กรรมการ 
5. นายเศรษฐวิทย์ อินทรนนท์ ดูแลความประพฤติ    กรรมการ 
6. นายธนาธิป   จิตมโนวรรณ ครูประจ าบ้านพักนักเรียน   กรรมการ 
5.  นางสาวสุนิสา  ณ น่าน ครูบ้านพักนักเรียน                               กรรมการและเลขานุการ 

7. ครูผู้ประสานงานประจ าหมู่บ้าน 
1. นายวรภัทร   ธนะวัง  รองผู้อ านวยการ      ประธานกรรมการ 

2. นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย ที่ปรึกษาหมู่บ้านส้านหมู่ 2   กรรมการ 

3. นายพงษ์เทพ   ค าพุฒ  ที่ปรึกษาหมู่บ้านส้านหมู่ 13   กรรมการ 

4. นางนฤมล  ขัติยะ  ที่ปรึกษาหมู่บ้านดอนสถานหมู่ 4   กรรมการ 

5. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์ ที่ปรึกษาหมู่บ้านนาป่าน    กรรมการ 

6. นายวีระ  จันต๊ะวงค์  ที่ปรึกษาหมู่บ้านดอนสถานหมู่ 12   กรรมการ 

7. นายวิชิต  เกษรมาลา  ที่ปรึกษาหมู่บ้านนอกเขตบริการ   กรรมการ 



8. นายสมชาย กะรัตน์  ที่ปรึกษาหมู่บ้านส้านเหล่า   กรรมการ 

9. นายสมศักดิ์   พรหมรักษ์ ที่ปรึกษาหมู่บ้านพรสวรรค์   กรรมการ 

10. นางเกวริน  ทองอยู่  ที่ปรึกษาหมู่บ้านสันติสุข  กรรมการและเลขานุการ 

8. ครูประจ าห้องพิเศษและห้องปฏิบัติการ 
1. นางวีรวรรณ    ชนปภาวิชญ์          ห้องปฏิบัติการภาษาไทย 
2. นางสาวชญาณิศ ไชยศิลป์,นายธนาธิป  จิตมโนวรรณ ห้องผู้บริหารและส านักงานโรงเรียน 
3.     นางสาวมาริษา  พิมพ์ทอง    ห้องปฏิบัติการทางภาษา  
4.     นายวีระ           จันต๊ะวงค์     ห้องคอมพิวเตอร์ 
5.     นายสมชาย      กะรัตน์     ห้องส านักงาน(ห้องพักครู) 
6.     นายพงษ์เทพ   ค าพุฒ      ห้องศิลปศึกษา 
7.     นางเกวริน       ทองอยู่          ห้องสมุด 
8.     นางนฤมล       ขัติยะ     ห้องวิทยาศาสตร์  
9.     นางเศรษฐวิทย์  อินทนนท์    ห้องพยาบาล 
10.   นางสุลักขณา  พรหมรักษ์                 ห้องสหกรณ์ร้านค้า 
11.   นายวีระ           จันต๊ะวงค์                 ห้องโสตทัศนศึกษา 
12.   นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย     โรงอาหาร / อาคารอเนกประสงค์ 
13.   นางสุนิสา        ณ น่าน     ห้องคณิตศาสตร์ 
14.   นายวีระ           จันต๊ะวงค์                 ห้องพละศึกษา 
15.   นายวิชิต           เกษรมาลา                                                      ห้องจริยธรรม/ห้องอาเซียน 
16.  นายสมศักดิ์     พรหมรักษ์    ห้องสืบค้น ICT 

9. คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ช่วงชั้นท่ี 1 

1.นางศุณีวรรณ   อุดอ้าย   ประธานคณะกรรมการ 

2.นางสุลักขณา  พรหมรักษ์  กรรมการ 

3.นางประไพ  กะรัตน์   กรรมการ 

ช่วงชั้นท่ี 2 

1. นางนฤมล   ขัติยะ   ประธานคณะกรรมการ 

2. นางพูนสุข  ศรีอุทธวงค์  กรรมการ 

3. นางเกวริน  ทองอยู่   กรรมการ 
 
 
 



ช่วงชั้นท่ี 3 

1. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์  ประธานคณะกรรมการ 

2. นายวิชิต         เกษรมาลา  กรรมการ 

3. นายสมชาย    กะรัตน์   กรรมการ 

4. นางนฤมล      ขัติยะ   กรรมการ 
 

10. คณะกรรมการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

1. นางสุลักขณา  พรหมรักษ์  ประธานคณะกรรมการช่วงชั้นที่ 1 

2. นางศุณีวรรณ  อุดอ้าย   กรรมการช่วงชั้นที่ 1 

3. นางประไพ  กะรัตน์   กรรมการช่วงชั้นที่ 1 

4. นางนฤมล  ขัติยะ   ประธานคณะกรรมการช่วงชั้นที่ 2 

5. นางพูนสุข  ศรีอุทธวงศ์  กรรมการช่วงชั้นที่ 2 

6. นายวีระ  จันต๊ะวงค์   กรรมการช่วงชั้นที่ 2 

7. นางวีรวรรณ  ชนปภาวิชญ์  ประธานคณะกรรมการช่วงชั้นที่ 3 

8. นายพงษ์เทพ  ค าพุฒ   กรรมการช่วงชั้นที่ 3 

9. นางสุนิสา    ณ น่าน   กรรมการช่วงชั้นที่ 3 
 

                 ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งต้ังปฏิบัติหน้าที่  ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน  
และการปฏิบัติงานตามแผนงาน  หลักสูตร  อย่างเคร่งครัด  หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน                  
ให้รายงานให้ผู้บริหารทราบเพื่อหาทางด าเนินการต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่  วันที่  19   พฤษภาคม   พ.ศ.  25558 
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     (ลงชื่อ)............................................. 
          (นางนิตยา  วรนุช) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 
 

 


