คำสั่งโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ
ที่ ๖๔/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
เพื่อให้กำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ ขับเคลื่อนสู่โรงเรียนตลอดจนบริหำรจัดกำร กำรนิเทศกำกับติดตำมโรงเรียนสุจริตให้มีแนวปฏิบัติที่ดี
ในกำรป้องกันทุจริต สำมำรถเผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชน และขยำยผลให้กับเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตของแต่ละ
โรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
ดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำนวยกำรและกรรมกำรที่ปรึกษำ ประกอบด้วยบุคคลต่อไปนี้
นำยอุบล มณีวรรณ์
ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
นำยไชยพร มะลิลำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน
รองประธำนกรรมกำร
นำงสำวสุกัลยำ เกตุแดง
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
กรรมกำร
นำงสำวณัฐธยำน์ นำพำ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกิจกำรนักเรียน
กรรมกำร
นำยอำทิตย์ หมื่นคิด
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป
กรรมกำร
นำงสำวสุปรำณี ใจงำม
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ
กรรมกำร
นำยทองสุข ทองไพรวรรณ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
กรรมกำร
นำงวันเพ็ญ ทับเกตุ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ฯ
กรรมกำร
นำยมณฑกำนต์ จิตกล้ำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย
กรรมกำร
นำงกำญจนำ ยศตระกูล
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนฯ
กรรมกำร
นำงสำวไพรินทร์ ต๋ำคำ
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์
กรรมกำร
นำยกมล คล้ำมณี
หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
กรรมกำร
นำยเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
หัวหน้ำงำนแนะแนว
กรรมกำร
นำงสำวภัทรำณี ภู่ขวัญเมือง
หัวหน้ำงำนเทคโนโลยี
กรรมกำร
นำงสุดทัย ลอยเมฆ
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ดังนี้
๑. วำงแผนพัฒนำกำรดำเนินงำนหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๒. ดำเนินกำรขับเคลื่ อนกำรดำเนินงำนหลั กสู ตรทุจริตศึก ษำ ให้เป็นไปตำมแผน/นโยบำย/
ยุทธศำสตร์ ของโครงกำร
๓. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำ วิจัยนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร
เรียนกำรสอน

๔. นิเทศ กำกับ ติดตำม และประเมินผล กำรดำเนินงำนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุจริต
ศึกษำ
๕. สรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษำ
๖. อื่น ๆ ที่เห็นสมควร และเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินงำนหลักสูตรทุจริตศึกษำ
๒. คณะกรรมการดาเนินงานจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประกอบด้วย
๒.๑ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้แก่
นำยมณฑกำนต์ จิตกล้ำ
ประธำนกรรมกำร
นำยอำพล โมห้ำงหว้ำ
กรรมกำร
นำยกิตติชัย ก้อนแก้ว
กรรมกำร
นำงสำวรุ่งระวี จุ่มอูป
กรรมกำร
นำงสำวบุปผำ เพียงลิ้ม
กรรมกำร
นำยเสนำ เหมือนหงส์
กรรมกำร
นำงสำวชนำนันท์ กุ่มพรม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๒ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่
นำยกมล คล้ำมณี
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวณัฐธยำน์ นำพำ
กรรมกำร
นำงสำวทัศนีย์ โมลำงำม
กรรมกำร
นำงสำวจุฑำมณี เธียรโกมลสกุล
กรรมกำร
นำงสำวสุปรำณี ใจงำม
กรรมกำร
นำยฉันทัช กันทะดี
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๓ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
นำงสำวไพรินทร์ ต๋ำคำ
ประธำนกรรมกำร
นำงจิรำภรณ์ ภำณุพินทุ
กรรมกำร
นำยฉัตรชัย ผิวผ่อง
กรรมกำร
นำยอำทิตย์ หมื่นคิด
กรรมกำร
นำยทวนทอง วงศำโรจน์
กรรมกำร
นำงสำวสลิล ปภัสโกศล
กรรมกำร
นำยทินกร นำมแสน
กรรมกำร
นำงสำวเบญจวรรณ แจ่มกระจ่ำง
กรรมกำร
นำงสำวนภำพร มณีแสงโชติ
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๔ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่
นำงวันเพ็ญ ทับเกตุ
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวน้ำฝน อ่วมสะอำด
กรรมกำร
นำงสำวรัตติกำญจน์ อุ่มอำรมย์
กรรมกำร
นำงลำยอง เหง้ำแก้ว
กรรมกำร
นำยนนทนันท์ คมขำ
กรรมกำร
นำงสำวเจตนิพิฐ โพธิ์ทอง
กรรมกำร
นำยณัฐพงษ์ วนำพิทักษ์กุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๕ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้แก่
นำงสุดทัย ลอยเมฆ
ประธำนกรรมกำร
นำยสัญญำ ศรีพิพัฒน์
กรรมกำร
นำยพิสุทธิ์ อรุณทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๖ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้แก่
นำยทองสุข ทองไพรวรรณ
ประธำนกรรมกำร
นำยชินทัศน์ เหลืองประมวล
กรรมกำร
นำยภำนุพงศ์ ทองดีเลิศ
กรรมกำร
นำยสุชำติ สวัสดิ์พงไพร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๗ อนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่
นำงกำญจนำ ยศตระกูล
ประธำนกรรมกำร
นำยณพล พูลพันธ์
กรรมกำร
นำงสำวพรรณภำ แสงหิรัญ
กรรมกำร
ว่ำที่ร.ต.หญิงยุพดี ยำขันทิพย์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๘ อนุกรรมการกลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่
นำงสำวสุกัลยำ เกตุแดง
ประธำนกรรมกำร
นำงสำวรัศมี แสนแก้ว
กรรมกำร
นำงสำวธันยชนก สมณวัฒนำ
กรรมกำร
นำงสำวรัชดำกร ถำนคร
กรรมกำร
นำยพงศกร หนูนันท์
กรรมกำร
นำยภิญโญ วงศ์สำมี
กรรมกำร
นำยกิรพัฒน์ กิ่งทอง
กรรมกำร
นำยธิเบต นิลสวัสดิ์
กรรมกำร
นำยธนำ ตันสกุล
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๒.๙ อนุกรรมการกลุ่มงานแนะแนว ได้แก่
นำยเอกพงษ์ ภิรมย์รื่น
ประธำนกรรมกำร
นำงสำลี สำยสุด
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒.๑๐ อนุกรรมการกลุ่มงานเทคโนโลยี ได้แก่
นำงสำวภัทรำนี ภู่ขวัญเมือง
ประธำนกรรมกำร
นำยนนท์ปพจ โสมจำรูญ
กรรมกำร
นำยคชำนนท์ พงษ์สวัสดิ์
กรรมกำร
นำงสำววรำงคณำ ไทยภักดี
กรรมกำร
นำงสำววรรณนิศำ ล่องแพ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษำหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำและแผนกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๒. ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักสูตรทุจริตศึกษำ
๓. ดำเนินกำรประเมินผลจำกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบูรณำกำรหลักสูตรทุจริตศึกษำ
๔. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๕. ประเมินผลกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้ำนทุจริตศึกษำ
๖. จัดกิจกรรมต้ำนทุจริตศึกษำบูรณำกำรกับวิถีชีวิตในสถำนศึกษำและชุมชน
๗. สรุปรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อ
สถำนศึกษำและทำงรำชกำรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยไชยพร มะลิลำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

(นำยไชยพร มะลิลำ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนไทรโยคมณีกำญจน์วิทยำ

