คําสั่ง สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ที่ ๓๐๕/๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์แนะแนวเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
...............................................................
ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น เป็นศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ตามนโยบาย
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้
ยกเลิกคําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๒๕ ที่ ๒๖๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ ประจําปี ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑) นายสายัณห์ ผาน้อย
๒) นายบุรินทร์ ประเสริฐทรง
๓) นางวิภาวรรณ ปวบุณสิรวิ งศ์
๔) นายไพฑูรย์ ตีระมาตย์
๕) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์
๖) นายจักราวุธ สอนโกษา
๗) นายนพภา นิสสัยพันธุ์
๘) นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกลุ
๙) นายวีระเดช ซาตา
๑๐) นายยุทธศาสตร์ กงเพชร
๑๑) นางกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา
๑๒) นายวทัญญู ภูชาดา
๑๓) นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า
๑๔) นายวาสนา ไชยศึก
๑๕) นายชัยสิทธ์ ผาจันทร์
๑๖) นายสวัสดิ์ แก้วชนะ
๑๗) นายธนัท ไชยทิพย์
๑๘) นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี
๑๙) นายธํารง ชื่นนิรันดร์
๒๐) นายศุภกิจ สานุสัตย์
๒๑) นายประวิทย์กาสา บุญจุฑาสิริกุล
๒๒) นายสมนึก ทองคํา

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานมูลนิธิแก่นนครวิทยาลัย
นายกสมาคมผูป้ กครองและครูแก่นนครวิทยาลัย
นายกสมาคมนักเรียนเก่าแก่นนครวิทยาลัย
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
ผอ.ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
ประธานสหวิทยาเขตแก่นนครราชพฤกษ์
ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน
ประธานสหวิทยาเขตเมืองขอนแก่น
ผอ.ร.ร.กัลยาณวัตร
ประธานสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร
ผอ.ร.ร.บ้านไผ่
ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่
ผอ.ร.ร.ชนบทศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตอุดมคงคาคีรี
ผอ.ร.ร.หนองสองห้องวิทยา
ประธานสหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล
ผอ.ร.ร.แวงใหญ่วิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตแวงใหญ่
ผอ.ร.ร.น้ําพองศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตพระธาตุขามแก่น
ผอ.ร.ร.ศรีกระนวนวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตน้ําพอง-กระนวน
ผอ.ร.ร.ภูเวียงวิทยาคม
ประธานสหวิทยาเขตเวียงเรือคํา
ผอ.ร.ร.ชุมแพศึกษา
ประธานสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู
ผอ.ร.ร.ขามแก่นนคร
ผอ.ร.ร.นครขอนแก่น
ผอ.ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

มีหน้าที่ ให้คาํ ปรึกษา ชี้แนะแนวทาง ให้การสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. คณะกรรมการดําเนินงาน
๑) นายวีระเดช ซาตา
ผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
ประธานกรรมการ
๒) นายไอรดีน แสนขวา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๓) นางสาวิตรี ซาตา
รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๔) นายพลสัณห์ พิมพ์ภักดี
รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๕) นางหัทกานต์ นารีวิจิตร
รองผู้อํานวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
รองประธานกรรมการ
๖) นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
รองประธานกรรมการ
๗) นายสุรินทร์ หล้าหา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
รองประธานกรรมการ
๘) นายจิรฐั ติกุล ดอนวิจารณ์ขจร
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๕
กรรมการ
๙) นางปิยะดา รุณธาตุ
ศึกษานิเทศก์ สพม. ๒๕
กรรมการ
๑๐) นางสาวเพ็ญจันทร์ แสงศิริบรรพต
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
กรรมการ
๑๑) นางสาวพรทิพย์ ศรีตระกูล
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๑๒) นางสุจิน มณีพราย
ครู โรงเรียนกัลยาณวัตร
กรรมการ
๑๓) นางเครือวัลย์ พนมหิรญ
ั
ครู โรงเรียนนครขอนแก่น
กรรมการ
๑๔) นางอรนุช บุญเกษม
ครู โรงเรียนชุมแพศึกษา
กรรมการ
๑๕) นางสาวสุปราณี ข้าวบ่อ
ครู โรงเรียนบ้านไผ่
กรรมการ
๑๖) นางวิภาวี สร้อยคํา
ครู โรงเรียนน้ําพองศึกษา
กรรมการ
๑๗) นางลิขิตรา พลเยี่ยม
ครู โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
กรรมการ
๑๘) นางประดับศรี พิศพล
ครู โรงเรียนชนบทศึกษา
กรรมการ
๑๙) นางสุภาพร โคตรมณี
ครู โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม
กรรมการ
๒๐) นางสาวภาวิณี ปักกะทานัง
ครู โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา
กรรมการ
๒๑) นางสาวอภิสมัย เศษแหม่ง
ครู โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม
กรรมการ
๒๒) นางอาลิษา ทองทวี
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๓) นางพิมล แก้วประกอบ
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
กรรมการ
๒๔) นางสุคนธ์ โชติชัยสถิตย์
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
๒๕) นางวิไลลักษณ์ ชูสกุล
ครู โรงเรียนขามแก่นนคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๖) นางเพ็ญประภา ซุยกระเดื่อง
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒(สมาน สุเมโธ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗) นางพาสุข เลิศพรประสพโชค
ครู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘) นางขนิษฐา ภูชาดา
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๙) นางชุติกาญจน์ นกเด่น
นักวิชาการศึกษา สพม.๒๕
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๓๐) นางกรุณา หวันเสนา
ครู โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ และขยายผลสู่
โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๒. จัดอบรมครูแนะแนวหรือบุคลากรที่ทําหน้าทีค่ รูแนะแนวในโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
ศึกษา เขต ๒๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในขอบข่ายงานแนะแนว ในด้านการศึกษา อาชีพ ส่วนตัวและสังคม
๓. จัดทําเอกสาร สื่อ หรือคู่มือ เครื่องมือทางการแนะแนวเพื่อพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานแนะแนว
และการปรึกษาเชิงจิตวิทยา เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานและการจัดกิจกรรมของศูนย์แนะแนว
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๔. เป็นศูนย์รวบรวมสารสนเทศเพื่อการแนะแนวและการแนะแนวเพื่ออาชีพ
๕. ขับเคลื่อนงานบริการแนะแนว การปรึกษาเชิงจิตวิทยาในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อผู้เรียน
๖. ขับเคลื่อนนโยบายเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทําภายในเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในแผนงานและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
๘. สนับสนุนให้มกี ลุ่มชมรม/ภาคีเครือข่ายทางการแนะแนว

๙. ติดตามผลการอบรมของครูแนะแนวในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕
๑๐. ประชาสัมพันธ์การดําเนินงานของศูนย์แนะแนวเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๕
๑๑. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใจใส่ รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิดผลดี
ต่อทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสายัณห์ ผาน้อย)
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕

