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ค ำสั่งโรงเรียนทุ่งสงวิทยำ 
ท่ี  ๘๘ / ๒๕๖๓ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนทบทวนและจัดท ำแผนงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
***************************************** 

 ด้วยโรงเรียนทุ่งสงวิทยาได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้การจัด
การศึกษาของโรงเรียนได้ด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการด าเนินการบริหารงบประมาณ  
เพื่อใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
 โรงเรียนทุ่งสงวิทยาจึงได้มีการวางแผนการจัดการศึกษา โดยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ โดยมีการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากคณะครู เพื่อด าเนินการวางแผนการจัดการศึกษา จึงได้
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานทบทวนและจัดท าแผนงานโครงการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยอ ำนวยกำร  มีหน้าท่ีให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาและให้ข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
        ๑. นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผู้อ านวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
        ๒. นางสุทธิตา ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           รองประธานกรรมการ 
        ๓. นางณภัทร เมืองไทย รองผู้อ านวยการ           กรรมการ 
        ๔. นายวิฑูรย์ ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
        ๕. นายสุชาติ โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ   กรรมการ 
        ๖. นางลมัย รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา          กรรมการและเลขานุการ 
        ๗. นางณัฐวดี แสงป้อม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผนงำน  มีหน้าท่ี  
จัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
           ๑.  นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางวารุณี  จินดาวงศ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางจิรนันท์  แซมมงคล ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔. นางลมัย   รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๕. นางสุภาพร  ไชยรัตน์  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
 ๖. นางสาวสุภาพร มณีโชติ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
 ๗. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา       กรรมการและเลขานุการ 
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๓. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน   มีหน้าท่ี จัดท า
โครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
         ๑.  นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางกาญจนา  เลิศล้ า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายเศณวี  อ่ าครอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสุทธินี ทวนด า  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
 ๕.  นางจีราวรรณ บุญคุ้ม  ลูกจ้างช่ัวคราว       กรรมการและเลขานุการ  
 
๔. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำโครงกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  มีหน้าท่ี จัดท าโครงการของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
           ๑.  นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางลมัย   รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นายกิจศักดิ์  ชูศรี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
 ๔.  นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา        กรรมการและเลขานุการ 
 
๕. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำโครงกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป  มีหน้าท่ี  จัดท าโครงการของกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
 ๑.  นายสุชาติ  โรวัฒน ์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายณัฐพันธ์  ซงากรณ์ ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 

 ๓.  นายเศณวี  อ่ าครอง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ  
 ๔.  นางสาวนิภาพร ภักดีชน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการและเลขานุการ 
 

๖. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทบทวนและจัดท ำโครงกำรกลุ่มบริหำรงำ นวิชำกำร  มีหน้าท่ี จัดท าโครงการของ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ประกอบด้วย 
          ๑. นางณภัทร  เมืองไทย รองผู้อ านวยการ           ประธานกรรมการ 
         ๒.  นางอมรรัตน ์ แขดวง  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  รองประธานกรรมการ 
 ๓.  นางสาวกาญจนา  คงชนะ  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 
 ๔.  นายวัฒนา  วัฒนศิริ   ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการ 

๕. นางพรทิพย ์  เชยบัวแก้ว ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและรำยงำนผลโครงกำร  มีหน้าท่ี  ติดตาม  รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการจากฝ่าย/งานต่างๆ ท่ีได้รับการอนุมัติไป  ประกอบด้วย 
        ๑. นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค รองผู้อ านวยการ          รองประธานกรรมการ 
        ๒. นางณภัทร  เมืองไทย รองผู้อ านวยการ          กรรมการ 
        ๓. นายวิฑูรย์  ชุมข า  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
        ๔. นายสุชาติ  โรวัฒน์  ครูปฏิบัติหน้าท่ีรองผู้อ านวยการ  กรรมการ 
        ๕. นางลมัย  รัตนมณี  ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและเลขานุการ 
        ๖. นางณัฐวดี  แสงป้อม ครูโรงเรียนทุ่งสงวิทยา      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายเต็มความสามารถ  หากมีปัญหา อุปสรรค          
ให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาและรายงานผลต่อคณะกรรมการอ านวยการ  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย       
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๑๘  เดือน มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔      

                                          

 

   ( นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
และกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2563 

ระหว่ำง  20-21  มีนำคม  2564 
ณ โรงแรม Sea  seeker  อ. เมือง  จ. กระบี่ 

************************************************************* 
วันที่  20  มีนำคม   2564 

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. กล่าวเปิดงานและบรรยายนโยบายการบริหารงาน โดย  

นายณัฐวุฒิ   รัตนอรุณ, รองสุทธิตา  ศรีบุญนาค ,  รองณภัทร  เมืองไทย 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 12.00 น. สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค,  นางลมัย  รัตนมณี,  นายกิจศักดิ์  ชูศรี 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

นายสุชาติ  โรวัฒน์  นายเศณวี  อ่ าครอง  นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายวิฑูรย์   ชุมข า,   นางกาญจนา  เลิศล้ า,  นางสุทธินี  ทวนด า 
 16.00 – 17.30 น. 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค, นางวารุณี   จินดาวงศ์ ,นางจิรนันท์  แซมมงคล 

17.30 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น  และเข้าท่ีพัก 
19.00 – 21.00 น. สรุปผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางณภัทร  เมืองไทย,  นางอมรรัตน์  แขดวง,  นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 
21.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทบทวนและจัดท ำแผนงำนโครงกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
และกำรประเมินผลแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี 2563 

ระหว่ำง  20-21  มีนำคม  2564 
ณ โรงแรม Sea  seeker  อ. เมือง  จ. กระบี่ 

************************************************************* 
วันที่  21  มีนำคม   2564 

เวลำ กิจกรรม 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 10.30 น. แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 

นายณัฐวุฒิ  รัตนอรุณ, รองสุทธิตา  ศรีบุญนาค , รองณภัทร  เมืองไทย 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.45 – 11.00 น. น าเสนอโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค,  นางลมัย  รัตนมณี,  นายกิจศักดิ์  ชูศรี 
11.00 – 12.00 น. น าเสนอโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

นายสุชาติ  โรวัฒน์  นายเศณวี  อ่ าครอง  นายณัฐพันธ์   ซงากรณ์ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. น าเสนอโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นายวิฑูรย์   ชุมข า,   นางกาญจนา  เลิศล้ า,  นางสุทธินี  ทวนด า 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
14.45 – 16.00 น. น าเสนอโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค, นางวารุณี   จินดาวงศ์ ,นางจิรนันท์  แซมมงคล 
 16.00 – 17.30 น. 
 

น าเสนอโครงการต่างๆ ของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางณภัทร  เมืองไทย,  นางอมรรัตน์  แขดวง,  นางพรทิพย์  เชยบัวแก้ว 

17.30   น. เดินทางกลับโรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
 
 
 

 


