
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนตระพังพิทยำคม 
ที ่73/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งบุคลำกรให้รับผิดชอบงำนตำมสำยงำนบริหำรโรงเรียน 
.............................................................. 

เพ่ือให้การบริหารงานตามสายงานบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนตระพังพิทยาคม “ปีการศึกษา 2563 – 2566 สี่ปี
แห่งการยกระดับคุณภาพ” จึงยกเลิกค าสั่งแต่งตั้งบุคลากรให้รับผิดชอบงานตามสายงานบริหารโรงเรียนของโรงเรียน
ตระพังพิทยาคม ทุกฉบับ และแต่งตั้งให้บุคลากรให้รับผิดชอบตามสายงานบริหารโรงเรียนตระพังพิทยาคม ดังนี้ 
 

1. กลุ่มบริหำรวิชำกำร      นำงนัฎฐพร  บุญกอง  หัวหน้ำกลุ่ม 
1.1 ฝ่ายบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  นางนัฎฐพร  บุญกอง  หัวหน้าฝ่าย 

  1.1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  นางนัฎฐพร  บุญกอง 
  1.1.2 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  นางนัฎฐพร  บุญกอง 

1.1.3 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   นางนัฎฐพร  บุญกอง 
1.1.4 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   นางนัฎฐพร  บุญกอง 
1.1.5 งานนิเทศการสอน    นางจินตนา  สนทะมิโน 
1.1.6 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสาวฐานิดา การดี 

1.2 ฝ่ายบริหารงานทะเบียนและวัดผล   ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง หัวหน้าฝ่าย 
1.2.1 งานทะเบียน    ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
      นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์ 
1.2.2 งานวัดผลและประเมินผล   นางจินตนา  สนทะมิโน 
1.2.3 งานเทียบโอนผลการเรียน   นางจินตนา  สนทะมิโน    

1.3 ฝ่ายพัฒนาวิชาการและนวัตกรรมแหล่งเรียนรู้  นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ หัวหน้าฝ่าย 
1.3.3 งานรับนักเรียน    ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
      นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
1.3.4 งานแนะแนว    นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
1.3.5 งานห้องสมุด    นางสาวฐานิดา การดี 
1.3.6 งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา  นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 
1.3.๗ งานระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารการศึกษา(EMIS)      นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
1.3.๘ งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา(SESA)     นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
1.3.9งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  นางนัฎฐพร  บุญกอง 

1.4 ฝ่ายมาตรฐาน.... 
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1.4 ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  นางจินตนา  สนทะมิโน  หัวหน้าฝ่าย 
1.4.1 งานประกันคุณภาพภายใน   นางจินตนา  สนทะมิโน 
1.4.2 งานประเมินคุณภาพภายนอก  นางจินตนา  สนทะมิโน 
      นางสาวโสรยา  ชูสุวรรณ์ 
1.4.3 งานนิเทศ ติดตามและประเมินผล  นางจินตนา  สนทะมิโน 
      นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์ 

2. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล     นำงณัฐนันท์  จิ้วบุญช ู  หัวหน้ำกลุ่ม 
2.1 ฝ่ายบริหารงานบุคคล    นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู  หัวหน้าฝ่าย 
 2.1.1 งานวางแผนอัตราก าลัง   นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
 2.1.2 งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
 2.1.3 งานย้ายและเปลี่ยนต าแหน่ง  นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
       นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
 2.1.4 งานทะเบียนประวัติ   นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
 2.1.5 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
 2.1.6 งานลูกจ้างประจ า    นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
2.2 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา หัวหน้าฝ่าย 
 2.2.1 งานประเมินวิทยฐานะ   นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
 2.2.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
 2.2.3 งานส่งเสริมมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพนางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
 2.2.4 งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
 2.2.5 งานพัฒนาบุคลากร   นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
 2.2.5 งานสวัสดิการ    นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
2.3 ฝ่ายประเมินผลการปฏิบัติงาน    นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม หัวหน้าฝ่าย 
 2.3.1งานรายงานผลการปฏิบัติงาน  นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
       นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ   
 2.3.2 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู   
 2.3.3 งานเลื่อนขั้นเงินเดือน   นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 

3. กลุ่มบริหำรงบประมำณ     นำงสำววรกัญญำ  พิทักษ์พลำนนท์ หัวหน้ำกลุ่ม 
3.1 ฝ่ายธุรการ      นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข  หัวหน้าฝ่าย 

3.1.1 งานสารบรรณ    นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 
นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์ 

3.1.2 งานค าสั่ง ระเบียบและแนวปฏิบัติ  นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 
นางสาวณิชกานต์  แป้นจันทร์ 

3.2 ฝ่ายบริหารงานการเงิน.... 
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3.2 ฝ่ายบริหารงานการเงินและบัญชี   นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ หัวหน้าฝ่าย 
3.2.1 งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน และจ่ายเงิน นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
3.2.2 งานจัดท าบัญชีการเงิน   นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
3.2.3 งานจัดท ารายงานทางการเงิน  นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
3.2.4 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 

นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
นางสาวฐานิดา การดี 

3.2.5 งานเงินเดือนค่าจ้างและงานสวัสดิการ   นางสาวฐานิดา  การดี 
3.2.๖ รายงานการเดินทางไปราชการ  นางสาวฐานิดา การดี  

3.3 ฝ่ายบริหารงานพัสดุ     นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู  หัวหน้าฝ่าย 
3.3.1 งานวางแผนพัสดุ    นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
      นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
3.3.2 งานจัดหาพัสดุ    นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
      นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
3.3.4 งานควบคุมดูแล และจ าหน่ายพัสดุ  นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 

 นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
  3.3.๕งานระบบสิ่งก่อสร้าง(B-OBEC)  นางสาวศุภลักษณ์  ถูวะการ 
 3.4 ฝ่ายนโยบายและแผนงาน   นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ หัวหน้าฝ่าย 

3.4.1 งานแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์โรงเรียน นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
3.4.2 งานจัดท าแผนงานโครงการประจ าปี  นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์  
3.4.3 งานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
3.4.4 งานควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  นางสาวฐานิดา การดี 

3.5 ฝ่ายตรวจสอบภายใน    นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ หวัหน้าฝ่าย 
3.5.1 งานตรวจสอบการเงินและบัญชี  นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
3.5.2 งานควบคุมภายใน    นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
      นางสาวฐานิดา  การดี 

4. กลุ่มบริหำรทั่วไป      นำยสมจิตร  จันทำ  หัวหน้ำกลุ่ม 
4.1 ฝ่ายกิจการนักเรียน     นายสุรชัย  นุ่นเหลือ  หัวหน้าฝ่าย 

4.1.1 งานระดับการศึกษาและครูที่ปรึกษา  นายสุรชัย  นุ่นเหลือ 
4.1.2 งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  นายสุรชัย  นุ่นเหลือ 
      นางสาวชารินี  เต็งมีศรี 
4.1.3 งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
      นายสุรชัย นุ่นเหลือ   

4.1.4 งานกิจกรรมนักเรียน.... 
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4.1.4 งานกิจกรรมนักเรียนและวันส าคัญ  นายสมจิตร  จันทา 
      นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์ 
4.1.5 งานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
       นางสาวชารินี  เต็งมีศรี 
4.1.6 งานควบคุมพฤติกรรม   นายสมจิตร  จันทา 
      นายสุรชัย นุ่นเหลือ 
      นางสาวชารินี  เต็งมีศรี 
4.1.7 งานส่งเสริมประชาธิปไตย   นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
      นายสุรชัย  นุ่นเหลือ  

 นางสาวโสรยา ชูสุวรรณ์ 
4.2 ฝ่ายอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค   นายสมจิตร  จันทา  หัวหน้าฝ่าย 

  4.2.1 งานรักษาความสะอาด   นายสมจิตร  จันทา 
        นายสงบ  บุญกอง 
        นายจรูญ  แซ่เหลียว 

4.2.2 งานสภาพแวดล้อม   นายสมจิตร  จันทา 
        นายสงบ  บุญกอง 

      นายจรูญ  แซ่เหลียว 
4.2.3 งานเวรยามรักษาการณ์   นายสมจิตร  จันทา 
      นายสุรชัย นุ่นเหลือ 
4.2.4 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  นายสมจิตร  จันทา 
4.2.5 งานอาคารเรียนและอาคารประกอบ  นายสมจิตร  จันทา 

 นายสงบ  บุญกอง 
      นายจรูญ  แซ่เหลียว 
4.2.6 งานสาธารณูปโภค    นายสมจิตร  จันทา 
      นายสุรชัย นุ่นเหลือ 

4.3 ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน    นางสาวฐานิดา  การดี  หัวหน้าฝ่าย 
4.3.1 งานรถรับส่งนักเรียน   นายสุรชัย  นุ่นเหลือ  
4.3.2 งานสวัสดิการอาหารนักเรียน  นางสาวฐานิดา  การดี 
4.3.3 งานอุปกรณ์การเรียน   นางสาวพรรณรุจี ด้วงเกตุ 
      นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
4.3.4 งานเครื่องแบบนักเรียน   นางสาวพรรณรุจี ด้วงเกตุ 
      นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
4.3.5 งานกองทุนการศึกษา   ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 

4.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์.... 
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4.4 ฝ่ายประชาสัมพันธ์     นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข  หัวหน้าฝ่าย 
4.4.1 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 
4.4.2 งานประชาสัมพันธ์    นางสาวอรเพ็ญ  ชนะสุข 
      ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
      นางสาววิไลวรรณ  อิสลาม 
      นางสาววรกัญญา  พิทักษ์พลานนท์ 
      นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
4.4.3 งานสัมพันธ์ชุมชน    นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
      ว่าที่ร้อยตรีฐิติพงศ์  ใหมทอง 
      นางสาวพรรณรุจี  ด้วงเกตุ 
4.4.4 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นางณัฐนันท ์ จิ้วบุญชู 
       นางสาวจิรวรรณ  ไทรสีหา 
        

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เต็มความรู้ ความสามารถ 
เสียสละ เพื่อให้เกิดผลดีแก่โรงเรียน และราชการสืบไป 

 
 สั่ง ณ วันที่  31  กรกฎาคม พ.ศ.  2563 
  
 
 

(ดร.สันติกร  รักสองหมื่น) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตระพังพิทยาคม 

 


