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ค ำสั่งโรงเรียนรำมวิทยำ รัชมังคลำภิเษก 
ท่ี  ๒๓๕ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   มอบหมำยหน้ำท่ีบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำร 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 

………………………………………………………………………………………. 

  ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) ให้ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานพิจารณาด าเนินการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารท่ัวไปไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอ านาจหน้าท่ีของตน แล้วแต่
กรณี และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   
มาตรา ๒๗ (๔) ก าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
อ านาจหน้าท่ีในการจัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้การด าเนินงานของทางโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ภาคเรียนท่ี๒ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามโครงสร้างของกฎกระทรวงในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา  ๒๙ (๑)  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา 
๒๗ (๑) จึงให้ยกเลิกค าส่ัง ท่ี ๑๐๖/๒๕๖๓ เรื่องมอบหมายหน้าท่ีบุคลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการ
บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ลงวันท่ี ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และมอบหมายหน้าท่ีให้ครูและบุคลากร 
รับผิดชอบกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับช้ันและห้องเรียนพิเศษ  
ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑. นายจีระพรรณ เพียรมี    ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก     ประธานกรรมการ 
๒. นายสันชัย  สังข์ทอง      รองผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
๓. นายลาภิศ นามไพร     รองผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
๔. นายวิลัย ทุมแต้ม          รองผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
๕. นางสาวหอมหวล บุญโต  ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป  กรรมการ 
๖. นางธัญรดี สังข์ขาวกุล    ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
๗. นางแม้นมาส อัครกตัญญู ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 
๘. นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ   กรรมการ 
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๙. นายสนธิ  แสงชมภู        ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ งานกิจการนักเรียน  กรรมการ 
๑๐. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  กรรมการ 
๑๑. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม  หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒   กรรมการ 
๑๒.  นางอาภรณ์ สิงห์ค า       หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  กรรมการ 
๑๓.  นางวรรณกร พณพจณ์   หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  กรรมการ 
๑๔.  นางอนุสรา  ค าแก้ว      หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๕  กรรมการ 
๑๕.  นายอดิศร ภิญโญภาพ    หัวหน้าระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  กรรมการ 
๑๖.  นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า   หัวหน้างานวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 
๑๗.  นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร หัวหน้างานบุคลากร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๘.  นางอาภรณ์ สิงห์ค า        หัวหน้างานบริหารทั่วไป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙.  นางสายฝน  ทองสะอาด  หัวหน้างานงบประมาณ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

  ให้ค าแนะน า สนับสนุน ส่งเสริม ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประสานงาน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ ข้อปฏิบัติของทางราชการตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  
 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

นำยสันชัย สังข์ทอง ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    มีหน้ำที่  

๑.  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มบริหารวิชาการ   

๒.  เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม
งานอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในต าแหน่ง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔.  จัดระบบการบริหาร ก าหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปล่ียนแปลง 
๕. เสนอแต่งต้ัง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ 
๗. เป็นท่ีปรึกษาเวรประจ าวันจันทร์ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ และโรงอาหาร 
๙. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมยุวกาชาดและผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และก ากับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
กลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้ 
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       นำงมวลมำศ  แก้วขวัญข้ำ  ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ  
มีหน้ำที่  
๑. เป็นท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
๒. เป็นหวัหน้างานวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 
๓. การวางแผน การบริหารงาน การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและงานบริหารงานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
๔. การบริหารงานในกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ สถานศึกษา  
๕. ก ากับดูแลการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ .ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

๖. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๗. การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๑  
๘. การนิเทศการจัดการเรียนรู้จัดให้มีระบบการนิเทศภายในกลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีระบบควบคุม 

ติดตามดูแลการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้  
๙. ก ากับดูแลการจัดตารางการเรียนรู้การจัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทุกรายวิชาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
๑๐. ก ากับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด าเนินการศึกษา วิจัย การบริหารและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ
เอกสารทางวิชาการ  

๑๑. ก ากับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

๑๒. ก ากับดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร  
๑๓. ก ากับดูแลการด าเนินการให้มีการจัดท าเอกสารทางการศึกษา ให้บริการและด าเนินการออก 

หลักฐานเอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวัดผล  

๑๔. ก ากับดูแลการด าเนินงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยร่วมกับงานวัดผลวาง
ระบบการพัฒนาผู้เรียนและการแก้ไขผลการเรียนรู้ในกรณีท่ีนักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

๑๕. ก ากับดูแลการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอน 

๑๖. ก ากับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย สามารถให้บริการแก่
นักเรียน ครูและชุมชน  
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๑๗. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องสมุดของกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระฯเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทันสมัย สามารถ
ให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๘. ก ากับดูแลการพัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อให้เช่ือมโยงกับระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้โดยครูที่ปรึกษาให้นักเรียนทุกคนทุกระดับช้ัน  

๑๙. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น และองค์กรต่างๆในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  
๒๐. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาอื่นและองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  
๒๑. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ  
๒๒. ประสานงานกับส านักงานและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มบริหารวิชาการเพื่อจัดท าระบบสารสนเทศกลุ่ม  
๒๓. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๒๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

งำนธุรกำร สำรสนเทศกลุ่มงำน : นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก ครู  
มีหน้ำที่  
๑.  การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหาร

วิชาการ 
๒.  ส าเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศท่ีบังคับ ค าส่ังแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนท่ีแจ้งทุก

คนในกลุ่มบริหารวิชาการ หรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
๓. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
๔.  ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.  การพัฒนาระบบงานสารบรรณในบริหารวิชาการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในกลุ่ม

บริหารวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ  
๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ภำระงำนตำมโครงสร้ำง 

๑. งำนหลักสูตรสถำนศึกษำ    
   ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 
๓. หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวจิดาภา นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

        มีหน้ำที่ 
๑.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ
ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม 
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๒. จัดท าโครงสร้าง แผนการเรียนรู้ชั้นปี ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร บูรณา
การเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  จัดตารางเรียน  ตารางสอน จัดบุคลากรเข้า
สอน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
  ๔. จัดท าหลักสูตรส าหรับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
  ๕. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ๖. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี  

๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.  งำนวำงแผนด้ำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อ านวยการ  หัวหน้า 
๒. นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า   ผู้ช่วย 
๓. ผู้รับผิดชอบงานวิชาการตามโครงสร้างทุกคน ผู้ช่วย 
๔. นางกนกกาญจน์   ก่ ากระโทก   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
๑.  ให้ค าแนะน า ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ ก าหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ แนวทางในการ

วางแผนพัฒนางานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับหลักสูตร สถานการณ์ การเปล่ียนแปลงโดยเน้นความร่วมมือ 
๒.  ก าหนดกรอบงานภาระหน้าท่ี ปรับ เพิ่มภาระหน้าท่ีในด้านต่าง ๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบน าไปสู่การ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร ตามความเหมาะสม  
๓.  ศึกษา วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลักสูตร นโยบายด้านการจัดการศึกษารวมถึงกรอบภาระงานในด้าน 

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ  
๔. วางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ หน้าท่ี ภาระงานในด้านวิชาการให้กับบุคลากร 
๕.  จัดท าขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนงานโครงการ กิจกรรมในการพัฒนางานวิชาการร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบตามภาระงานวิชาการ  
๖. ก ากับ ติดตาม สรุปรายงานวิเคราะห์ผล ปรับปรุงพัฒนางานเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี  
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓. งำนพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางจารุณี  พวงอินทร์   หัวหน้า 
๒. นางสาวพุดตาล  สมศรี   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวศุภินันท์ ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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 มีหน้ำที่ 
๑. ส่งเสริมการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก  

ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบาย 
 ๒.  วางแผนจัดท าตารางเรียน ตารางสอน ในแต่ละภาคเรียน  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์  วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔. นิเทศและติดตามการปฏิบัติงาน การเข้าสอน การจัดสอนแทนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๕. สนับสนุนและพัฒนาครูด้านการพัฒนาการบวนการเรียนรู้ การผลิตส่ือ อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๔. งำนวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์   หัวหน้า 
๒. นางสาวชุติกาญจน์ รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
๓. นางจารุณี พวงอินทร์    ผู้ช่วย 
๔. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.  ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  จัดท าแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.  ด าเนินการควบคุมการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
๔.  จัดระบบในการจัดท าและจัดเก็บข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ 
๕.  ก าหนดวันเวลาและตารางในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
๖.  ช้ีแจงและเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้แก่

นักเรียนและครู  ให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ 
๗.  ก าหนดวันเวลาในการจัดท าและส่ง ปพ.๕ และ ปพ.๖  
๘.  จัดท าแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้แก่นักเรียน

และครูผู้สอน 
๙. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
๑๐. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน  และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
   ๑๑. วางแผนและจัดระบบในการแก้ไขผลการเรียนท่ีมีปัญหา  (๐, ร, มส, มผ.  ด าเนินการติดตาม
นักเรียนท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย  และจบหลักสูตรตามท่ี
ก าหนดไว้ 

๑๒. รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบ O-NET , PISA การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง การประเมินเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  

๑๓.  ก าหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้ของสถานศึกษา 
๑๔.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษา สถานประกอบการ  

และอื่น ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
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๑๕. ด าเนินการควบคุมการเทียบโอนความรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๑๖.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๕. งำนทะเบียนนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   หัวหน้า 
 ๒. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน ์   ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
 ๕. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  
๑. จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ปพ.๑, ปพ.๒  

และ  ปพ.๓ รวมท้ังเอกสารหลักฐานการศึกษาอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. ส ารวจ วางแผนการรับนักเรียนร่วมกับงานรับและจัดท าทะเบียนนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. ออกหลักฐาน ควบคุมหลักฐาน ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาให้นักเรียนท่ีก าลังศึกษาอยู่และนักเรียนท่ี

จบการศึกษาในแต่ละระดับ 
๔. ด าเนินการทางทะเบียนนักเรียน เกี่ยวกับการรับและการย้าย การจ าหน่าย นักเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
๕. จัดท าข้อมูลและสารสนเทศจ านวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  โดยร่วมมือกับงาน DMC หรืองานอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 
๖.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๖. งำนโปรแกรมทะเบียน - วัดผล SGS 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   หัวหน้า 
๒.  นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์   ผู้ช่วย 
๓.  นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
๔.  นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.  ตรวจสอบ ติดตาม จัดท าข้อมูลนักเรียน  และบันทึกข้อมูลนักเรียน ตามโปรแกรมทะเบียน - วัดผล 

SGS ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
๒.  จัดท าข้อมูล GPA, GPAX ของสถานศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายงานข้อมูลต่อเขตพื้นท่ี

การศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๓.  จัดท าก าหนด แนวทางในการด าเนินการท่ีเกี่ยวข้องกับโปรแกรมทะเบียน - วัดผล SGS เพื่อให้ผู้ใช้

น าไปปฏิบัติ รวมถึงก ากับติดตาม รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๔.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๗. งำนวิจัยและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางจารุณี  พวงอินทร์     หัวหน้า 
๒. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ สถานศึกษา 
๒.  ก าหนดแนวทางเพื่อส่งเสริม พัฒนาให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบของการวิจัยในช้ันเรียน 
๓.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ

คุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบัน
อื่น ๆ  
 ๔.  ก าหนดแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาส่ือ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๕.  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กรอื่นๆ  
 ๖.  ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. งำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวณภัทร  มณีล้ า    หัวหน้า 
๒. นางสาวธัชมาศ ควรดี    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรด ี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในการจัดต้ัง  ส่งเสริม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 
 ๒. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. วางแผน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ ก าหนดแนวทาง ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการให้บริการห้องสมุดให้แก่
ครู  นักเรียนและบุคคลท่ัวไป   

๔. ก ากบั ติดตาม รายงานผลการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. จัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารและวารสารเพื่อใช้ในการให้บริการห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ 
๖.ปรับปรุง  ซ่อมแซม  หนังสือ  เอกสารและวารสารต่าง ๆ ท่ีช ารุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ๗. ปรับปรุง พัฒนาและด ารงรักษาคุณภาพห้องสมุดตามเกณฑ์ของห้องสมุดต้นแบบ และน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการด าเนินงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๘.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งำนนิเทศกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า      หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ผู้ช่วย 
๓. นางกนกกาญจน์   ก่ ากระโทก      ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง วางแผนระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ท้ัง
การก าหนดปฏิทินการนิเทศการสอน 
 ๒. ด าเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
 ๓. ประเมินผล รายงานผล การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

๔. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๕. ด าเนินการจัดวางแนวทางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้  สร้างเครือข่าย  และประสบการณ์การนิเทศ
การศึกษาท้ังภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น   

๖. สรุปรายงานผลการกรอกนิเทศออนไลน์ เป็นประจ าทุกเดือน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. งำนแนะแนว 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสาวจุติรัตน์ ศรีเมือง   หัวหน้า 
  ๒. นางพันธิภา  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 
  ๔. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวศุภินันท์  ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 

๒.  วางแผนและจัดการเรียนการสอนแนะแนวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  ส ารวจ จัดท าข้อมูลสารสนเทศความถนัดของนักเรียน ด าเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ

ให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านและท่ัวถึง การให้ความรู้ เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพ 

๔.  ก าหนดปฏิทิน แนวทาง ประสานงานกับหน่วยงานในการเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าท่ีนักเรียนจะได้รับเป็นส าคัญ 

๕.  จัดบริการให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านต่าง ๆ  
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๖.  ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ   
สถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในสถานศึกษา  

๗.  ด าเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาอื่นๆ 
๘.  ส ารวจข้อมูลนักเรียนท่ีมีความต้องการ  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก

ประเภท   ต้ังกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก   พร้อมท้ังให้มี
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

๙.  จัดท าแผนการระดมทุนการศึกษา  โดยก าหนดวิธีการ  แหล่งสนับสนุนเปาาหมาย  เวลาด าเนินงาน  
และผู้รับผิดชอบ  

๑๐.  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายตามระเบียบของทุนการศึกษาท้ังตามวัตถุประสงค์และไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 

๑๑.  จัดท าข้อมูลและสารสนเทศในขอบข่ายของงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน 
๑๒.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑๑. งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนาร ี

๒. นางอาภรณ์  สิงห์ค า    หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
๓. นางบุญนิศา สุปิงคลัด    หัวหน้ากิจกรรมผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) 
๕. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

มีหน้ำที่ 
๑.  ก าหนดแนวทาง ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนับสนุนความสามารถพิเศษของผู้เรียน 
๒.  วางแผน  ด าเนินการ  ก ากับติดตาม  ประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใน

ส่วนของกิจกรรมนักเรียนคือ  ลูกเสือ - เนตรนารี  บ าเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  และชุมนุม  กิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

๓.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๔. ร่วมมือกับฝ่ายงานท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันส าคัญและเทศกาลต่าง  ๆ ท้ังในและนอก
สถานศึกษา  
 ๕. ด าเนินการจัดกิจกรรมพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๒. งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๔. นางสาวณภัทร  มณีล้ า  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ๕. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. นางบุปผา ศรีตัมภวา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๘. นายภูวนัย นนธิจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     

มีหน้ำที่ 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  ก าหนดแนวทางด าเนินการ  ก ากับติดตาม ประเมินผล ประสานเครือข่าย 

ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ของ
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  สรุปรายงานผลการด าเนินการท่ีเกี่ยวกับกลุ่มสาระ และการปฏิบัติหน้าท่ีสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๓.  ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๔.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๑๓. งำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ   หัวหน้า 
 ๒. หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน   ผู้ช่วย 

๓. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑.  จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๒.   ก าหนดเกณฑ์การประเมิน  เปาาหมายความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานประเมิน 
  ๓.  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  พัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. รายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานประจ าปี 
๘.  ประสานงานกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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๙.  ประสานงานกับส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๔. งำนคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางกนกกาญจน์   ก่ ากระโทก     หัวหน้า 
๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ผู้ช่วย 
๓. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า    ผู้ช่วย 
๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ ส ารวจข้อมูล วางแผน ประสานงานก าหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกหนังสือ
เรียน ท่ีมีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบัติ หลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นหนังสือ แบบเรียน ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน  
  ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเสนอ
ความเห็นชอบตามข้ันตอน 
 ๓. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินการ ประเมินผลการด าเนินการ การใช้หนังสือ แบบเรียน สรุป
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๕. งำนชุมนุมกลุ่มสนใจทำงวิชำกำร 

ผู้รับผิดชอบ 
   ๑. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    หัวหน้า 
  ๒. นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก   ผู้ช่วย 

  ๓. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมทุกคน   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑. ส ารวจ จัดท าฐานข้อมูลบุคลากร นักเรียน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ในการเปิดสอนชุมนุม 
กลุ่มสนใจ จากคณะครู นักเรียน ชุมชน ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อใช้ในการวางแผน ก าหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ การวัดผลประเมินผล การตัดสินผลการเรียน   
 ๒. จัดท าเอกสาร ปรับปรุงโปรแกรมระบบการลงทะเบียน แบบฟอร์มการการด าเนินการ   
 ๓. ก ากับ ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๖. งำนพัฒนำสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสายฝน  ทองสะอาด   หัวหน้า 
  ๒. นายปรีดา  ผลเกิด    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ส ารวจ วางแผน ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ  
  ๒. ให้บริการ ดูแล ซ่อมบ ารุง ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ในการใช้งาน ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้
ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
  ๓. ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตาม พัฒนาเว็บไซต์ ช่องทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ งานของโรงเรียนเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต ปาองกันการโพสต์เนื้อหา ข้อความ  ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
   ๔. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
๑๗. งำนนักเรียนเรียนรวม 

ผู้รับผิดชอบ 
   ๑. นางสาวพุดตาล  สมศรี    หัวหน้า  

๒. หัวหน้าระดับทุกระดับ    ผู้ช่วย  
๓. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 

  ๔. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑. ส ารวจ คัดกรอง จัดท าฐานข้อมูล วางแผน ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ มาตรฐาน การประเมิน 

ประสานความร่วมมือกับกลุ่มงาน ผู้เกี่ยวข้องท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนท่ีบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ หรือมีความสามารถพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ หรือพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ออกแบบ มอบหมายบุคลากรในการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET) ให้เป็นปัจจุบัน  

๓. อบรมพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
๔. ประชุมช้ีแจงผู้ปกครองเด็กท่ีอาจมีความผิดปกติหรือมีปัญหา  และประชาสัมพันธ์ถึงความจ าเป็นท่ี 

จะต้องพัฒนาเด็กท่ีมีความผิดปกติ  
๕. ส่งต่อนักเรียนเพื่อให้นักจิตวิทยา  หรือแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว 
๖. นิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินความก้าวหน้า การด าเนินการและพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน าผลมา

ปรับปรุง พัฒนา 
๗. ประเมนิ มาตรฐาน จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมประจ าปี (SAR) ให้กับ

ผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๘. งำนนักศึกษำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ   ผู้ช่วย 
  ๓. นางจารุณี  พวงอินทร์    ผู้ช่วย 

๔. นางกนกกาญจน์   ก่ ากระโทก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑. ส ารวจ ประสานงาน วางแผน ก าหนดแนวทางในการจัดนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ การปฐมนิเทศ

แก่ศึกษา  
๒. อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  
๓. พิจารณา ประสานงานบุคคลท่ีจะท าท่ีเป็นอาจารย์นิเทศ หรือ พี่เล้ียง แต่งต้ังเพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

ลงนาม  
   ๔. ดูแลการ ประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด การนิเทศ ก ากับติดตาม ประเมินผลนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 

๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๙. งำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษ MEP 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางวรรณกร  พณพจณ์   หัวหน้า 
  ๒. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู   ผู้ช่วย 
  ๓. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 

๔. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
 ๕. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดท าแผนงาน/โครงการ กิจกรรม ก าหนดแนวทางการด าเนินการ 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในการจัดหาบุคลากรชาวต่างชาติ การมอบหมายครูที่
ดูแล พี่เล้ียงครูต่างชาติ  ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
ให้เป็นไปตามค าส่ัง หลักเกณฑ์ ระเบียบ นโยบาย แนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๒. วัด ประเมินผล จัดสอบ CEFR ให้กับนักเรียน ครู การส่งเสริม พัฒนาบุคลากร นักเรียน ในการพัฒนา
ตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการแข่งขันตามความรู้ ความสามารถ   

๓. การประสานความร่วมมือกับกลุ่มงาน เครือข่ายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการด าเนินการ 
จัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
  ๔. การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เมื่อส้ินปีการศึกษา   
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๒๐. งำนโครงกำรพัฒนำนวัตกรรม KKU  SMART LEARNING 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า  ผู้ประสานงาน 
  ๒. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด   ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๓. นางวรรณี  พลสงคราม  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๔. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๕. นางกนกกาญจน์   ก่ ากระโทก  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

          ๖. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด   ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          ๗. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ   ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๘. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๙. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑๐. นางอนุสรา  ค าแก้ว   ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๑๑. นางสาวสุมาลี  ทางดี   ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

          ๑๒. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
          ๑๓. นางสาวจันจิรา  คูเมือง  ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑๔. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑๕. นางวรรณกร  พณพจณ์  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
  ๑๖. นางพันธิภา  ผดุงกิจ   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 
  ๑๗. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู   ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 

          ๑๘. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๑๙. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
มีหน้ำที่ 

 ๑. ประสานงาน วางแผน จัดเก็บข้อมูล พัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการนวัตกรรม KKU  SMART 
LEARNING กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง   
 ๒. ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนวัตกรรม KKU  SMART LEARNING  
 ๓. นิเทศ ก ากับติดตาม วัดผล ประเมินผล สรุปรายงานและน าเสนอผลการด าเนินการให้สถานศึกษา 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒๑. งำนโครงกำรพิเศษสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า   หัวหน้า 
  ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 
 ๓. หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
  ๔. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง วางแผนการจัดท าแผนงานกิจกรรมงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน ก าหนดแนวทางการด าเนินการ จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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 ๒. จัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสาร ท าระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ท่ีศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. รายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และ รายงานผลการด าเนินงาน
ให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๒๒. งำนศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางบญุนิศา  สุปิงคลัด    หัวหน้า 
   ๒. นายสนธิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 

๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ังใน

สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาใกล้เคียง 
๒. จัดท า บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน

ศูนย์การเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. จัดหา จัดท า ผลิตส่ือการจัดการเรียนรู้ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูนักเรียน  สถานศึกษาอื่น  บุคคล  ครอบครัว  องค์การ  หน่วยงาน  และสถาบัน
อื่น  ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

๔. จัดต้ัง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมท้ังพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  และ
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถ าบันทางสังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษาในการจัดต้ัง  ส่งเสริม  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  

๕. วางแผนและก าหนดแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างหลากหลายและเกิดประสิทธิภาพ 

๖. จัดหาหนังสือ  เอกสารและวารสาร  เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้ในการให้บริการ 
 ๗. ปรับปรุง  พัฒนา  และด ารงรักษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และน าเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘. จัดท าข้อมูล  และสารสนเทศของงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  สรุปผลการด าเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๓. งำนโครงกำรพิเศษ โรงเรียนในฝัน ,หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอำชีพ ,โรงเรียนต้ำนทุจริต,หนึ่งอ ำเภอ  
หนึ่งโรงเรียนคุณภำพ , โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า    หัวหน้า 
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๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 
 ๓. หัวหน้าระดับทุกระดับ    ผู้ช่วย 

๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
 ๕. นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๖. นางสาวศุภินันท์  ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑. จัดแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. จัดกิจกรรม ท่ีส าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนในฝัน , หนึ่งโรงเรียน หนึง่อาชีพ ,  

โรงเรียนต้านทุจริต, หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ , โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๓. สรุปผลโครงการรายงานผู้อ านวยการสถานศึกษา เมื่อส้ินปีการศึกษา   
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๔. งำนรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปี /ประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  หัวหน้า 
 ๒. นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับช้ัน     ผู้ช่วย 

 ๕. นางสาวศุภินันท์  ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

 ๑. ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน ประเมินผลในรูปแบบของ
คณะกรรมการ วิเคราะห์ผลการประเมินการด าเนินงานวิชาการ แล้วน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการด าเนินงานวิชาการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 ๒. ก าหนดแนวทาง ประสานงานในการด าเนินการ รายงานผลการจัดการศึกษาประจ าปีแก่สาธารณชน 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๕. งำนสำรบรรณ  พัสดุ  และเลขำนุกำรวิชำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก    หัวหน้า 
๒. นางจารุณี  พวงอินทร์    ผู้ช่วย 

 ๓. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวสุนิสา  มาลาทอง   ผู้ช่วย 
๖. นางสาววรรณภา สวนงาม   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 ๘. นางสาวศุภินันท์  ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๓.  ตอบโต้หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิชาการ 
๔.  จดบันทึกการ รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.  ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๖.  เก็บรักษาและท าลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗.  สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
๒๖. งำนส่งเสริมสนับสนุนและประสำนควำมรู้แก่ชุมชนและสถำนศึกษำอื่นๆ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   หัวหน้า 

 ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ช่วย 
 ๓. หัวหน้าระดับทุกระดับ    ผู้ช่วย 
 ๔. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทุกท่าน  ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 

๖. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวศุภินันท์  ค าปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 
๑. ศึกษา  ส ารวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
๒. จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    

และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา   

และท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
  ๔. ส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 

๕. ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ท้ังบริเวณใกล้เคียง  ภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๗. ส ารวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมท้ังความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา   
  ๘. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา   
      ๙. จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา  
 ๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำยวิลัย ทุมแต้ม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    มีหน้ำที่  

๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   

๒. เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม
งานอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในต าแหน่ง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔. จัดระบบการบริหาร ก าหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปล่ียนแปลง 
๕. เสนอแต่งต้ัง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ 
๗. เป็นท่ีปรึกษาเวรประจ าวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๓ ห้องสมุดและโรงฝึกงาน 
๙. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และก ากับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

นำงธัญรดี  สังข์ขำวกุล ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
มีหน้ำที่ 
๑. เป็นท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  
๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานท้ังภายใน ภายนอกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

            หัวหน้ำกลุ่มงำน : นำงธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร    
มีหน้ำที่  
๑. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคลและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล  
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๓. รับผิดชอบการสรรหา บรรจุแต่งต้ังการจัดท าทะเบียนประวัติการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ การมา/ไม่
มาปฏิบัติราชการการเล่ือนต าแหน่ง เล่ือนระดับ เล่ือนขั้นเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การปรับวุฒิ การยกเว้นการ
ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ ของบุคลากรในโรงเรียน  

๔. รับผิดชอบการดูแลการจัดอัตราก าลัง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมท้ัง
เสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

๕. รับผิดชอบดูแลการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อ 
หมดอายุ  

๖. รับผิดชอบดูแลการด าเนินการเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู  
๗. รับผิดชอบดูแลการด าเนินงานธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๘. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บและท าลายเอกสารของโรงเรียน  
๙. รับผิดชอบดูแลงานวินัยและจรรยาบรรณของครูให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  
๑๐. ดูแลส่งเสริม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๑๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูท่ีมาปฏิบัติงานเป็นประจ าโดยไม่มีวันลาและครูที่ได้รับการเล่ือนวิทยฐานะ  
๑๒. ติดตามตรวจสอบ ทบทวน เปรียบเทียบผลการด าเนินงานโครงการและงานต่าง ๆ กับเปาาหมาย 

และวัตถุประสงค์  
๑๓. สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนเสนอต่อผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา  
๑๔. ดูแลรับผิดชอบการน าเสนอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเพื่อการพิจารณาความดี 

ความชอบ  
๑๕. ประเมนิผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคลประจ าภาคเรียนหรือประจ าปี  
๑๖. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

             งำนธุรกำร สำรสนเทศกลุ่มงำน : นางสาวจันจิรา  คูเมือง   
มีหน้ำที่  
๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
๒. ส าเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศท่ีบังคับ ค าส่ังแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนท่ีแจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
๓. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภำระงำนตำมโครงสร้ำง 
๑. งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง/งำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ัง ประกอบด้วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง/งำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ังของข้ำรำชกำรครู 
ประกอบด้วย   
    ๑. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   หัวหน้า 
    ๒. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   ผู้ช่วย 
           ๓. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย 
       ๔. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 ๑.๒ งำนวำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง/งำนสรรหำและบรรจุแต่งต้ังของพนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว ประกอบด้วย   
            ๑. นางวรรณกร  พณพจณ์    หัวหน้า  
            ๒. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
            ๓. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนและจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมท้ังรายงานแผน

อัตราก าลัง  
๒. ก าหนดต าแหน่ง การเสนอแต่งต้ังผู้รักษาการในต าแหน่ง การวิเคราะห์และจัดท าภาระงานส าหรับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสนอขอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 
๓. ด าเนินการขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะครู 
๔. ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีท่ีได้รับมอบ

อ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
๕. ด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างช่ัวคราว การเกษียณอายุราชการ 
๖. จัดท าข้อมูลการแต่งต้ัง  ย้าย  โอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการ เป็นครูและบุคลากร

ทางการศึกษา    
๗. ด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  และส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามความจ าเป็น 
  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งำนบ ำเหน็จควำมชอบ  
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุมาลี   ทางดี     ผู้ช่วย  
  ๓. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
            ๔. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
  ๕. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วย 
  ๗. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้ำที่ 
  ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนเงินเดือนปกติ  กรณีพิเศษ  การเล่ือนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ผู้ท่ีถึงแก่
ความตายอันเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ีราชการ และเล่ือนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ของ
ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา งานบ าเหน็จ ความชอบครู ลูกจ้าง 

๒. ด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอื่น   
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งำนวินัยและกำรรักษำวินัย  ประกอบด้วย 
๑. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 

 ๒. นางสาวสุมาลี   ทางดี     ผู้ช่วย     
  ๓. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 

  ๔. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ  
          มีหน้ำที่   
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับกรณีความผิดวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์การเสริมสร้างปาองกัน 
การกระท าผิดวินัยการออกจากราชการ การกลับเข้ารับราชการ 
          ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                          

๔. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑ นางอนุสรา  ค าแก้ว    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย                                                                                         
 ๓. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 
 ๔. นางอรพินท์ ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ 
 ๑. การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ คุณธรรม จรรยาบรรณเพื่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การรวบรวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลาทุกประเภทอย่างเป็นระบบ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ / ถือปฏิบัติ สะดวกรวดเร็วในการน าไปใช้ 
          ๒. จัดท าหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา และจัดท าหลักฐานเอกสารแบบฟอร์มต่างๆได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ 
          ๓. จัดเก็บ รวบรวมหลักฐานการลาทุกประเภทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  สรุปและรายงานวันลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๕. งำนส่งเสริมขอรับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   หัวหน้า 
             ๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี     ผู้ช่วย 
             ๓. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย  
            ๔. นางอรพินท์   ทางดี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
          ๑. จัดท าทะเบียน ประวัติครู บุคลากร การควบคุม จัดท าเอกสารให้ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติใน
การขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๒. จัดท าทะเบียนคุมการขอใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                           
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. กำรส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย   
  ๔.  นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. ด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูบุคลากร 
ทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗.  กำรพัฒนำครูและพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง               หัวหน้า    
      ๒. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
    ๓. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. วางแผน ก าหนด ส ารวจความต้องการ จัดท าแนวทางในการพัฒนาบุคลากร การก ากับติดตาม การ
รายงานผลการประชุมอบรม สัมมนา การสรุปผล รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ     
 ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๘. งำนส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติและสวัสดิกำรบุคคลำกร 
ผู้รับผิดชอบ 

                ๑. นางสาวสุมาลี   ทางดี    หัวหน้า 
  ๒. นางธัญรดี สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 
  ๓. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
            ๔. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
           ๕. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย   

            ๖. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วย 
            ๗. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  
         ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา
ภิเษกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
         ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นท่ีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นท่ีประจักษ์ทราบโดยท่ัวกันอยู่
เสมอ 
         ๓. ก าหนดระเบียบ แนวทางในการจัดสวัสดิการ สร้างขวัญก าลังใจ ความผูกพันของบุคลากรท่ีมีต่อองค์กร 
การมอบขวัญก าลังใจในวันส าคัญของบุคลากรภายในโรงเรียน  งานวันเกิด  งานต้อนรับขวัญสมาชิกใหม่  งาน
เล้ียงรับ-ส่งบุคลากร  เยี่ยมไข้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนและงานฌาปนกิจศพสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งำนจัดท ำระบบและกำรจัดท ำทะเบียนประวัติและบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรครูและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   หัวหน้า 
            ๒. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
            ๓. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย 
            ๔. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 
            ๕. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
            ๖. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
            ๗. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วย 
            ๘. นางอรพินท์   ทางดี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  
         ๑. จัดท าทะเบียนประวัติครู บุคลากร และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง โดยให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน 
         ๒. แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด โดยพิจารณาค าขอและหลักฐานสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการ
ศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
         ๓. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีการตรวจสอบผู้มี คุณสมบัติครบถ้วน เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนดและจัดท า
ทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
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         ๔. การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตรวจสอบรายละเอียดค าขอ หลักฐานท่ีเกี่ยวข้องของผู้ขอมี
บัตร น าเสนอผู้มีอ านาจลงนามในบัตรประจ าตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับละส่งบัตรประจ าตัวคืนถึง
สถานศึกษา 
 ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. งำนจัดท ำบัญชีรำยชื่อเสนอขอเคร่ืองรำชย์อิสริยำภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นางสาวสุมาลี  ทางดี    หัวหน้า 
             ๒. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย  
             ๓. นางอนุสรา ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
             ๔. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 มีหน้ำที่  
          ๑. การจัดท าข้อมูล สารสนเทศ รวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีหลักฐานเอกสารการเผยแพร่ให้ทราบท่ัวกัน 
          ๒. ด าเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างต่อเนื่อง บันทึก รายงานขอมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
 ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๑. งำนวิจัย ติดตำมประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม        หัวหน้า    
    ๒. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย  
            ๓. นางสาวสุนันทา ตะลุตะก า   ผู้ช่วย 
        ๔. นางสาวจันจิรา  คูเมือง     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  
 ๑. วิจัย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ตามโครงสร้างงานกลุ่มบริหารบุคคล 
 ๒. รวบรวมเอกสารและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๒. งำนสำรบรรณ  พัสดุ  และเลขำนุกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุมาลี ทางดี    ผู้ช่วย 

 ๓. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวสุนันทา ตะลุตะก า   ผู้ช่วย 
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๕. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

 ๑. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มงานบริหารบุคคล  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานบุคคล 
๓. ตอบโต้หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับงานบุคคล 
๔. จดบันทึกการ รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๖. เก็บรักษาและท าลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗. สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

นำยลำภิศ นำมไพร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    มีหน้ำที่  

๑.  ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

๒. เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม
งานอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในต าแหน่ง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔.  จัดระบบการบริหาร ก าหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปล่ียนแปลง 
๕. เสนอแต่งต้ัง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๗. เป็นท่ีปรึกษาเวรประจ าวันอังคารและวันพุธ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๔ หอประชุมและห้องสุขาของนักเรียน 
๙. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๓  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และก ากับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
กลุ่มบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

นำงแม้นมำส อัครกตัญญู ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
มีหน้ำที่ 
๑. เป็นท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหาร

งบประมาณ  
๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานท้ังภายใน ภายนอกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

หัวหน้ำกลุ่มงำน : นำงสำยฝน ทองสะอำด 
มีหน้ำที่  
๑. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
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๓. ร่วมก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผล
งานกับฝ่ายบริหาร  

๔. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ 
ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อพฒันาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่าง มี
ประสิทธิภาพ  

๖. ประสานงานเกี่ยวกับงานส านักงานและจัดท าสารสนเทศกลุ่มงาน  
๗. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงนิ-การบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๘. ประสานงานเกี่ยวกับจัดท าข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
๙. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๑๐. ประสานงานกับงานส านักงานผู้อ านวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและเครือข่าย 

โรงเรียน  
๑๑. บริหารงาน วางแผน ก ากับ และติดตามผลของกลุ่มงาน 
๑๒. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๓. ประสานทุกกลุ่มงานท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
๑๔. ก ากับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวช้ีวัดท่ีก าหนด  
๑๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
๑๗. รวบรวมและจัดท ารายงานเพื่อเสนอต่อเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา             

งำนธุรกำร สำรสนเทศกลุ่มงำน : นางชญานันท์  สันตะโภค 
มีหน้ำที่ 
๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
๒. ส าเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศท่ีบังคับ ค าส่ังแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนท่ีแจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารงบประมาณ หรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
๓. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ

ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ภำระงำนตำมโครงสร้ำง 
๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางชญานันท์  สันตะโภค             หัวหน้า 
๒. นางสาวกัญญารัตน์ จารัตน์   ผู้ช่วย 
๓. นางสาววิริญ  จันทร์เติบ   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในส านักงาน รับ ส่งเอกสารในส านักงานและจัดระบบสารสนเทศ

ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

๒. งำนนโยบำยและแผน 
 ๒.๑ งำนก ำหนดนโยบำยและแผนงำน 

ผู้รับผิดชอบ 
        ๑. นายโสภณ  งามเลิศ    หัวหน้า 
         ๒. นางชญานันท์  สันตะโภค   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด เปาาหมายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดท าแผนกลยุทธ์ หรือ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเปาาหมายบริการของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ เปาาหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Agreement: PSA. ข้อตกลงการจัดท าผลผลิต (Service Delivery Agreement : 
SDA. และข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๓. จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium term Expenditure Framework : 
MTEF.  
  ๔. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ให้มีความเช่ือมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์สาระส าคัญของกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและความต้องการของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๕. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีรายงาน
ผลการประเมินการใช้จ่าย และผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และสาธารณชน 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๒.๒ งำนจัดระบบบริหำร ข้อมูลสำรสนเทศ และพัฒนำองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.  นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   หัวหน้า 
มีหน้ำที่ 

  ๑. จัดท าแผนการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารงบประมาณ 

  ๒. จัดท ามาตรการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๑๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ 

  ๓. ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการใช้จ่ายเงิน หากมีความจ าเป็นต้องปรับโครงการและรายงาน
งบประมาณในแผนปฏิบัติการก็สามารถด าเนินการได้ ท้ังนี้ต้องตอบสนองตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 
  ๔. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเร็จ (Key 
Performance Indicators) ท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

  ๕. ประเมินผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน โดยก าหนดปัจจัยหลักท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จตามตัวชี้วัด 
(KPIs) ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  

  ๖. ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาและจัดท ารายงานประจ าปี 
๗. รายงานผลการประเมินการใช้จ่ายเงินและผลการด าเนินงานต่อคณะกกรมการสถานศึกษา 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งำนบริหำรงำนกำรเงินและบัญชี 
 ๓.๑ งำนบริหำรกำรเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสายฝน  ทองสะอาด   หัวหน้า 

 ๒. นางน้ าข้าว   เสนคราม              ผู้ช่วย 
 ๓. นางชญานันท์  สันตะโภค   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ 

  ๑. บริหารและจัดการด้านการเงิน โดยด าเนินการตามข้ันตอนตามระเบียบฯ และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลังก าหนด ได้แก่ การเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการคลัง การรับเงิน การเกบ็รักษาเงิน 
การจ่ายเงิน การน าส่งเงิน การโอนเงนิ และการกักเงินไว้เบิกเหล่ือมปี 
  ๒. การจัดท ารายงาน และจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจัดท าเพื่อใช้ในการด าเนินการ 

  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓.๒ งำนบัญชี 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางน้ าข้าว  เสนคราม               หัวหน้า  

มีหน้ำที่ 
  ๑. ต้ังยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ท้ังการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณ 
  ๒. จัดท ากระดาษ ท าโดยปรับปรุงบัญชีงบประมาณ โอนปิดบัญชีนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุนและบัญชี
เงินรับฝากและเงินประกัน ต้ังยอดบัญชีสินทรัพยท่ี์เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมท้ังจัดท าใบส าคัญการลงบัญชีท่ัวไป 
  ๓. บันทึกเปิดบญัชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี        
แยกประเภท และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท 
  ๔. บันทึกบัญชีประจ าวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการ
ให้บริการ การจ่ายเงินงบประมาณ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจ าและค่าปรับ การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้
แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ฯลฯ  
  ๕. สรุปรายการบันทึกทุกวันท าการ สรุปรายรับหรือรายจ่ายเงินผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลังเสนอผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลา 
  ๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อส้ินปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับท่ี
ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุท่ีใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเส่ือมราคา/ค่าตัดจ าหน่าย 
  ๗. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายในหมวดบัญชีและปิด
รายการได้สูงกว่า/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีรายได้สูงกว่า/ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสะสมและให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน
น าส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอน าส่งคลัง 
  ๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจ าวันและงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร และตรวจสอบความถูกต้องบัญชีทุกประเภท 
  ๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือช่ือย่อก ากับ
พร้อมวันเดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

๑๐)  บันทึกบัญชีในโปรแกรม SMSS ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
  ๑๑. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๓ งำนเก็บรักษำเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายลาภิศ  นามไพร    หัวหน้า 
๒. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู     ผู้ช่วย 

  ๒. นางสายฝน  ทองสะอาด            ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ตรวจสอบ ควบคุม ตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน เมื่อปรากฏว่า
ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีการเงินน าเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย 
  ๒. กรรมการเก็บรักษาเงินทกคนลงลายมือช่ือในรายงานเงินคงเหลือประจ าวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
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  ๓. กรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าท่ีการเงินผู้น าส่ง ร่วมกันบันทึกจ านวนเงนิท่ีตรวจนับได้นั้นไวใ้น
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน และลงลายมือช่ือกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี การเงินผู้น าส่ง
แล้วน าเงินเก็บรักษาตู้นิรภัย 
  ๔. รายงานให้ผู้บริหาร หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๔ งำนจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางน้ าข้าว  เสนคราม              หัวหน้า 

มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท ารายงานประจ าเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกดั ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง 
ภายในวันท่ี ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดท ารายงานเงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้สถานศึกษา และค่าใช้จ่าย
รายงานเงินประจ างวด 

  ๒. จัดท ารายงานประจ าปี โดยจัดท างบแสดงฐานะการเงิน จัดท างบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
งบกระแสเงินสดจัดท าโดยวิธีตรง จัดท าหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจ าปี ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานผ่านส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางตามก าหนดระยะเวลาท่ีก าหนด 

  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. งำนพัสดุ 
๔.๑ งำนจัดท ำ จัดสรร และเสนอค ำของบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู      หัวหน้า 

 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ศึกษารายละเอียด เกณฑ์ วัตถุประสงค์ของงบประมาณท่ีได้รับแจ้งการจัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรายงานส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรณีท่ี
งบประมาณมีความคลาดคล่ือน 
  ๒. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจเสริมการจัดการเรียน
การสอน จัดล าดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและก าหนดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณส าหรับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงนิท่ีได้รบั 
  ๓. จัดท าแผนบริหารงบประมาณประจ าปีหรือแผนการใช้เงิน จ าแนกการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยแสดงงบประมาณท้ังหมดท่ีเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
แยกประเภทงบประมาณเป็น งบบุคคล งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนนุ งบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ 
  ๔. จัดท าข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เมื่อได้รับ
งบประมาณแล้ว โดยแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดท่ีจะเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ท้ังนี้ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบจากคณะกกรมการสถานศึกษา 
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  ๕. จัดสรรงบประมาณโดยล าดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมและก าหนดเงินงบประมาณและเงนิ
นอกงบประมาณตามกรอบวงเงินท่ีได้รับ 
  ๖. ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการใช้จ่ายเงิน ปรับโครงการและรายงานงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ตามความจ าเป็น และตอบสนองตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ 
  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔.๒ งำนจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์ของสถำนศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางวรรณี   พลสงคราม   หัวหน้า 
  ๒. นางประคอง   พันธ์โนลา   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
  ๑. ต้ังคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นส ารวจ ตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน อาคารและส่ิงก่อสร้าง
ท้ังหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน 
  ๒. ควบคุม ให้ยืม จ าหน่าย บริจาคหรือขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบ ในกรณีท่ีหมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  ๓. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ท้ังท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีได้รับจากการบริจาคท่ียังไม่ได้บันทึกทะเบียนคุมราคา วัน เวลา ท่ีได้รับ
ทรัพย์สิน 
  ๔. จัดท าระบบฐานสินทรัพย์ของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ เช่น M-
OBEC หรือ B-OBEC หรือโปรแกรมอื่นท่ีก าหนด 
  ๕. จัดท าระเบียบการใช้ทรัพย์สินท่ีเกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.๓ งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู   หัวหน้า 
  ๒. นางวรรณี     พลสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา   ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้ำที่ 
  ๑. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ท่ีจัดท าในกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEE) เพื่อวาง
แผนการจัดหาพัสดุท่ีจ าเป็นในการบริหารจัดการ 
  ๒. ก าหนดคุณลักษณะ แบบรูปรายละเอียด แบบรูปรายการมาตรฐาน รองรับงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร โดยคณะกรรมการท่ีสถานศึกษาแต่งต้ัง 
  ๓. ส ารวจ ก ากับติดตาม จัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
  ๔. จัดซื้อและจัดจ้างรายการพัสดุ ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้างตามแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 
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  ๕. ควบคุม บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุโดยการตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ และมีคณะกรรมการพิจารณากรณีท่ีต้องจ าหน่ายพัสดุหรือรื้อถอน
ส่ิงก่อสร้าง 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. งำนปัจจัยพื้นฐำน และทุนเพือ่กำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางชญานันท์  สันตะโภค   หัวหน้า 
  ๒. นางสายฝน  ทองสะอาด   ผู้ช่วย 
  ๓. นางน้ าข้าว  เสนคราม    ผู้ช่วย 
  ๔. นายโสภณ  งามเลิศ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐาน 
  ๒. จ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจน 
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น 
  ๓. รับผิดชอบเอกสารท่ีเกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. งำนนโยบำยกำรสนับสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
(เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ) 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายลาภิศ  นามไพร    หัวหน้า 
  ๒. นางสายฝน  ทองสะอาด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
๑. วางแผนการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

  ๒. ด าเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนเพื่อแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ 

๓) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๗. งำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางน้ าข้าว  เสนคราม    หัวหน้า 
  ๒. นางพรภัทร  สุขสงวน    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าสารสนเทศเกี่ยวกับงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การเดินทางไปราชการ การเบิกค่า
พาหนะ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๒. รวบรวม จัดส่ง เบิกจ่ายต้นสังกัด เกี่ยวกับงานสวัดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การเดินทางไปราชการ 
การเบิกค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. งำนประกันสุขภำพและสวัสดิกำรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางชญานันท์  สันตะโภค   หัวหน้า 
๒. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ   

มีหน้ำที่ 
  ๑. ด าเนินการจัดท าประกันคุณภาพของนักเรียนทุกคน 
  ๒. ติดต่อประสานงานการท าประกันและขอรับเงินชดเชยกับบริษัทประกันชีวิตและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งำนวิจัยและพัฒนำกำรบริหำรงบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายโสภณ  งามเลิศ    หัวหน้า 
  ๒. นางวรรณี  พลสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๓. พรภัทร  สุขสงวน    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
  ๑. วางแผนและจัดระบบประเมินผลการบริหารงบประมาณประจ าปี 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลและผลการบริหารงบประมาณ เพื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของแผนงบประมาณและ
เขียนรายงาน เพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหำรทั่วไป 
 

นำยลำภิศ นำมไพร ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    มีหน้ำที่  

๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

๒. เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม
งานอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในต าแหน่ง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔. จัดระบบการบริหาร ก าหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปล่ียนแปลง 
๕. เสนอแต่งต้ัง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ๔ 
๗. เป็นท่ีปรึกษาเวรประจ าวันอังคารและวันพุธ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๔ หอประชุมและห้องสุขาของนักเรียน 
๙. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๓  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และก ากับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป ดังนี้ 

   นำงสำวหอมหวล บุญโต   ต าแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

มีหน้ำที่ 
๑. เป็นท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารทั่วไป  
๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานท้ังภายใน ภายนอกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารท่ัวไปเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

หัวหน้ำกลุ่มงำน : นางอาภรณ์  สิงห์ค า 
มีหน้ำที่  
๑. เป็นหัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๒. เป็นท่ีปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน  
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๓. ร่วมกันก าหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผล 
งานของกลุ่มงาน 

๔. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ  
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพื่อพัฒนางานและปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร

ท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ  
๖. วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
๗. ก ากับดูแลการจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน และภายในอาคารเรียนให้สะอาด ร่มรื่น 

เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย  
๘. ประสานงานท่ีเกี่ยวกับงานธุรการ งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มงาน นักการภารโรง สร้างขวัญ

ก าลังใจแก่ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  
๙. ประสานงานกับในกลุ่มงาน เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงาน  
๑๐. จัดห้องส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้มีบรรยากาศท่ีเหมาะสม  
๑๑. ควบคุมดูแลงานการจัดระบบการเก็บหนังสือราชการของกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นหมวดหมู่และ

ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  
๑๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้การบริการท่ีดีแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ

องค์กรต่างๆ  
๑๓. ควบคุมดูแลงานวัสดุครุภัณฑ์ของส านักงานกลุ่มประสานการด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  
๑๔. ช่วยเหลือและประสานงานในการจัดท ารวบรวมแผนงาน / โครงการ และสรุปผลการด าเนินงาน / 

โครงงานของกลุ่มบริหารท่ัวไป  
๑๕. จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  
๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ  
๑๗. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน ท่ัวไปเพื่อ

จัดท าระบบสารสนเทศกลุ่มงาน  
๑๘. จัดท าเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารงานท่ัวไปและเผยแพร่ผลงาน  
๑๙ ประเมินผล และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา  
๒๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา              

             งำนธุรกำร สำรสนเทศกลุ่มงำน : นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์ 
มีหน้ำที่  
๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๒. ส าเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศท่ีบังคับ ค าส่ังแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนท่ีแจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารท่ัวไปหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
๓. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารท่ัวไป 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
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๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารท่ัวไปผ่านทาง
เว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                                 ภำระงำนตำมโครงสร้ำง 
๑. งำนธุรกำรโรงเรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์    ผู้ช่วย 
             ๔. นางอรพนิท์  ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
            ๑. วางแผน จัดระบบ ก ากับ ควบคุม จัดท าทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและ
สามารถเช่ือมโยงระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 
            ๒. ด าเนินการลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ ด าเนินการเกี่ยวกับค าส่ังต่าง ๆ 
การบันทึกหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การควบคุมดูแลการพิมพ์หนังสือ ให้ถูกต้องตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณตามระบบท่ีก าหนด 
 ๓. การให้บริการเอกสารหรือหนังสือราชการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ 

๔. จัดแฟามหนังสือเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
 ๕. งานประชุมภายในสถานศึกษา ประสานงานกบัทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวมเรื่อง 
ท่ีจะน าเสนอท่ีประชุม  จัดท าวาระและเอกสารการประชุม บันทึกการประชุมและจัดท ารายงานการประชุมแจ้งให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบผลการประชุมและด าเนินการตามมติท่ีประชุม 
 ๖. การรับ-ส่งงานในหน้าท่ีราชการ จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชี รับ- ส่งงานใน
หน้าท่ีราชการ และเก็บหลักฐานรับ-ส่งงานไว้อย่างเป็นระบบตามท่ีก าหนด 
 ๗. สรุปประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งำนโภชนำกำร 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางอาภรณ์  สิงห์ค า    หัวหน้า 
     ๒. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. ส ารวจข้อมูลความต้องการรับบริการด้านโภชนาการร้านค้าอาหารโรงเรียน 



ห น้ า  | ๓๙ 
 

 

 ๔. ก าหนดแนวปฏิบัติ ระเบียบการบริหารงานโภชนาการ ร้านค้า อาหารโรงเรียน การด าเนินการตาม
แนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ๕. จัดระบบควบคุมคุณภาพอาหาร  ความสะอาด  การปนเป้ือนในอาหาร  ก ากับดูแลการปรับปรุง
ประกอบอาหารของผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจ าหน่ายอาหารและเครื่องด่ืมใน
โรงเรียน 
   ๖. ควบคุมการดูแลการจ าหน่ายอาหารต่างๆ  ภายในโรงเรียนให้ถูกอนามัย  และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 ๘. ก าหนดประเภทอาหาร ปริมาณและจ านวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 ๙. ควบคุม ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
 ๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการภายในโรงเรียน 
 ๑๑. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของสังคม 
 ๑๒.  จัดบริการสถานท่ีจ าหน่าย ท่ีนั่งรับประทานอาหารแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 ๑๓.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากบัฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓. งำนจัดระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์    หัวหน้า 
 ๒. นายโสภณ  งามเลิศ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์    ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
 ๖. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 
 ๓. ก าหนดมาตรการการปาองกันความเส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควยคุมภายในสถานศึกษาตามภารกิจ 
 ๕. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท ามาตรการปาองกันความเส่ียงในการควบคุมการด าเนินงาน 
 ๖. ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินก าหนด 
 ๗. ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายในต่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงสนท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๔. งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    หัวหน้า 
 ๒. นางพันธิภา  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวสุพัตรา สมพันธ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

          มีหน้ำที่ 
 ๑. ส ารวจ ก าหนดแนวทาง วางแผน ประสานงาน ก ากับติดตามการด าเนินการตามแนวทางกองทุน
กู้ยืมเอการศึกษา  
 ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. ส ารวจความต้องการของนักเรียนท่ีต้องการรับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาและคัดเลือกเสนอ 
ให้ทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดของแต่ละประเภทของทุน 
 ๔. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้นักเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษากองทุนกู้ยืมให้สอดคล้องและเป็นไป 
ตามกฎหมายท้ังการจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา 
 ๖. ก าหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินสวัสดิการทุนเพื่อการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
 ๗. จัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศ การให้บริการและรับบริการงานกองทุนเพื่อการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 
 ๘. ติดตามสรุปประเมินผล เพื่อปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕. งำนเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ      ผู้ช่วย 
 ๓. นางอรพินท์  ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
๑. ประสานงาน จัดท าฐานข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา ก าหนดแนวทางการรับสมัคร แต่งต้ัง 

สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบ การรวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            ๒. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            ๓. เตรียมการประชุม การจัดท ารายงานการประชุม ประสานงานผลการประชุมในเรื่องการอนุมัติ 
อนุญาต ส่ังการเร่งรัดการด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
 ๔. จัดท ารายงานการประชุมเสนอหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้ง  

  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๖. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

             ๑. นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
             ๒. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 
             ๓. นางวรรณกร  พณพจณ์    ผู้ช่วย 
             ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
             ๕. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
             ๖. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. การส ารวจ ก าหนดแนวทาง การประสานงาน การจัดท าแผนหรือโครงการส าหรับกลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ชุมชน  
 ๒. การจัดท าเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว เพื่อการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 ๓. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 
 ๔. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาชีพ นันทนาการ อาคารสถานท่ีและวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน โรงเรียน และ
นักเรียน 
 ๕. ด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับสมาคม ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๖. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่างๆ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 ๗. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานประจ าปี 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ มูลนิธิ สมำคม ชมรมฯ 
  ผู้รับผิดชอบ 

             ๑. นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
             ๒. นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
  ๓. นางบุญณิศา  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
             ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา 
 ๒. ด าเนินการจัดต้ัง ก ากับ ติดตาม รายงานผล การจัดท าข้อมูลสารสนเทศ มูลนิธิ สมาคม ชมรม เพื่อ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา จัดท าระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ด าเนินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า เปานไปตามวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส 
 ๓. สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบตามก าหนด  

  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
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  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. งำนประชำสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ   

  ๑. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ ์  หัวหน้า 
    ๒. นายภูวนัย  นนธิจันทร ์   ผู้ช่วย     
      ๓. หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน    ผู้ช่วย 
   ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน  ผู้ช่วย 
   ๕. หัวหน้าระดับสายช้ันทุกคน   ผู้ช่วย 
     ๔. คณะกรรมการนักเรียน    ผู้ช่วยและเลขานุการ   
  มีหน้ำที่ 
    ๑. จัดท าแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
    ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
    ๓. ให้บริการข่าวสารต่างๆ การประกาศเสียงตามสาย ปาายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
    ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ช่ือเสียงเกียรติคุณและร่วมงานท่ีได้รับเชิญจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
    ๕. จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการด าเนินงานโรงเรียน 
    ๖. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชนท่ีมาติดต่อหรือเยี่ยมชนโรงเรียน 
            ๗. บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและจัดท าเป็นวีดีทัศน์ในแต่ละกิจกรรม 
ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
            ๘. จัดท าเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่สาธารณชน 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. งำนอำคำรสถำนที่ 
ผู้รับผิดชอบ   

  ๑. นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
  ๓. นางอาภรณ์  สิงห์ค า    ผู้ช่วย 
  ๔. นายภูวนัย นนธิจันทร ์   ผู้ช่วย 
  ๕. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๖. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ ์    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์    ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายจันทร์   ธุนาสูรย์ ช่างไม้ระดับ ๔     ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์ ช่างไม้ระดับ ๔ ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายเทียน  อนุไวยา ช่างไม้ระดับ ๔  ผู้ช่วย 



ห น้ า  | ๔๓ 
 

 

  ๑๓. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายค าสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๕. นายระพีพฒัน์  มันธุภา ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
   ๑๖. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
  ๑. ส ารวจ วางแผน จัดท าข้อมูลสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ประจ าห้องเรียน ห้องพิเศษ เพื่อวางแผนการ
ซ่อมบ ารุง การให้บริการ จัดท าแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
  ๒. วางแผนจัดระบบอาคารสถานท่ี ปรับปรุงพัฒนาให้เอื้อต่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
  ๓. ก าหนดแนวปฏิบัติ ระเบียบ มาตรการการใช้อาคารสถานท่ี อย่างประหยัดคุ้มค่า และปลอดภัย 
  ๔. ด าเนินการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานท่ี ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย รวมถึงจัดท าทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ซ่อม บ ารุงให้เป็นปัจจุบัน 
  ๕. จัดบุคลากรดูแล รวมท้ังให้ครูและนักเรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาภูมิทัศน์ 
  ๖. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและอาคารประกอบให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน 
  ๗. จัดกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๘. ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
  ๙. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่อง
ดนตรี นาฏศิลป์ อาคารสถานท่ี หอประชุม 
 ๑๐.  ส ารวจ ตรวจสอบ ก ากับติดตาม จัดระบบควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการซ่อมบ ารุง การ
ประสานงาน อ านวยความสะดวกกับทุกฝ่ายในด้านการใช้อาคารสถานท่ี  
 ๑๑.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากบัฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
            ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๐. งำนสำธำรณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย    
  ๓. นางอาภรณ์  สิงห์ค า    ผู้ช่วย 
  ๔. นายภูวนัย  นนธิจันทร ์    ผู้ช่วย 
  ๕. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๖. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ ์    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
   ๙. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายจันทร์   ธุนาสูรย์ ช่างไม้ระดับ ๔     ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔ ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายเทียน  อนุไวยา ช่างไม้ระดับ ๔  ผู้ช่วย 
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  ๑๓. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายค าสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๕. นายระพีพฒัน์  มันธุภา ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
   ๑๖. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
  ๑. จัดท าแผนงานโครงการ / กจิกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
  ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓. วางแผนจัดระบบสาธารณูปโภค งานด้านภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาให้เอื้อต่อการ
เรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
  ๔. ก าหนดแนวปฏิบัติ มาตรการในการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอย่างประหยัดคุ้มค่า และ
ปลอดภัย 
  ๕. ด าเนินการดูแลระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
  ๖. จัดบุคลากรดูแล รวมท้ังให้ครูและนักเรียนมีส่วนรว่มในการพัฒนาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อม 
  ๗. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและอาคารประกอบให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการเรียนการสอน 
  ๘. จัดกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  ๙. ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๑๐. ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่อง
ดนตรี นาฏศิลป์  
 ๑๑.  จัดหาน้ าสะอาดเพื่อการบริโภคและอุปโภคให้เพียงพอ 
 ๑๒.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากบัฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
      ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๑. งำนเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำและโสตทัศนูปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายภูวนัย  นนธิจันทร ์   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๓. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๔. นายจันทร์   ธุนาสูรย์ ช่างไม้ระดับ ๔     ผู้ช่วย 
  ๕. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔   ผู้ช่วย 
  ๖. นายเทียน  อนุไวยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ผู้ช่วย 
  ๗. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๘. นายค าสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๙. นายระพีพฒัน์  มันธุภา ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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 ๓. ส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. วางแผนก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ในการ

บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๕. จัดหาทรัพยากรท่ีใช้ในงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ครุภัณฑ์ วัสดุครุภัณฑ์  เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ 
และส่ิงอ านวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี และ
ปลอดภัย 
            ๖. จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
            ๗. จัดห้องโสตทัศนศึกษาให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
            ๘. จัดระเบียบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาและจัดระบบการให้บริการยืมหรือใช้วัสดุ 
อุปกรณ์แต่ละประเภทให้ชัดเจน 
            ๙. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และอ านวยความสะดวกในการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพแก่คณะครูและนักเรียน 
           ๑๐. ให้บริการและดูแลการใช้เครื่องเสียง  โสตทัศนูปกรณ์ๆส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาในงานต่างๆของ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง    ห้องประชุม  หอประชุมโรงเรียน  ฯลฯ 
           ๑๑. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผล จัดท าสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี
เพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่า และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
   ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
           ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๒. งำนรับและจัดท ำทะเบียนนักเรียน  
ผูรั้บผิดชอบ 

  ๑. นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ     หัวหน้า 
  ๒. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน ์  ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวมณีกานต์  ภุชงค์   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  ๕. นายปรีดา  ผลเกิด    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสุพัตรา สมพันธ์   ผู้ช่วย 
  ๗. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
  ๘. นางอรพินท์ ทางดี    ผู้ช่วย 
  ๙. นางเฉลิมขวัญ บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนการรับนักเรียน School Mapping แผนงานโครงการและปฏิทินการรับนักเรียนเสนอ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
 ๒. ก าหนดเขตพื้นท่ีบริการ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน 
 ๓. ประกาศ ก าหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๔. จัดท าคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองท่ีสนใจ 
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 ๕. ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดนักเรียนเข้าช้ันเรียน จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียนตามหลักเกณฑ์ และ
ศักยภาพของนักเรียน 
 ๖. สรุป รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๓. งำนยำนพำหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   หัวหน้า 
 ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
 ๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
 ๔. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔   ผู้ช่วย 
 ๕. นายเทียน  อนุไวยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ผู้ช่วย 
 ๖. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
 ๗. นายค าสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
 ๘. นายระพีพฒัน์  มันธุภา ลูกจ้างช่ัวคราว  คนสวน ผู้ช่วย  
 ๙. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ 

บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนก าหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
             ๑. ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการ
ยานพาหนะ แก่บุคลากร 
 ๒. จัดท าทะเบียน การควบคุม ก ากับติดตามการใช้ การด าเนินการทางภาษี ระเบียบ ข้อปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง การติดตาม ตรวจสอบแบบบันทึกการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ 
 ๓. จัดตารางการขอใช้รถยนต์ และแจ้งพนักงานขบัรถทราบเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
 ๔. ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
            ๕. ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา และ
น าเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้ันตอน 
 ๖. ประเมินและสรุป และรายงานผลการด าเนินงาน 

  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งำนกิจกำรนักเรียน 
นำยวิลัย ทุมแต้ม ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    มีหน้ำที่  
๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม ก ากับติดตาม ประเมินผล การด าเนินงานของบุคลากรและ

การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรมในงานกิจการนักเรียน   
๒. เป็นท่ีปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน ก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน าช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม

งานอื่น เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 
๓. รักษาการในต าแหน่ง ในกรณีท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔. จัดระบบการบริหาร ก าหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปล่ียนแปลง 
๕. เสนอแต่งต้ัง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าท่ีในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นท่ีปรึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๕ 
๗. เป็นท่ีปรึกษาเวรประจ าวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๓ ห้องสมุดและโรงฝึกงาน 
๙. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าการด าเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และก ากับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
งานกิจการนักเรียน ดังนี้ 

นำยสนธิ  แสงชมภ ู ครู ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยรองผู้อ านวยการ งานกิจการนักเรียน 
มีหน้ำที่ 
๑. เป็นท่ีปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  
๒. เป็นหัวหน้างานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานท้ังภายใน ภายนอกกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างงานกิจการนักเรียน 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
๕. จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
          งำนธุรกำร สำรสนเทศกลุ่มงำน : นางสาวสิริวิภา จันทรศรี  
มีหน้ำที่  
๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 
๒. ส าเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศท่ีบังคับ ค าส่ังแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนท่ีแจ้งทุกคน

ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
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๓. จัดท าค าส่ัง ประกาศ ท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๔. ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มงานกิจการนักเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                                 ภำระงำนตำมโครงสร้ำง 

๑. งำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัยในโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางประไพ  เพียรมี    หัวหน้า 
  ๒. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
  ๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๔. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวพิไล  ไชยพร    ผู้ช่วย 
  ๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพื่อเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 ๒. ด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๓. วางแผน ก าหนดมาตรการ แนวทางในการจัดสวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัย การประสาน
เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษพยาบาล การจัดท าสมุดทะเบียนสุขภาพ  จัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน ส ารวจสุขภาพนักเรียน ให้การแก้ไขและเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนท่ีต่ ากว่ามาตรฐาน 
 ๔. ด าเนินการให้นักเรียนช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง  
 ๕. ด าเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนประจ าปีบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖. ให้การปฐมพยาบาลรักษาเบ้ืองต้น  ประสานงานโรงพยาบาลจัดส่งนักเรียนเข้ารักษาพยาบาล 
 ๗. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
 ๘. ให้ค าปรึกษา แนะน าปัญหาสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๙. จัดหายาและเวชภัณฑ์  ควบคุมการใช้และแจกจ่ายยาให้มีคุณภาพปลอดภัย 
 ๑๐.  ก าหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้และการให้บริการของห้องพยาบาล  และจัดบุคลากรดูแล 
 ๑๑.  ติดตาม เฝาาระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคติดต่อร้ายแรง เผยแพร่ความรู้จัดปาายนิเทศ ให้
ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 ๑๒.  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ เพศศึกษารอบด้าน แก่นักเรียน 
 ๑๓. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน 
 ๑๔. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อน าไปปรับปรุงระบบงาน ระบบ 
DMC ให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
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  ๑๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งำนระบบกำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางเฉลิมขวัญ  บุญช ู   หัวหน้า 
  ๒. นางประไพ  เพียรมี    ผู้ช่วย 
  ๓. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์    ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  ๕. นายอดิศร  ภิญโญภาพ    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ    ผู้ช่วย 
         ๙. นางกนกกาญจน์  ก่ ากระโทก     ผู้ช่วย 
         ๑๐. นางสาวจันจิรา  คูเมือง    ผู้ช่วย 
         ๑๑. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
         ๑๒. นางสาววัชรารณ์  นีลพันธนันท์   ผู้ช่วย 
         ๑๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วย 
         ๑๔. นางสาวศุภินันท์ ค าปุย    ผู้ช่วย 
         ๑๕. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วย 
          ๑๖. ครูทีป่รึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
         ๑๗. นางอรพินท์  ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 ๑. จัดท าแผนงานโครงการส าหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
 ๒. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. เก็บข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๔. น าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารงาน
ต่างๆและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๕. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๖. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๗. จัดท าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกส้ินภาคเรียนและตามปฏิทินท่ีต้นสังกัดก าหนด 
 ๘. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 ๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
 ๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓.งำนส่งเสริมประชำธิปไตย และกิจกรรมพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นายสนธิ  แสงชมภู    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวณภัทร  มณีล้ า    ผู้ช่วย 
  ๔. นายยศไกร   เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี   ผู้ช่วย 
  ๖. นายชลิตร  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์      ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 

 มีหน้ำที่ 
 ๑. ก าหนดแนวทาง การด าเนินการ ควบคุม ก ากับ เสนอแนะประสานงาน และรับผิดชอบงานส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจกรรมพิเศษ 
 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจกรรมพิเศษ 
 ๓. ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนท่ีให้การสนับสนุนงานส่งเสริม

ประชาธิปไตยและกิจกรรมพิเศษ 
 ๔. ประเมินผลการให้ความร่วมมือสนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วม 
 ๕. ประเมินผลการด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยและกิจกรรมพิเศษ  สรุปรายงานหัวหน้ากลุ่มงาน

และผู้บริหาร 
   ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

๔. งำนเวรประจ ำวัน  ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบ 

       ๑.  นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ   หัวหน้า 
           ๒.  นายอดิศร  ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย 

     ๓.  นายสนธิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 
      ๔.  นางอาภรณ์  สิงห์ค า    ผู้ช่วย 
      ๕.  นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
       ๖.  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
      ๗.  หัวหน้าระดับช้ันทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
      ๘.  นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วยและเลขานุการ   

    มีหน้ำที่ 
  ๑. ก าหนด วางแผน ประสานงานพื้นท่ีรับผิดชอบ การจัดคลากรในการก ากับดูแล รับผิดชอบเวร
ประจ าวัน เขตพื้นท่ี การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน การดูแลรักษาความปลอดภัย 
  ๒. ก ากับ และดูแลนักเรียนในเวรประจ าวันท่ีได้รับมอบหมายให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน ด้าน
ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และร่วมมือปาองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด                                                                             
    ๓. บริหาร ก ากับดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจ าวันของครูในเวรประจ าวัน  
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  ๔. สนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือคณะครู นักเรียนในเวรประจ าวัน ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาด้านการ
เรียนการรักษาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ และกิจกรรมต่างๆท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๕. ติดตาม ตรวจบันทึกกิจกรรมท่ีท า รวมท้ังผู้ร่วมและผู้ไม่ร่วมกิจกรรม เสนอผู้บริหารโรงเรียน
ทราบทุกสัปดาห์ 
               ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง  พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือ ผู้เกี่ย วข้อง การแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามหน้าท่ี 
      ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

๕. งำนหัวหน้ำระดับชั้น  
ผู้รับผิดชอบ 

                ๑. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล                  หัวหน้างาน  
๒. นายสนธิ  แสงชมภู    รองหัวหน้า 
๓. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑ นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง หัวหน้าระดับช้ัน 
 นางสาวเสาวภา มาลัยหอม รองหัวหน้าระดับช้ัน 
 นางสาวศุภินันท์  ค าปุย เลขานุการระดับช้ัน 

         ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๒ นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม หัวหน้าระดับช้ัน 
   นางพันธิภา   ผดุงกิจ รองหัวหน้าระดับช้ัน  

 นางเฉลิมขวัญ  บุญชู เลขานุการระดับช้ัน 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๓ นางอาภรณ์  สิงห์ค า หัวหน้าระดับช้ัน 

 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ รองหัวหน้าระดับช้ัน 
 นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด เลขานุการระดับช้ัน 

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๔ นายลาภิศ  นามไพร หัวหน้าระดับช้ัน 
 นางกนกกาญจน์ ก่ ากระโทก รองหัวหน้าระดับช้ัน 
 นางสาวจิดาภา นิราศโศรก เลขานุการระดับช้ัน  

  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๕ นางอนุสรา ค าแก้ว หัวหน้าระดับช้ัน 
 นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์ รองหัวหน้าระดับช้ัน 
 นางน้ าข้าว เสนคราม เลขานุการระดับช้ัน 
  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี   ๖ นายอดิศร  ภิญโญภาพ หัวหน้าระดับช้ัน 
 นางชญานันท์ สันตะโภค รองหัวหน้าระดับช้ัน 
 นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง เลขานุการระดับช้ัน 
 มีหน้ำที่  
  ๑. รับผิดชอบ บริหารงาน ประชุมนิเทศ ก ากับติดตามการปฏิบัติหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาในระดับช้ันให้
ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. ควบคุมดูแล ให้การอบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษนักเรียนตลอดจนการแก้ไขปัญหาคว าม
ประพฤติของนักเรียนในระดับช้ัน                                                                             

๓. แจ้งติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาและร่วมมือใน
การแก้ปัญหา พฤติกรรมของนักเรียน                
          ๔. ประชุม  อบรมส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนในระดับช้ัน 
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           ๕. ด าเนินงานประเมินคุณลักษณะของนักเรียนระดับช้ันตลอดจนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมปรับ
พฤติกรรมของนักเรียน 
           ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 ๖. งำนส่งเสริมและพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวหอมหวล  บุญโต   ผู้ช่วย 
  ๓. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
  ๔. นายยศไกร  เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
  ๕. นายสนธิ แสงชมภู    ผู้ช่วย 
  ๖. นางพรภัทร สุขสงวน    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ   ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี   ผู้ช่วย   
  ๙. นางสาวมณีกานต์ ภุชงค์   ผู้ช่วย                                                                           

          ๑๐. หัวหน้าระดับสายช้ันทุกระดับช้ัน  ผู้ช่วย 
            ๑๑. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
         ๑๒. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 มีหน้ำที่  
  ๑. ก าหนดแนวทาง จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 

     ๒. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินการด าเนินงาน 
  ๓. จัดท าเอกสาร ส่ือ ประสานงานกับฝ่าย/หมวด/งานอื่นในการจัดกิจกรรมพฒันาและส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
   ๔. ประชุม นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของ

นักเรียน  
   ๕. ประเมิน สรุปรายงานผลการด าเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมของ

นักเรียน 
        ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                                          

๗. งำนควบคุมควำมประพฤติ และลงโทษนักเรียน 
 ๗.๑ งำนควบคุมควำมประพฤติ และลงโทษนักเรียนชำย 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายสนธิ  แสงชมภู      หัวหน้า  
  ๒. นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุมาลี ทางดี      ผู้ช่วย 
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  ๔. นางสาวณภัทร มณีล้ า      ผู้ช่วย 
  ๕. นายยศไกร  เธียรประมุข         ผู้ช่วย 
  ๖. นายอดิศร  ภิญโญภาพ            ผู้ช่วย   
  ๗. นายนิรุต  ฉิมเพชร    ผู้ช่วย 
  ๘. นายปรีดา ผลเกิด    ผู้ช่วย 
  ๙. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม       ผู้ช่วยและเลขานุการ    
  

        ๗.๒ งำนควบคุมควำมประพฤติ และลงโทษนักเรียนหญิง  
ผู้รับผิดชอบ 

        ๑. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร                  หัวหน้า 
   ๒. นางสาวณภัทร  มณีล้ า    ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวสิริวิภา จันทรศรี                         ผู้ช่วย 
        ๔. นางบุปผา ศรีตัมภวา          ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 

 มีหน้ำที่ 
  ๑. รับผิดชอบงานควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๒. ก าหนดมาตรการ จัดกิจกรรมส่งเสริม วางระบบติดตามนักเรียนท่ีฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน และนักเรียนท่ีถูกตัดคะแนน เพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  
  ๓. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน สถิตินักเรียนท่ีกระท าความผิดเพื่อน าไปวิเคราะห์ ประสานงานกับ
ผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงาน ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทาง แก้ปัญหาร่วมกัน          
  ๔. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการติดตามแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับช้ันและครูที่ปรึกษาในการติดตามแก้ปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนในความรับผิดชอบของตน 
  ๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงานควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียนเมื่อส้ินภาคเรียน 
   ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
   ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. งำนส่งเสริมวินัยจรำจร   
ผู้รับผิดชอบ 

              ๑. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ    หัวหน้า 
              ๒. นายสนธิ  แสงชมภู     ผู้ช่วย 
             ๓. นายภูวนัย นนธิจันทร ์  ผู้ช่วย 
              ๔. นายอดิศร  ภิญโญภาพ     ผู้ช่วย 
              ๕. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๖. นายปรีดา  ผลเกิด     ผู้ช่วย 
              ๗. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม             ผู้ช่วยและเลขานุการ  
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 มีหน้ำที่  
 ๑. ส ารวจ ก าหนดแนวทาง มาตรการ การสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้าน
การจราจรทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๒. จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับบุคลากรในโรงเรียน 

 ๓.  ส ารวจจัดท าข้อมูลยานพาหนะของบุคลากร ครู นักเรียน 
 ๔.  ประสานงานกับหน่วยงานอืน่เพื่อขอความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมวินัยจราจร 

๕.  ประเมินผลงานส่งเสริมวินัยจราจร และสรุปรายงานเมื่อส้ินภาคเรียน 
 ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๙. งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด โรคเอดส์ และพฤติกรรมเสี่ยง  
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   หัวหน้า 
                  ๒. นายพรศักด์ิ  ศรีวรกุล                          ผู้ช่วย 
       ๓. นางประไพ  เพียรม ี             ผู้ช่วย 

                ๔. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
     ๕. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
     ๖. หัวหน้าระดับสายช้ันทุกระดับช้ัน   ผู้ช่วย 
              ๗. ครูทีป่รึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
      ๘. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
 ๑. ส ารวจ ก าหนดแนวทาง มาตรการ การปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และพฤติกรรมเส่ียง 
ในโรงเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                            

 ๒. จัดท าและด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ 
และพฤติกรรมเส่ียงในโรงเรียน 

 ๓.  จัดท าระบบ ข้อมูลสารสนเทศ จัดกิจกรรมปาองกัน ด าเนินการติดตาม ส ารวจข้อมูลยาเสพติด เอดส์ 
และพฤติกรรมเส่ียง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและรายงานต้นสังกัดตามก าหนด 

     ๔. ประสานงานกับผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นเพื่อให้การปาองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และ
พฤติกรรมเส่ียง สรุปรายงานผลการด าเนินการ ให้กับทางโรงเรียน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ  
 ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๐.  งำนพัฒนำและส่งเสริมระเบียบวินัยของนกัเรียน   
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นายสนธิ  แสงชมภู    หัวหน้า 
   ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
     ๓. นางประไพ  เพียรม ี   ผู้ช่วย 
         ๔. นายมานะ  นุประโคน   ผู้ช่วย 
        ๕. นายยศไกร เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
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        ๖. นายภูวนัย นนธิจันทร์             ผู้ช่วย 
        ๗. นางสาวณภัทร  มณีล้ า    ผู้ช่วย 
   ๘. นายชลิตร ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 
           ๙. ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน              ผู้ช่วย 
   ๑๐. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

           มีหน้ำที่ 
 ๑. ส ารวจ ก าหนดแนวทาง มาตรการ การประสานงานในการพฒันาและส่งเสริมระเบียบวินัยของ
นักเรียนท้ังในและนอกโรงเรียน การส่งเสริมวินัยทางบวก 

 ๒. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ และด าเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริม
ระเบียบวินัยให้กับนักเรียน 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานอืน่เพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 

 ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ค่ายคุณธรรม ในการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
 ๕. ประเมินผลงานพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินยัของนักเรียน  สรุปรายงานให้กับผู้บริหาร กลุ่มงาน 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
   ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                                                                                         

๑๑. งำนกิจกรรมพัฒนำนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรมหน้ำเสำธง  
ผู้รับผิดชอบ 

     ๑.  นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
            ๒.  นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
         ๓.  นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
       ๔.  นายวิรัตน์  ระหว่างบ้าน   ผู้ช่วย 
     ๕.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล     ผู้ช่วย 
    ๖.  นายกิติภัฎ  บุญหวาน    ผู้ช่วย 
  ๗.  นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ                 ผู้ช่วย 
    ๘.  นายสนธิ   แสงชมภู    ผู้ช่วย 
   ๙. นายยศไกร  เธียรประมุข    ผู้ช่วย 
        ๑๐. นายลาภิศ   นามไพร    ผู้ช่วย 
   ๑๑. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
         ๑๒. นางประไพ  เพียรมี                  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
            

 มีหน้ำที่ 
 ๑. วางแผนงาน โครงการ ก าหนดปฏิทิน แนวทางการจัดกิจกรรม การปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ
การอบรม กิจกรรมหน้าเสาธงให้มีประสิทธิภาพและด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ๒. ประสานงานกับคณะครูในการก ากับดูแล ให้การอบรมในเนื้อหา ท่ีช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 
 ๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม สรุปและประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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 ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
     

๑๒. งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นายอดิศร  ภิญโญภาพ   หัวหน้า 
   ๒. นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
   ๓. นางพันธิภา  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 

  ๔. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
     ๕. หัวหน้าระดับสายช้ันและครูท่ีปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วย 
  ๖. นางบุปผา  ศรีตัมภวา    ผู้ช่วย 
     ๗. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่ 
   ๑. ก าหนดแนวทาง การด าเนินการ การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การส่งต่อ เพื่อให้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามแนวทางท่ีสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
  ๒. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ การศึกษาคู่มือ เอกสาร แนวทางในการด าเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
    ๓. จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การให้ทุนช่วยเหลือนักเรียนท่ียากจน โดยประสานบูรณา
การกับงานแนะแนว   
   ๔. จัดเตรียมเอกสาร ส่ือ อุปกรณ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูที่ปรึกษา 
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม ประสานงานกับงานแนะแนว กลุ่มงาน หน่วยงานอืน่ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหา
แนวทาง และร่วมมือก ากับดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
  ๖. ประชุมช้ีแจง ก ากับนิเทศติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 
ท่ีปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๗. รับผิดชอบในการประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการจัดนิทรรศการและน าเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ                                                                                    
        ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผล 
   ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๓. งำนโฮมรูม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑.  นางประไพ   เพียรม ี                หัวหน้า 
   ๒.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล   ผู้ช่วย 
   ๓.  นางอนุสรา  ค าแก้ว                           ผู้ช่วย  
          ๔.  นางสาวจันจิรา  คูเมือง                         ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์                ผู้ช่วย 
   ๖. หัวหน้าระดับสายช้ันและครูท่ีปรึกษาทุกท่าน   ผู้ช่วย 
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   ๗.  นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม                   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้ำที่ 
   ๑. วางแผน ก าหนดแนวทาง มาตรการ วางระบบโฮมรูม โดยบูรณาการ เช่ือมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว การรวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการบันทึกกิจกรรม  
  ๒. ให้ความรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการโฮมรูม ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรม   
  ๓. ร่วมวางแผน แก้ปัญหา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง จัดท าสถิติต่างเพื่อสรุปผล/พัฒนางาน 
   ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๔. งำนติดตำมประเมินผล วิจัยงำนกิจกำรนักเรียน  
ผูรั้บผิดชอบ 

    ๑. นางบุปผา ศรีตัมภวา              หัวหน้า     
    ๒. นางวรรณกร  พณพจณ์            ผู้ช่วย  
      ๓. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
    ๔. นางอนุสรา  ค าแก้ว    ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวจันจิรา คูเมือง    ผู้ช่วย 
           ๕. นางสาวสิริวิภา  จันทรศรี        ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
 ๑. วิจัย ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ตามโครงสร้างงานกิจการนักเรียน 
 ๒. รวบรวมเอกสารและจัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
   ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๕. งำนสภำนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางบุปผา ศรีตัมภวา              หัวหน้า     
    ๒. นายอดิศร  ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย  
      ๓. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
    ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
            ๕. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกรู       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่  
   ๑. ร่วมส่งเสริม พัฒนาสภานักเรียนของโรงเรียนและขยายผลเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. ให้ความรู้การด าเนินงานสภานักเรียนให้กับโรงเรียนอื่นๆ และเครือข่ายอย่างถูกต้อง 
   ๓. ให้ค าปรึกษาในการด าเนินกิจกรรมของนักเรียน ให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมท าในกิจกรรม
ของโรงเรียน ภายใต้กฎ กติกา และระเบียบของโรงเรียน 
   ๔. ร่วมประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้องท่ีสภานักเรียนควรได้รับ 
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   ๕. ให้ค าปรึกษา เป็นพี่เล้ียง แนะน าสภานักเรียนในการประชุม การริเริ่มโครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สภานักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม 
   ๖. ช้ีแจงให้ความรู้และประโยชน์ของกิจกรรมสภานักเรียนกับโรงเรียนอื่นๆและเครือข่ายในสังคม 
    

๑๖. งำนสำรวัตรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นายยศไกร  เธียรประมุข             หัวหน้า     
    ๒  นายสนธิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 
    ๓. นายอดิศร    ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย  
      ๔. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
    ๕. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
    ๖. นายนายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้ำที่ 
   ๑. ประสาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการด าเนินงานคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓. ติดตาม ดูแล การด าเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนให้เป็นตามระเบียบของ
สถานศึกษาและกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔. ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑๗. งำนสำรบรรณ  พัสดุ  และเลขำนุกำรงำนกิจกำรนักเรียน 
ผูรั้บผิดชอบ 

    ๑. นางบุปผา ศรีตัมภวา              หัวหน้า     
            ๒. นางสาวสิริวิภา จันทรศรี        ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
 ๑.  จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๓.  ตอบโต้หนังสือราชการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๔.  จดบันทึกการ รายงานการประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๕.  ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
๖.  เก็บรักษาและท าลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบ 
๗.  สรุปผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหน้าท่ี 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ี บริหารงาน ตามท่ีรับผิดชอบ ด้วยความต้ังใจและเต็มก าลัง
ความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สถานศึกษาเป็นท่ีต้ัง ท้ังนี้เพื่อให้บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ  

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

ส่ัง ณ วันท่ี  ๑  เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                     
             ( นายจีระพรรณ เพียรมี ) 

                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก         


