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คำสั่งโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ที่  ๘๙ / ๒๕๖๔ 

เร่ือง   มอบหมายหน้าทีบุ่คลากรในการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

………………………………………………………………………………………. 

  ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๕๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๙ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๕) ให้ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาดำเนินการกระจายอำนาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาในด้านวิชาการด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปไปยัง

คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือสถานศึกษาในอำนาจหน้าที่ของตน แล้วแต่

กรณี และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕   

มาตรา ๒๗ (๔) กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี

อำนาจหน้าที่ในการจัดทำภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือให้การดำเนินงานของทางโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามโครงสร้างของกฎกระทรวงในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาศัยอำนาจ

ตามความในมาตรา ๓๙ แห่งพระราบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา  ๒๙ 

(๑)  และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู   และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๒๗ (๑) 

มอบหมายหน้าที่ให้ครูและบุคลากร รับผิดชอบกลุ่มงานตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มงาน 

หัวหน้าระดับชั้นและห้องเรียนพิเศษ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มงานดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ 

๑. นายจีระพรรณ เพียรมี    ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก     ประธานกรรมการ 

๒. นายสันชัย  สังข์ทอง      รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 

๓. นายลาภิศ นามไพร     รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 

๔. นายวิลัย ทุมแต้ม          รองผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ 
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๕. นายมานะ นุประโคน     ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

                                              หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑             กรรมการ 

๖. นางธัญรดี สังข์ขาวกุล    ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 

๗. นางแม้นมาส อัครกตัญญ ูครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กรรมการ 

๘. นายสนธิ  แสงชมภู        ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานกิจการนักเรียน  กรรมการ 

๙. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   กรรมการ 

๑๐.  นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  กรรมการ 

๑๑.  นางกนกกาญจน์ ก่ำกระโทก  หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔           กรรมการ 

๑๒.  นางอนุสรา  คำแก้ว      หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕  กรรมการ 

๑๓.  นายอดิศร ภิญโญภาพ    หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖  กรรมการ 

๑๔.  นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ    

หัวหน้างานวิชาการ          กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร หัวหน้างานบุคลากร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖.  นางอาภรณ์ สิงห์คำ       หัวหน้างานบริหารทั่วไป      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗.  นางสายฝน  ทองสะอาด หัวหน้างานงบประมาณ               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
  ให้คำแนะนำ สนับสนุน ส่งเสริม กำกับ นิเทศ ติดตาม ประสานงาน เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตาม
ระเบียบ ฯ ข้อปฏิบัติของทางราชการตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

นายสันชัย สังข์ทอง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    มีหน้าที่  

๑.  ใหค้ำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของบุคลากรและ

การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มบริหารวิชาการ   

๒.  เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม

งานอ่ืน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 

๔.  จัดระบบการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปลี่ยนแปลง 

๕. เสนอแต่งตั้ง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 

๖. เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 
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๗. เป็นที่ปรึกษาเวรประจำวันจันทร์ 

๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๑ อาคารเรียน ๒ และโรงอาหาร 

๙. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และกำกับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง

กลุ่มงานบริหารวิชาการ ดังนี้ 

       นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า  ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ  

มีหน้าที่  

๑. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารวิชาการ 

๒. เป็นหัวหน้างานวิชาการ และคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ 

๓. การวางแผน การบริหารงาน การจัดโครงสร้างการบริหารงานวิชาการและงานบริหารงานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

๔. การบริหารงานในกลุ่มบริหารวิชาการอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ สถานศึกษา  

๕. กำกับดูแลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และคู่มือกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 

๖. ส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอน เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๗. การส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถ และศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๑  

๘. การนิเทศการจัดการเรียนรู้จัดให้มีระบบการนิเทศภายในกลุ่มบริหารวิชาการจัดให้มีระบบควบคุม 

ติดตามดูแลการดำเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้  

๙. กำกับดูแลการจัดตารางการเรียนรู้การจัดครูเข้าสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรทุ กรายวิชาทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

๑๐. กำกับดูแลการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการศึกษา วิจัย การบริหารและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เผยแพร่ผลงานการวิจัยและ

เอกสารทางวิชาการ  

๑๑. กำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษา พัฒนาและจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

กลุ่มบริหารงานวิชาการ  

๑๒. กำกับดูแลการลงทะเบียนวิชาเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร  
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๑๓. กำกับดูแลการดำเนินการให้มีการจัดทำเอกสารทางการศึกษา ให้บริการและดำเนินการออก 

หลักฐานเอกสารทางการศึกษาประกอบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและงานวัดผล  

๑๔. กำกับดูแลการดำเนินงานด้านการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน โดยร่วมกับงานวัดผลวาง

ระบบการพัฒนาผู้เรียนและการแก้ไขผลการเรียนรู้ในกรณีท่ีนักเรียนมีผลการเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

๑๕. กำกับดูแลการจัดให้บริการด้านเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน สนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้

ในการเรียนการสอน 

๑๖. กำกับดูแลการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถให้บริการแก่

นักเรียน ครูและชุมชน  

๑๗. สนับสนุนให้มีการพัฒนาห้องสมุดของกลุ่มสาระฯทุกกลุ่มสาระฯเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย สามารถ

ให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑๘. กำกับดูแลการพัฒนาและส่งเสริมระบบการแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อให้เชื่อมโยงกับระบบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้โดยครูที่ปรึกษาให้นักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น  

๑๙. ให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน และองค์กรต่างๆในชุมชนในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ  

๒๐. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น สถานศึกษาอ่ืนและองค์กรต่างๆในชุมชนมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการ  

๒๑. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารวิชาการตามแผนปฏิบัติการ  

๒๒. ประสานงานกับสำนักงานและสารสนเทศ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงาน

ของกลุ่มบริหารวิชาการเพ่ือจัดทำระบบสารสนเทศกลุ่ม  

๒๓. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  

๒๔. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

งานธุรการ สารสนเทศกลุ่มงาน : นางกนกกาญจน์  ก่ำกระโทก ตำแหน่ง ครู  

มีหน้าที่  

๑.  การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหาร

วิชาการ 

๒.  สำเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศที่บังคับ คำสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนที่แจ้งทุก

คนในกลุ่มบริหารวิชาการ หรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 

๓. จัดทำคำสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับกลุม่บริหารวิชาการ 

๔.  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุม่บริหารวิชาการ 
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๕.  การพัฒนาระบบงานสารบรรณในบริหารวิชาการ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในกลุ่ม

บริหารวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ  

๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภาระงานตามโครงสร้าง 

๑. งานหลักสูตรสถานศึกษา    
   ผู้รับผิดชอบ 

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

        มีหน้าที ่
๑.  ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) สาระ

แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ
ของผู้เรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม 

๒. จัดทำโครงสร้าง แผนการเรียนรู้ชั้นปี ตามหลักสูตรและสาระการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร บูรณา
การเนื้อหาสาระท้ังในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

๓. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   จัดตารางเรียน  ตารางสอน จัดบุคลากรเข้า
สอน ให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร 
  ๔. จัดทำหลักสูตรสำหรับนักเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ 
  ๕. นิเทศติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ๖. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่  

๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒.  งานวางแผนด้านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นายสันชัย  สังข์ทอง รองผู้อำนวยการ  หัวหน้า 
๒. นางมวลมาศ แก้วขวัญข้า   ผู้ช่วย 
๓. ผู้รับผิดชอบงานวิชาการตามโครงสร้างทุกคน ผู้ช่วย 
๔. นางกนกกาญจน์   ก่ำกระโทก   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
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มีหน้าที ่
๑.  ให้คำแนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ กำหนดกรอบ ยุทธศาสตร์ แนวทางในการ

วางแผนพัฒนางานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับหลักสูตร สถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงโดยเน้นความร่วมมือ 
๒.  กำหนดกรอบงานภาระหน้าที่ ปรับ เพ่ิมภาระหน้าที่ในด้านต่าง ๆ มอบหมายผู้รับผิดชอบนำไปสู่การ

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร ตามความเหมาะสม  
๓.  ศึกษา วิเคราะห์จุดมุ่งหมายหลักสูตร นโยบายด้านการจัดการศึกษารวมถึงกรอบภาระงานในด้าน 

อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือการกำกับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือ  
๔. วางแผน กำหนดแนวทางการปฏิบัติ ตามระเบียบ หน้าที่ ภาระงานในด้านวิชาการให้กับบุคลากร 
๕.  จัดทำขั้นตอน คู่มือปฏิบัติงาน ปฏิทิน แผนงานโครงการ กิจกรรมในการพัฒนางานวิชาการร่วมกับ

ผู้รับผิดชอบตามภาระงานวิชาการ  
๖. กำกับ ติดตาม สรุปรายงานวิเคราะห์ผล ปรับปรุงพัฒนางานเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่  
๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๓. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
ผู้รับผดิชอบ 

๑. นางจารุณี  พวงอินทร ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวพุดตาล  สมศรี   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้ช่วย 
๕. นางสาวศุภินันท์ คำปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่
๑. ส่งเสริมการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก  

ประสบการณ์จริงและการปฏิบัติจริงจากแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ สอดคล้องกับหลักสูตร นโยบาย 
 ๒.  วางแผนจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ในแต่ละภาคเรียน  

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูศึกษาวิเคราะห์  วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๔. นิเทศและติดตามการปฏิบัติงาน การเข้าสอน การจัดสอนแทนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๕. สนับสนุนและพัฒนาครูด้านการพัฒนาการบวนการเรียนรู้ การผลิตสื่อ อย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง 
๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๔. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที ่
๑.  กำหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษา 
๒.  จัดทำแผนการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๓.  ดำเนินการควบคุมการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ 
๔.  จัดระบบในการจัดทำและจัดเก็บข้อสอบให้มีประสิทธิภาพ 
๕.  กำหนดวันเวลาและตารางในการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
๖.  ชี้แจงและเผยแพร่ความรู้และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้แก่

นักเรียนและครู  ให้ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ 
๗.  กำหนดวันเวลาในการจัดทำและส่ง ปพ.๕ และ ปพ.๖  
๘.  จัดทำแบบฟอร์มและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวัดและประเมินผลการศึกษาให้แก่นักเรียน

และครูผู้สอน 
๙. จัดให้มีการพัฒนาเครื่องมือวัดผล  ประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 
๑๐. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน  และแจ้งผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
   ๑๑. วางแผนและจัดระบบในการแก้ไขผลการเรียนที่มีปัญหา  (๐, ร, มส, มผ .  ดำเนินการติดตาม
นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อย  และจบหลักสูตรตามที่
กำหนดไว้ 

๑๒. รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอบ O-NET , PISA การสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง การประเมินเก็บข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  

๑๓.  กำหนดระเบียบ  แนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้ของสถานศึกษา 
๑๔.  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และผลการเรียนจากสถานศึกษา สถานประกอบการ  

และอ่ืน ๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
๑๕. ดำเนินการควบคุมการเทียบโอนความรู้ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
๑๖.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
๑๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๕. งานทะเบียนนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   หัวหน้า 
 ๒. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์   ผู้ช่วย 

  ๓. นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
 ๕. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที่  
๑. จัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด   ปพ.๑, ปพ.๒  

และ  ปพ.๓ รวมทั้งเอกสารหลักฐานการศึกษาอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
๒. สำรวจ วางแผนการรับนักเรียนร่วมกับงานรับและจัดทำทะเบียนนักเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป 
๓. ออกหลักฐาน ควบคุมหลักฐาน ตรวจสอบวุฒิทางการศึกษาให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และนักเรียนที่

จบการศึกษาในแต่ละระดับ 
๔. ดำเนินการทางทะเบียนนักเรียน เกี่ยวกับการรับและการย้าย การจำหน่าย นักเรียนให้เป็นไปตาม

ระเบียบ และเป็นปัจจุบัน 
๕. จัดทำข้อมูลและสารสนเทศจำนวนนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน  โดยร่วมมือกับงาน DMC หรืองานอ่ืนที่

เกี่ยวข้อง 
๖.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสมเมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
๗.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๖. งานโปรแกรมทะเบียน - วัดผล SGS 

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

มีหน้าที ่
๑.  ตรวจสอบ ติดตาม จัดทำข้อมูลนักเรียน  และบันทึกข้อมูลนักเรียน ตามโปรแกรมทะเบียน - วัดผล 

SGS ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
๒.  จัดทำข้อมูล GPA, GPAX ของสถานศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน รายงานข้อมูลต่อเขตพ้ืนที่

การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๓.  จัดทำกำหนด แนวทางในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมทะเบียน - วัดผล SGS เพ่ือให้ผู้ใช้

นำไปปฏิบัติ รวมถึงกำกับติดตาม รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
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๔.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๕.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที่ 
๑.  ศึกษา วิเคราะห์  วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของ สถานศึกษา 
๒.  กำหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริม พัฒนาให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  เพ่ือ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนในรูปแบบของการวิจัยในชั้นเรียน 
๓.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ

คุณภาพการเรียนการสอน  และงานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบัน
อ่ืน ๆ  
 ๔.  กำหนดแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน 
 ๕.  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอน  และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กรอ่ืนๆ  
 ๖.  ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๘.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๘. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางสาวณภัทร  มณีล้ำ    หัวหน้า 
๒. นางสาวธัชมาศ ควรดี    ผู้ช่วย 
๓. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  

บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  ส่งเสริม และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน 



ห น้ า  | ๑๐ 
 

 

 ๒. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดย
ครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

๓. วางแผน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ กำหนดแนวทาง ระเบียบ ข้อปฏิบัติในการให้บริการห้องสมุดให้แก่
ครู  นักเรียนและบุคคลทั่วไป   

๔. กำกับ ติดตาม รายงานผลการใช้ประโยชน์จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๕. จัดหาหนังสือ วัสดุอุปกรณ์  เอกสารและวารสารเพ่ือใช้ในการให้บริการห้องสมุด ศูนย์การเรียนรู้ 
๖ .ปรับปรุง  ซ่อมแซม  หนังสือ  เอกสารและวารสารต่าง ๆ ที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 ๗. ปรับปรุง พัฒนาและดำรงรักษาคุณภาพห้องสมุดตามเกณฑ์ของห้องสมุดต้นแบบ และนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๙.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. งานนิเทศการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที ่
 ๑. กำหนดแนวทาง วางแผนระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ทั้ง
การกำหนดปฏิทินการนิเทศการสอน 
 ๒. ดำเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
 ๓. ประเมินผล รายงานผล การนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาให้กับผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๔. ติดตาม  ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ  
และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

๕. ดำเนินการจัดวางแนวทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย  และประสบการณ์การนิเทศ
การศึกษาทั้งภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอ่ืน   

๖. สรุปรายงานผลการกรอกนิเทศออนไลน์ เป็นประจำทุกเดือน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
๗.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
๘.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๐. งานแนะแนว 

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

มีหน้าที ่
 ๑.  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการ  และวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 

๒.  วางแผนและจัดการเรียนการสอนแนะแนวให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.  สำรวจ จัดทำข้อมูลสารสนเทศความถนัดของนักเรียน ดำเนินการเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาต่อ

ให้กับนักเรียนอย่างรอบด้านและทั่วถึง การให้ความรู้ เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ หรือการประกอบ
อาชีพ 

๔.  กำหนดปฏิทิน แนวทาง ประสานงานกับหน่วยงานในการเข้ามาแนะแนวการศึกษาต่อกับหน่วยงาน
และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าที่นักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญ 

๕.  จัดบริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหานักเรียนที่มีปัญหาในด้านต่าง ๆ  
๖.  ประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ   

สถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนในสถานศึกษา  
๗.  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทุนการศึกษาอ่ืนๆ 
๘.  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการ  ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุก

ประเภท   ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก   พร้อมทั้งให้มี
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 

๙.  จัดทำแผนการระดมทุนการศึกษา  โดยกำหนดวิธีการ  แหล่งสนับสนุนเป้าหมาย  เวลาดำเนินงาน  
และผู้รับผิดชอบ  

๑๐.  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายตามระเบียบของทุนการศึกษาทั้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนด
วัตถุประสงค์ 

๑๑.  จัดทำข้อมูลและสารสนเทศในขอบข่ายของงานแนะแนวอย่างเป็นระบบ  และเป็นปัจจุบัน 
๑๒.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
๑๓.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๑. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และ 

หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี 
๒. นางสาวสุพัตรา สมพันธ์   หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด 
๓. นางบุญนิศา สุปิงคลัด    หัวหน้ากิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   หวัหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) 
๕. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
๖. นางสาวสุนารี ศรเพชร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

มีหน้าที ่
๑.  กำหนดแนวทาง ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสนับสนุนความสามารถพิเศษของผู้เรียน 
๒.  วางแผน  ดำเนินการ  กำกับติดตาม  ประเมินผล สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ใน

ส่วนของกิจกรรมนักเรียนคือ  ลูกเสือ - เนตรนารี  บำเพ็ญประโยชน์  นักศึกษาวิชาทหาร  และชุมนุม  กิจกรรม
เพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์   กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๓.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ในการเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

๔ . ร่วมมือกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมวันสำคัญและเทศกาลต่าง ๆ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
 ๕. ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษตามท่ีได้รับมอบหมายจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๒. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
๓. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
๔. นางสาวณภัทร  มณีล้ำ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   

 ๕. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๖. นางบุปผา ศรีตัมภวา  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
๘. นายภูวนัย นนธิจันทร์  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
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มีหน้าที ่
๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน  กำหนดแนวทางดำเนินการ  กำกับติดตาม ประเมินผล ประสานเครือข่าย 

ในการพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ของ
ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒.  สรุปรายงานผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับกลุ่มสาระ และการปฏิบัติหน้าที่สอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้กับสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๓.  ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่

๔.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

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

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

มีหน้าที ่
๑.  จดัระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  ๒.  กำหนดเกณฑ์การประเมิน  เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและ
ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานประเมิน 
  ๓.  วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๔.  พัฒนางานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๖.  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๗. รายงานผลการประเมินตนเองตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและรายงานประจำปี 
๘.  ประสานงานกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือการประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
๙.  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๔. งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที ่
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ สำรวจข้อมูล วางแผน ประสานงานกำหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกหนังสือ
เรียน ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายแนวปฏิบัติ หลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือเป็นหนังสือ แบบเรียน ใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน  
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แบบเรียนภาคี ๔ ฝ่าย เพื่อคัดเลือกหนังสือเสนอ
ความเห็นชอบตามข้ันตอน 
 ๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินการ การใช้หนังสือ แบบเรียน สรุป
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๕. งานชุมนุมกลุ่มสนใจทางวิชาการ 

ผู้รบัผิดชอบ 
   ๑. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    หัวหน้า 
  ๒. นางกนกกาญจน์  ก่ำกระโทก   ผู้ช่วย 

  ๓. ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมทุกคน   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
 ๑. สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลบุคลากร นักเรียน ภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ในการเปิดสอนชุมนุม 
กลุ่มสนใจ จากคณะครู นักเรียน ชุมชน ประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือใช้ในการวางแผน กำหนดแนวทางในการ
จัดกิจกรรมชุมนุม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทักษะอาชีพ การวัดผลประเมินผล การตัดสินผลการเรียน   
 ๒. จัดทำเอกสาร ปรับปรุงโปรแกรมระบบการลงทะเบียน แบบฟอร์มการการดำเนินการ   
 ๓. กำกับ ติดตาม และสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักตอ้งดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๖. งานพัฒนาสื่อและใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที ่
  ๑. สำรวจ วางแผน กำหนดแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้มี
ประสิทธิภาพ  
  ๒. ให้บริการ ดูแล ซ่อมบำรุง ส่งเสริม พัฒนาบุคลากร ในการใช้งาน ดูแล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ใช้
ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน 
  ๓. ออกแบบ ตรวจสอบ ติดตาม พัฒนาเว็บไซต์ ช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ งานของโรงเรียนเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต ป้องกันการโพสต์เนื้อหา ข้อความ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์  
   ๔. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
 

๑๗. งานนักเรียนเรียนรวม 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นางสาวพุดตาล  สมศรี    หัวหน้า  
๒. หัวหน้าระดับทุกระดับ    ผู้ช่วย  
๓. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 

  ๔. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. สำรวจ คัดกรอง จัดทำฐานข้อมูล วางแผน กำหนดแนวทางในการดำเนินการ มาตรฐาน การประเมิน 

ประสานความร่วมมือกับกลุ่มงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการพัฒนาผู้เรียนที่บกพร่อง
ทางการเรียนรู้ หรือมีความสามารถพิเศษ ให้สามารถเรียนรู้ หรือพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 

๒. ส่งเสริม สนับสนุน ออกแบบ มอบหมายบุคลากรในการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ระบบบริหารจัดการข้อมูล โรงเรียนเรียนรวม (SET) ให้เป็นปัจจุบัน  

๓. อบรมพัฒนาบุคลากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  
๔. ประชุมชี้แจงผู้ปกครองเด็กท่ีอาจมีความผิดปกติหรือมีปัญหา  และประชาสัมพันธ์ถึงความจำเป็นที่ 

จะต้องพัฒนาเด็กที่มีความผิดปกติ  
๕. ส่งต่อนักเรียนเพื่อให้นักจิตวิทยา  หรือแพทย์วินิจฉัยความบกพร่องหรือปัญหาดังกล่าว 
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๖. นิเทศ กำกับติดตาม ประเมินความก้าวหน้า การดำเนินการและพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือนำผลมา
ปรับปรุง พัฒนา 

๗. ประเมิน มาตรฐาน จัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวมประจำปี (SAR) ให้กับ
ผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่

๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๘. งานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ผู้รับผิดชอบ 

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

๔. นางกนกกาญจน์   ก่ำกระโทก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. สำรวจ ประสานงาน วางแผน กำหนดแนวทางในการจัดนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์ การปฐมนิเทศ

แก่ศึกษา  

๒. อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษาแนะแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ และการปฏิบัติตนของนักศึกษา  

๓. พิจารณา ประสานงานบุคคลที่จะทำที่เป็นอาจารย์นิเทศ หรือ พ่ีเลี้ยง แต่งตั้งเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณา

ลงนาม  

   ๔. ดูแลการ ประสานงานหน่วยงานต้นสังกัด การนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ ให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 

๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๙. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP 
ผู้รับผดิชอบ 

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

๔. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
 ๕. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 
  ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน จัดทำแผนงาน/โครงการ กิจกรรม กำหนดแนวทางการดำเนินการ 
หลักเกณฑ์ คุณสมบัติประสานงานกลุ่มบริหารงานบุคคลในการจัดหาบุคลากรชาวต่างชาติ การมอบหมายครูที่
ดูแล พ่ีเลี้ยงครูต่างชาติ  ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) 
ให้เป็นไปตามคำสั่ง หลักเกณฑ์ ระเบยีบ นโยบาย แนวปฏิบัติของหน่วยงานต้นสังกัด 
  ๒. วัด ประเมินผล จัดสอบ CEFR ให้กับนักเรียน ครู การส่งเสริม พัฒนาบุคลากร นักเรียน ในการพัฒนา
ตนเอง การเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายโรงเรียนมาตรฐานสากล ในการแข่งขันตามความรู้ ความสามารถ   

๓. การประสานความร่วมมือกับกลุ่มงาน เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในการดำเนินการ 
จัดการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน 
  ๔. การนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เมื่อสิ้นปีการศึกษา   
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พฒันากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๐. งานโครงการพิเศษสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า   หัวหน้า 
  ๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 
 ๓. หัวหน้าระดับชั้นทุกระดับชั้น   ผู้ช่วย 
  ๔. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
๑. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนการจัดทำแผนงานกิจกรรมงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน กำหนดแนวทางการดำเนินการ จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒. จัดกิจกรรม จัดเตรียมเอกสาร ทำระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ที่ศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
 ๓. รายงานผลการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหารทราบ ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง และ รายงานผลการดำเนินงาน
ให้ อพ.สธ. ทราบ ปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๒๑. งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด    หัวหน้า 

   ๒. นายสนธิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 

๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 

๔. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

๑. สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้ งใน
สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง 

๒. จัดทำ บูรณาการ หน่วยการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับงาน
ศูนย์การเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง 

๓. จัดหา จัดทำ ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครูนักเรียน  สถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องค์การ  หน่วยงาน  และสถาบัน
อ่ืน  ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

๔. จัดตั้ง พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้  และ
ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา  บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันทางสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในการจัดตั้ง  ส่งเสริม  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  

๕. วางแผนและกำหนดแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
อย่างหลากหลายและเกิดประสิทธิภาพ 

๖. จัดหาหนังสือ  เอกสารและวารสาร  เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใช้ในการให้บริการ 
 ๗. ปรับปรุง  พัฒนา  และดำรงรักษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และนำเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๘. จัดทำข้อมูล  และสารสนเทศของงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สรุปผลการดำเนินงานให้
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๓. งานโครงการพิเศษ โรงเรียนในฝัน ,หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ ,โรงเรียนต้านทุจริต,หนึ่งอำเภอ  
หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ , โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางมวลมาศ  แก้วขวัญข้า    หัวหน้า 

๒. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ ผู้ช่วย 

 ๓. หัวหน้าระดับทุกระดับ    ผู้ช่วย 
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๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
 ๕. นางกนกกาญจน์  ก่ำกระโทก    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

๖. นางสาวศุภินันท์  คำปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. จัดแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
๒. จัดกิจกรรม ที่สำคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียนในฝัน , หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชพี ,  

โรงเรียนต้านทุจริต, หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนคุณภาพ , โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ๓. สรุปผลโครงการรายงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีการศึกษา   
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๔. งานรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี /ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  หัวหน้า 
 ๒. นางกนกกาญจน์  ก่ำกระโทก    ผู้ช่วย 

๓. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วย 
๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับชั้น     ผูช้่วย 

 ๕. นางสาวศุภินันท์  คำปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่

 ๑. ประเมินผลการดำเนินงานวิชาการในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน ประเมินผลในรูปแบบของ
คณะกรรมการ วิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานวิชาการ แล้วนำผลการวิเคราะห์ ไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการดำเนินงานวิชาการ โดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้ 
 ๒. กำหนดแนวทาง ประสานงานในการดำเนินการ รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีแก่สาธารณชน 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๕. งานสารบรรณ  พัสดุ  และเลขานุการวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางกนกกาญจน์  ก่ำกระโทก    หัวหน้า 
๒. นางจารุณี  พวงอินทร์    ผู้ช่วย 

 ๓. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวพุดตาล  สมศรี    ผู้ช่วย 
๕. นางสาวนภาพร อุปเสน   ผู้ช่วย 



ห น้ า  | ๒๐ 
 

 

๖. นายอมรเทพ ปราบหลอด   ผู้ช่วย 
๗. นางสาวจิดาภา  นิราศโศรก   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 ๘. นางสาวศุภินันท์  คำปุย   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่

 ๑.  จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มบริหารวิชาการ  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.  ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
๓.  ตอบโต้หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการ 
๔.  จดบันทึกการ รายงานการประชุมกลุ่มบริหารวิชาการ 
๕.  ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
๖.  เก็บรักษาและทำลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มบริหารวิชาการให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗.  สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒๖. งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานความรู้แก่ชุมชนและสถานศึกษาอ่ืนๆ 
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  คำปุย   ผู้ช่วยและเลขานกุาร 
มีหน้าที ่
๑. ศึกษา  สำรวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน 
๒. จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด  และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพ    

และคุณภาพ ชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น 
๓. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา   

และท่ีจัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
  ๔. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 

๕. ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชน และองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 



ห น้ า  | ๒๑ 
 

 

  ๖. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรต่างๆ  ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๗. สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษา  รวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ
ของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
  ๘. ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา   
      ๙. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  
 ๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒๗. งานส่งเสริมความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวสุภาวดี  สุขชีพ   หัวหน้า 
 ๒. นางกนกกาญจน์ ก่ำกระโทก    ผู้ช่วย 

๓. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
มีหน้าที ่
๑. ประชาสัมพันธ์ ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางด้าน

วิชาการและทักษะด้านวิชาชีพและอ่ืนๆ 
๒. จัดทำเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้องทุกชนิดในการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทั้งในและนอกสถานศึกษา 
๓. จัดทำเกียรติบัตรโรงเรียนที่ได้จากการเข้าร่วมของครู บุคลากรและนักเรียนให้เป็นระบบและสะดวกใน

การค้นหา 
๔. ประสานงานทุกชนิดที่เกีย่วกับการส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายวิลัย ทุมแต้ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    มีหน้าที่  

๑. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของบุคลากรและ

การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารงานบุคคล   

๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม

งานอ่ืน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 

๔. จัดระบบการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปลี่ยนแปลง 

๕. เสนอแต่งตั้ง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 

๖. เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ 

๗. เป็นที่ปรึกษาเวรประจำวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 

๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๓ ห้องสมุดและโรงฝึกงาน 

๙. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และกำกับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง

กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

นางธัญรดี  สังขข์าวกุล ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

มีหน้าที ่

๑. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  

๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานทั้งภายใน ภายนอกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานบุคคลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

๕. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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            หัวหน้ากลุ่มงาน : นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร    

มีหน้าที่  

๑. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. จัดทำแผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคล  

๓. รับผิดชอบการสรรหา บรรจุแต่งตั้งการจัดทำทะเบียนประวัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ การมา/ไม่

มาปฏิบัติราชการการเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนระดับ เลื่อนขั้นเงินเดือน การลาศึกษาต่อ การปรับวุฒิ การยกเว้นการ

ผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร การขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯลฯ ของบุคลากรในโรงเรียน  

๔. รับผิดชอบการดูแลการจัดอัตรากำลัง ให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในโรงเรียน รวมทั้ง

เสนอรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด  

๕. รับผิดชอบดูแลการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเมื่อ 

หมดอาย ุ 

๖. รับผิดชอบดูแลการดำเนินการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู  

๗. รับผิดชอบดูแลการดำเนินงานธุรการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘. รับผิดชอบดูแลการพัฒนาระบบงานสารบรรณ ระบบจัดเก็บและทำลายเอกสารของโรงเรียน  

๙. รับผิดชอบดูแลงานวินัยและจรรยาบรรณของครูให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

๑๐. ดูแลส่งเสริม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

๑๑. ยกย่องเชิดชูเกียรติครูที่มาปฏิบัติงานเป็นประจำโดยไม่มีวันลาและครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ  

๑๒. ติดตามตรวจสอบ ทบทวน เปรียบเทียบผลการดำเนินงานโครงการและงานต่าง ๆ กับเป้าหมาย 

และวัตถุประสงค ์ 

๑๓. สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการของหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงเรียนเสนอต่อผู้อำนวยการ 

สถานศกึษา  

๑๔. ดูแลรับผิดชอบการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเพ่ือการพิจารณาความดี 

ความชอบ  

๑๕. ประเมินผลงานกลุ่มบริหารงานบุคคลประจำภาคเรียนหรือประจำปี  

๑๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

             งานธุรการ สารสนเทศกลุ่มงาน : นางสาวจันจิรา  คูเมือง   

มีหน้าที่  

๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
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๒. สำเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศที่บังคับ คำสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนที่แจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 

๓. จัดทำคำสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงานบุคคล 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล

ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

ภาระงานตามโครงสร้าง 

๑. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของข้าราชการครู 
ประกอบด้วย   
    ๑. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   หัวหน้า 
    ๒. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   ผู้ช่วย 
           ๓. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย 
       ๔. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 ๑.๒ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง/งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งของพนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วย   
            ๑. นางวรรณกร  พณพจณ์    หัวหน้า  
            ๒. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
            ๔. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที ่

๑. วางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งรายงานแผน
อัตรากำลัง  

๒. กำหนดตำแหน่ง การเสนอแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง การวิเคราะห์และจัดทำภาระงานสำหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อเสนอขอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี 

๓. ดำเนินการขอเลื่อนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะครู 
๔. ดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีที่ได้รับมอบ

อำนาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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๕. ดำเนินการจ้างลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว การเกษียณอายุราชการ 
๖. จัดทำข้อมูลการแต่งตั้ง  ย้าย  โอน และการกลับเข้ารับราชการของข้าราชการเป็นครูและบุคลากร

ทางการศึกษา    
๗. ดำเนินการปฐมนิเทศแก่ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง  และส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองตามความจำเป็น 
  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๙. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. งานบำเหน็จความชอบ  
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุมาลี   ทางดี     ผู้ช่วย  
  ๓. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
            ๔. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
  ๕. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วย 
  ๗. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

  ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนปกติ  กรณีพิเศษ  การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ผู้ที่ถึงแก่
ความตายอันเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ และเลื่อนเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อ  การฝึกอบรม ศึกษาดูงาน  ของ
ข้าราชการครบูุคลากรทางการศึกษา งานบำเหน็จ ความชอบครู ลูกจ้าง 

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน   
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งานวินัยและการรักษาวินัย  ประกอบด้วย 
๑. นางธัญรดี   สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 

 ๒. นางสาวสุมาลี   ทางดี     ผู้ช่วย     
  ๓. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 

  ๔. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ  
          มีหน้าที่   
 ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับกรณีความผิดวินัย การอุทธรณ์  การร้องทุกข์การเสริมสร้างป้องกัน 
การกระทำผิดวินัยการออกจากราชการ การกลับเข้ารับราชการ 
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          ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                                          

๔. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑ นางอนุสรา  คำแก้ว    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย                                                                                         
 ๓. นางธัญรดี  สังข์ขาวกลุ    ผู้ช่วย 
 ๔. นางอรพินท์ ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

  มีหน้าที ่
 ๑. การส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบ คุณ ธรรม จรรยาบรรณเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การรวบรวมกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การลาทุกประเภทอย่างเป็นระบบ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ / ถือปฏิบัติ สะดวกรวดเร็วในการนำไปใช้ 
          ๒. จัดทำหลักเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการลา และจัดทำหลักฐานเอกสารแบบฟอร์มต่างๆได้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเพียงพอ 
          ๓. จัดเก็บ รวบรวมหลักฐานการลาทุกประเภทอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  สรุปและรายงานวันลาให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. งานส่งเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ 

           ๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   หัวหน้า 
             ๒. นางสาวสุมาลี  ทางดี     ผู้ช่วย 
             ๓. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย  
            ๔. นางอรพินท์   ทางดี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
          ๑. จัดทำทะเบียน ประวัติครู บุคลากร การควบคุม จัดทำเอกสารให้ความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติใน
การขอรับใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
          ๒. จัดทำทะเบียนคุมการขอใบประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                                                           
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๖. การส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา   
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล   หัวหน้า 
  ๒.  นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
  ๓.  นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย   
  ๔.  นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมวินัยและคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูบุคลากร 
ทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
          ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗.  การพัฒนาครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง               หัวหน้า    
      ๒. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
    ๓. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
    ๔. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. วางแผน กำหนด สำรวจความต้องการ จัดทำแนวทางในการพัฒนาบุคลากร การกำกับติดตาม การ
รายงานผลการประชุมอบรม สัมมนา การสรุปผล รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้กับผู้บริหาร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ     
 ๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. งานส่งเสริมและยกยอ่งเชิดชูเกียรติและสวัสดิการบุคคลากร 
ผู้รับผิดชอบ 

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

            ๖. นางอรพินท์   ทางดี    ผู้ช่วย 
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            ๗. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
         ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลา
ภิเษกอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 
         ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์ทราบโดยทั่วกันอยู่
เสมอ 
         ๓. กำหนดระเบียบ แนวทางในการจัดสวัสดิการ สร้างขวัญกำลังใจ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร 
การมอบขวัญกำลังใจในวันสำคัญของบุคลากรภายในโรงเรียน  งานวันเกิด  งานต้อนรับขวัญสมาชิกใหม่  งาน
เลี้ยงรับ-ส่งบุคลากร  เยี่ยมไข้สมาชิกในครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียนและงานฌาปนกิจศพสมาชิกใน
ครอบครัวของบุคลากรภายในโรงเรียน 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งานจัดทำระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวข้าราชการครูและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   หัวหน้า 
            ๒. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
            ๓. นางสาวสุมาลี  ทางดี    ผู้ช่วย 
            ๔. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย 
            ๕. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
            ๖. นางสาวจันจิรา  คูเมือง   ผู้ช่วย 
            ๗. นางอรพินท์   ทางดี     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่  
         ๑. จัดทำทะเบียนประวัติครู บุคลากร และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้าง โดยให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
         ๒. แก้ไข วัน เดือน ปี เกิด โดยพิจารณาคำขอและหลักฐานสูติบัตร ทะเบียนราษฎร์ หลักฐานทางการ
ศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องแล้วเสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติแก้ไขต่อ ก.ค.ศ. 
         ๓. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีการตรวจสอบผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดและจัดทำ
ทะเบียนผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และผู้คืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
         ๔. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตรวจสอบรายละเอียดคำขอ หลักฐานที่เกี่ยวข้องของผู้ขอมี
บัตร นำเสนอผู้มีอำนาจลงนามในบัตรประจำตัว โดยผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับละส่งบัตรประจำตัวคืนถึง
สถานศกึษา 
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 ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๐. งานจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอขอเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

            ๑. นางสาวสุมาลี  ทางดี    หัวหน้า 
             ๒. นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล    ผู้ช่วย  
             ๓. นางอนุสรา คำแก้ว    ผู้ช่วย 
             ๔. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 มีหน้าที่  
          ๑. การจัดทำข้อมูล สารสนเทศ รวบรวมกฎหมาย กฎระเบียบ แนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมีหลักฐานเอกสารการเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน 
          ๒. ดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อย่างต่อเนื่อง บันทึก รายงานขอมูลให้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
 ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๑๑. งานวิจัย ติดตามประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม        หัวหน้า    
    ๒. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย  
        ๓. นางสาวจันจิรา  คูเมือง     ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ 
 ๑. วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ตามโครงสร้างงานกลุ่มบริหารบุคคล 
 ๒. รวบรวมเอกสารและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 



ห น้ า  | ๓๐ 
 

 

๑๒. งานสารบรรณ  พัสดุ  และเลขานุการ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวจันจิรา  คูเมือง    หัวหน้า 
๒. นางสาวสุมาลี ทางดี    ผู้ช่วย 

 ๓. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
๔. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที ่
 ๑. จัดระบบงานสารบรรณและพัสดุกลุ่มงานบริหารบุคคล  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบุคคล 
๓. ตอบโต้หนังสือราชการที่เก่ียวข้องกับงานบุคคล 
๔. จดบันทึกการ รายงานการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๕. ควบคุมการเบิกจ่ายและลงบัญชีวัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์ของกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
๖. เก็บรักษาและทำลายเอกสาร/หนังสือราชการในส่วนของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ 
๗. สรุปผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที ่
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 

นายลาภิศ นามไพร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 
    มีหน้าที่  

๑.  ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของบุคลากรและ
การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม
งานอ่ืน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 
๔.  จัดระบบการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปลี่ยนแปลง 
๕. เสนอแต่งตั้ง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 
๖. เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
๗. เป็นที่ปรึกษาเวรประจำวันอังคารและวันพุธ 
๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๔ หอประชุมและห้องสุขาของนักเรียน 
๙. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓  
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และกำกับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง
กลุ่มบริหารงบประมาณ ดังนี้ 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ:  นางแม้นมาส อัครกตัญญู  
มีหน้าที ่
๑. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหาร

งบประมาณ  
๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๓. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานทั้งภายใน ภายนอกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารงานงบประมาณเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
๕. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หัวหน้ากลุ่มงาน : นางสายฝน ทองสะอาด 
มีหน้าที่  
๑. เป็นหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๒. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารงบประมาณของโรงเรียน  
๓. ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผล

งานกับฝ่ายบริหาร  
๔. นิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบของ 

ราชการ นโยบายและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
๕. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ  
๖. ประสานงานเกี่ยวกับงานสำนักงานและจัดทำสารสนเทศกลุ่มงาน  
๗. ประสานงานเกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชีพัสดุและสินทรัพย์ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๘. ประสานงานเกี่ยวกับจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการ  
๙. ประสานงานเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายในให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  
๑๐. ประสานงานกับงานสำนักงานผู้อำนวยการ งานสัมพันธ์กับส่วนราชการโรงเรียนและเครือข่าย 

โรงเรียน  
๑๑. บริหารงาน วางแผน กำกับ และติดตามผลของกลุ่มงาน 
๑๒. ประเมินผลงานและการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๓. ประสานทุกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ 
๑๔. กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา ให้เข้าถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด  
๑๕. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณ  
๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
๑๗. รวบรวมและจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา  
๑๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา             

งานธุรการ สารสนเทศกลุ่มงาน : นางชญานันท์  สันตะโภค 
มีหน้าที ่
๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหาร

งบประมาณ 
๒. สำเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศที่บังคับ คำสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนที่แจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารงบประมาณ หรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 
๓. จัดทำคำสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารงบประมาณ 
๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ
ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้ เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
ภาระงานตามโครงสร้าง 

๑. งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางชญานันท์  สันตะโภค             หัวหน้า 
๒. นางสาวจิรนันท์  สาระ    ผู้ช่วย 
๓. นายอุดมศักดิ์  วงค์จอม   ผู้ช่วย 
๔. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในสำนักงาน รับ ส่งเอกสารในสำนักงานและจัดระบบสารสนเทศ

ภายในกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

๒. งานนโยบายและแผน 
 ๒.๑ งานกำหนดนโยบายและแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
        ๑. นายโสภณ  งามเลิศ    หัวหน้า 
         ๒. นางชญานันท์  สันตะโภค   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานต้นสังกัด เป้าหมายการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและแผนกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดทำแผนกลยุทธ์ หรือ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
  ๒. ศึกษาข้อตกลงผลการปฏิบัติงานและเป้าหมายบริการของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ เป้าหมายการ
ให้บริการสาธารณะ (Public Agreement: PSA. ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต (Service Delivery Agreement : 
SDA. และข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ๓. จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง (Medium term Expenditure Framework : 
MTEF.  
  ๔. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ธรรมนูญโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ผลผลิตและผลลัพธ์ตามตัวชี้วดัของสถานศึกษา โดยวิเคราะห์สาระสำคัญของกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ นโยบาย แผนปฏิบัติการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของ
สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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  ๕. ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา และจัดทำรายงานประจำปีรายงาน
ผลการประเมินการใช้จ่าย และผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสาธารณชน 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒.๒ งานจัดระบบบริหาร ข้อมูลสารสนเทศ และพัฒนาองค์กร  
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   หัวหน้า 
๒. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
  ๑. จัดทำแผนการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติการและแผนบริหารงบประมาณ 

  ๒. จัดทำมาตรการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๑๕๔๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ 

  ๓. ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการใช้จ่ายเงิน หากมีความจำเป็นต้องปรับโครงการและรายงาน
งบประมาณในแผนปฏิบัติการก็สามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ต้องตอบสนองตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
  ๔. จัดทำเครื่องมือประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ (Key 
Performance Indicators) ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
  ๕. ประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน โดยกำหนดปัจจัยหลักท่ีจะนำไปสู่ความสำเร็จตามตัวชี้วัด 
(KPIs) ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
  ๖. ประเมินแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาและจัดทำรายงานประจำปี 

๗. รายงานผลการประเมินการใช้จ่ายเงินและผลการดำเนินงานต่อคณะกกรมการสถานศึกษา 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓. งานบริหารงานการเงินและบัญชี 
 ๓.๑ งานบริหารการเงิน 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสายฝน  ทองสะอาด   หัวหน้า 

 ๒. นางชญานันท์  สันตะโภค   ผู้ช่วย 
๓. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
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  ๑. บริหารและจัดการด้านการเงิน โดยดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบฯ และวิธีการที่
กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ การเบิกเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือการคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน การโอนเงิน และการกักเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 
  ๒. การจัดทำรายงาน และจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เอง เว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดทำเพ่ือใช้ในการดำเนินการ 

  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๒ งานบัญชี 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางน้ำข้าว  เสนคราม               หัวหน้า  

มีหน้าที่ 
  ๑. ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณ ทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณปีก่อน และการตั้ง
ยอดก่อนปิดบัญชีงบประมาณ 
  ๒. จัดทำกระดาษ ทำโดยปรับปรุงบัญชีงบประมาณ โอนปิดบัญชีนอกงบประมาณเข้าบัญชีทุนและบัญชี
เงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็นบัญชีวัสดุหรือ (บัญชีสินค้าคงเหลือ) และบัญชีสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป 
  ๓. บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย: Accrual Basis) โดยบันทึกรายการด้านเดบิตในบัญชี        
แยกประเภท และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท 
  ๔. บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ การรับรายได้จากการขายสินค้า หรือการ
ให้บริการ การจ่ายเงินงบประมาณ เงินทดรองจ่าย เงินมัดจำและค่าปรับ การรับเงินบริจาค การรับเงินรายได้
แผ่นดิน การเบิกเงินงบประมาณแทนกัน ฯลฯ  
  ๕. สรุปรายการบันทึกทุกวันทำการ สรุปรายรับหรือรายจ่ายเงินผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร และเงินฝากคลังเสนอผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบตามระยะเวลา 
  ๖. ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากประมาณค้างรับ ค่าใช้จ่าย/รับที่
ได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า/รายได้ค้างรับ วัสดุที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย 
  ๗. ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย เพ่ือบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในหมวดบัญชีและปิด
รายการได้สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชีรายได้สูงกว่า/ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายสะสมและให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดิน
นำส่งคลัง เข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง 
  ๘. ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจำวันและงบพิสูจน์
ยอดฝากธนาคาร และตรวจสอบความถูกต้องบัญชีทุกประเภท 
  ๙. แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกบัญชี โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อกำกับ
พร้อมวันเดือนปี แล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขท่ีถูกต้อง 

๑๐)  บันทึกบัญชีในโปรแกรม SMSS ให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
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  ๑๑. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๑๒)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๓ งานเก็บรักษาเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายลาภิศ  นามไพร    หัวหน้า 
๒. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู     ผู้ช่วย 

  ๓. นางสายฝน  ทองสะอาด            ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. ตรวจสอบ ควบคุม ตัวเงินและเอกสารแทนตัวเงินกับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน เมื่อปรากฏว่า
ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าหน้าที่การเงินนำเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บรักษาในตู้นิรภัย 
  ๒. กรรมการเก็บรักษาเงินทกคนลงลายมือชื่อในรายงานเงินคงเหลือประจำวันไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 
  ๓. กรรมการเก็บรักษาเงินและเจ้าหน้าที่การเงินผู้นำส่ง ร่วมกันบันทึกจำนวนเงินที่ตรวจนับได้นั้นไว้ใน
รายงานเงินคงเหลือประจำวัน และลงลายมือชื่อกรรมการเก็บรักษาเงินทุกคนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ การเงินผู้นำส่ง
แล้วนำเงินเก็บรักษาตู้นิรภัย 
  ๔. รายงานให้ผู้บริหาร หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบตามระยะเวลาที่กำหนด 
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓.๔ งานจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางน้ำข้าว  เสนคราม              หัวหน้า 

มีหน้าที่ 
  ๑. จัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง 
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานเงินรายได้แผ่นดิน เงินรายได้สถานศึกษา และค่าใช้จ่าย
รายงานเงินประจำงวด 

  ๒. จัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน 
งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน และจัดส่งรายงานประจำปี ให้สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานผ่านสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 

  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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 ๓.๕ งานการคำนวณต้นทุนผลผลิต 
 ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นางสายฝน  ทองสะอาด   หัวหน้า 
  ๒. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   หัวหน้า 
 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์ที่มาของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๒. วางแผนการเก็บค่าใช้จ่ายเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในแผนปฏิบัติการประจำปี 
๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีในการคำนวณ 
๔. ดำเนินการคำนวณแปลผล ค้นหาต้นเหตุของประสิทธิภาพและประสิทธิผล และรายงานต่อฝ่าย

บริหาร 
๔. งานพัสดุ 

๔.๑ งานจัดทำ จัดสรร และเสนอคำของบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา      หัวหน้า 
๒. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู   ผู้ช่วย 

มีหน้าที่ 
  ๑. ศึกษารายละเอียด เกณฑ์ วัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ได้รับแจ้งการจัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจุบันของสถานศึกษา ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรณีที่
งบประมาณมีความคลาดคลื่อน 
  ๒. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในสถานศึกษา โดยวิเคราะห์ภารกิจหลัก ภารกิจเสริมการจัดการเรียน
การสอน จัดลำดับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและกำหนดเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณสำหรับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  ๓. จัดทำแผนบริหารงบประมาณประจำปีหรือแผนการใช้เงิน จำแนกการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาสให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปี โดยแสดงงบประมาณท้ังหมดที่เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ 
แยกประเภทงบประมาณเป็น งบบุคคล งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และเงินนอกงบประมาณ 
  ๔. จัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อได้รับ
งบประมาณแล้ว โดยแสดงผลผลิตและตัวชี้วัดที่จะเกิดจากการใช้จ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ให้มีความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบจากคณะกกรมการสถานศึกษา 
  ๕. จัดสรรงบประมาณโดยลำดับแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรมและกำหนดเงินงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณตามกรอบวงเงินที่ได้รับ 
  ๖. ติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศการใช้จ่ายเงิน ปรับโครงการและรายงานงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
ตามความจำเป็น และตอบสนองตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 
  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
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  ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๔.๒ งานจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร  หัวหน้า 
  ๒. นางสาวประคอง   พันธ์โนลา  ผู้ช่วยและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 
  ๑. ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรข้ึนสำรวจ ตรวจสอบ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ทั้งหมดเพ่ือทราบสภาพการใช้งาน 
  ๒. ควบคุม ให้ยืม จำหน่าย บริจาคหรือขายทอดตลาด ให้เป็นไปตามระเบียบ ในกรณีท่ีหมดสภาพหรือ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
  ๓. จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งท่ีซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ได้รับจากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกทะเบียนคุมราคา วัน เวลา ที่ได้รับ
ทรัพย์สิน 
  ๔. จัดทำระบบฐานสินทรัพย์ของสถานศึกษา ซึ่งอาจใช้โปรแกรมระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได้ เช่น M-
OBEC หรือ B-OBEC หรือโปรแกรมอ่ืนที่กำหนด 
  ๕. จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.๓ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู   หัวหน้า 
  ๒. นางวรรณี     พลสงคราม   ผู้ช่วย 

๓. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร                               เลขานุการ  

มีหน้าที่ 
  ๑. วิเคราะห์แผนงาน/โครงการ ที่จัดทำในกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEE) เพ่ือวาง
แผนการจัดหาพัสดุที่จำเป็นในการบริหารจัดการ 
  ๒. กำหนดคุณลักษณะ แบบรูปรายละเอียด แบบรูปรายการมาตรฐาน รองรับงบประมาณท่ีได้รับการ
จัดสรร โดยคณะกรรมการที่สถานศึกษาแต่งตั้ง 
  ๓. สำรวจ กำกับติดตาม จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 
  ๔. จัดซื้อและจัดจ้างรายการพัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามแผนบริหารงบประมาณและแผนปฏิบัติ
การประจำปี ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
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  ๕. ควบคุม บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุโดยการตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน และ
ตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอ และมีคณะกรรมการพิจารณากรณีท่ีต้องจำหน่ายพัสดุหรือรื้อถอน
สิ่งก่อสร้าง 
  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕. งานปัจจัยพื้นฐาน และลงทุนเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   หัวหน้า 
  ๒. นางสายฝน  ทองสะอาด   ผู้ช่วย 
  ๓. นายโสภณ  งามเลิศ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. ประสานงานกับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนปัจจัยพื้นฐาน 
  ๒. จ่ายหรือจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนยากจน 
เพ่ือเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
  ๓. รับผิดชอบเอกสารที่เก่ียวข้องและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๖. งานนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ) 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายลาภิศ  นามไพร    หัวหน้า 
  ๒. นางสายฝน  ทองสะอาด   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
๑. วางแผนการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

  ๒. ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนเพื่อแจ้งให้นักเรียน/ผู้ปกครอง จัดซื้อ 
จัดหาอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียนได้ตามความต้องการ 

๓) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
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  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๗. งานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางน้ำข้าว  เสนคราม    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. จัดทำสารสนเทศเกี่ยวกับงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การเดินทางไปราชการ การเบิกค่า
พาหนะ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๒. รวบรวม จัดส่ง เบิกจ่ายตน้สังกัด เกี่ยวกับงานสวัดิการและสิทธิประโยชน์ เช่น การเดินทางไปราชการ 
การเบิกค่าพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๘. งานประกันสุขภาพและสวัสดิการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. นางชญานันท์  สันตะโภค   หัวหน้า 
๒. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ   

มีหน้าที่ 
  ๑. ดำเนินการจัดทำประกันคุณภาพของนักเรียนทุกคน 
  ๒. ติดต่อประสานงานการทำประกันและขอรับเงินชดเชยกับบริษัทประกันชีวิตและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการ 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๙. งานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
 ผู้รับผิดชอบ 
 ๑. นางแม้นมาส  อัครกตัญญู    หัวหน้า 
 ๒. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนป้องกันการทุจริต 4 ปี แผนป้องกันการทุจริตประจำปี  รายงานการกำกับติดตามการ
ดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส และรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 
 ๒. จัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต มาตรการป้องกันการรับสินบน 
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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน และ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 
 ๓. รวบรวมเอกสาร หลักฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เพื่อการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่ 
๑๐. งานวิจัยและพัฒนาการบริหารงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
๑. นางสาวสุนารี  ศรเพ็ชร   หัวหน้า 

  ๒. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวมะลุลี  จันทร์หอม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
  ๑. วางแผนและจัดระบบประเมินผลการบริหารงบประมาณประจำปี 
  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลและผลการบริหารงบประมาณ เพ่ือเปรียบเทียบกับผลผลิตของแผนงบประมาณและ
เขียนรายงาน เพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงบประมาณ 
  ๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

นายลาภิศ นามไพร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    มีหน้าที่  

๑. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของบุคลากรและ

การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ในกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม

งานอ่ืน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 

  ๔. จัดระบบการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปลี่ยนแปลง 

๔. เสนอแต่งตั้ง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 

๕. เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 

๖. เป็นที่ปรึกษาเวรประจำวันอังคารและวันพุธ 

๗. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๔ หอประชุมและห้องสุขาของนักเรียน 

๘. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๓  

๙. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และกำกับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง

กลุ่มงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 

   นายมานะ นุประโคน   ตำแหน่ง ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

มีหน้าที่ 

๑. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับกลุ่มบริหารทั่วไป  

๒. เป็นหัวหน้างานและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานทั้งภายใน ภายนอกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างกลุ่มบริหารทั่วไป 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารทั่วไปเพ่ือปรับปรุงพฒันาให้ดียิ่งขึ้น 

๕. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  

  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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หัวหน้ากลุ่มงาน : นางอาภรณ์  สิงห์คำ 

มีหน้าที่  

๑. เป็นหัวหน้างานกลุ่มบริหารทั่วไปและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๒. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้บริหารสถานศึกษาเก่ียวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน  

๓. ร่วมกันกำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตาม ประเมินผล 

งานของกลุ่มงาน 

๔. นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบของราชการ  

๕. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ และบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานและปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร

ทัว่ไปให้มีประสิทธิภาพ  

๖. วางแผนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  

๗. กำกับดูแลการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน และภายในอาคารเรียนให้สะอาด ร่มรื่น 

เป็นระเบียบ สวยงามและปลอดภัย  

๘. ประสานงานที่เกี่ยวกับงานธุรการ งานสำนักงานและสารสนเทศกลุ่มงาน นักการภารโรง สร้างขวัญ

กำลังใจแก่ครูนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน  

๙. ประสานงานกับในกลุ่มงาน เก็บหลักฐานการปฏิบัติงาน จัดระบบสารสนเทศของงาน  

๑๐. จัดห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้มีบรรยากาศที่เหมาะสม  

๑๑. ควบคุมดูแลงานการจัดระบบการเก็บหนังสือราชการของกลุ่มบรหิารทั่วไปให้เป็นหมวดหมู่และ

ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  

๑๒. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน เพ่ือให้การบริการที่ดีแก่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและ

องค์กรต่างๆ  

๑๓. ควบคุมดูแลงานวัสดุครุภัณฑ์ของสำนักงานกลุ่มประสานการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง  

๑๔. ชว่ยเหลือและประสานงานในการจัดทำรวบรวมแผนงาน / โครงการ และสรุปผลการดำเนินงาน / 

โครงงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  

๑๕. จัดทำแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป  

๑๖. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน / โครงการของกลุ่มบริหารทั่วไปตามแผนปฏิบัติการ  

๑๗. ประสานงาน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงาน ทั่วไปเพ่ือ

จัดทำระบบสารสนเทศกลุ่มงาน  

๑๘. จัดทำเอกสารสรุปผลงานของกลุ่มบริหารงานทั่วไปและเผยแพร่ผลงาน  

๑๙ ประเมินผล และรายงานผลปฏิบัติงานต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  

๒๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา              
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             งานธุรการ สารสนเทศกลุ่มงาน : นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์ 

มีหน้าที่  

๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มบริหารทั่วไป 

๒. สำเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศที่บังคบั คำสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนที่แจ้งทุกคน

ในกลุ่มบริหารทั่วไปหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 

๓. จัดทำคำสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มบริหารทั่วไป 

๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มบริหารทั่วไปผ่านทาง

เว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

 ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                                 ภาระงานตามโครงสร้าง 

๑. งานธุรการโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ      ผู้ช่วย 
             ๓. นางอรพินท์  ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
            ๑. วางแผน จัดระบบ กำกับ ควบคุม จัดทำทะเบียนรับ- ส่งหนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กันและ
สามารถเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้โดยนำระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการดำเนินงาน 
            ๒. ดำเนินการลงทะเบียนรับ- ส่งหนังสือ การโต้ตอบหนังสือราชการ ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งต่าง ๆ 
การบันทกึหนังสือราชการ การจัดเก็บเอกสาร การควบคุมดูแลการพิมพ์หนังสือ ให้ถูกต้องตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณตามระบบที่กำหนด 
 ๓. การให้บริการเอกสารหรือหนังสือราชการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ 

๔. จัดแฟ้มหนังสือเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือทราบและพิจารณาผ่านตามสายงาน 
 ๕. งานประชุมภายในสถานศึกษา ประสานงานกับทุกงานภายในสถานศึกษา รวบรวมเรื่อง 
ทีจ่ะนำเสนอที่ประชุม  จัดทำวาระและเอกสารการประชุม บันทึกการประชุมและจัดทำรายงานการประชุมแจ้งให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผลการประชุมและดำเนินการตามมติที่ประชุม 
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 ๖. การรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชี รับ- ส่งงานใน
หน้าที่ราชการ และเก็บหลักฐานรับ-ส่งงานไว้อย่างเป็นระบบตามที่กำหนด 
 ๗. สรุปประเมินผลเพ่ือนำไปปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางอาภรณ์  สิงห์คำ    หวัหน้า 
     ๒. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
 ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๓. สำรวจข้อมูลความต้องการรับบริการด้านโภชนาการร้านค้าอาหารโรงเรียน 
 ๔. กำหนดแนวปฏิบัติ ระเบียบการบริหารงานโภชนาการ ร้านค้า อาหารโรงเรียน การดำเนินการตาม
แนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 ๕. จัดระบบควบคุมคุณภาพอาหาร  ความสะอาด  การปนเปื้อนในอาหาร  กำกับดูแลการปรับปรุง
ประกอบอาหารของผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มใน
โรงเรียน 
   ๖. ควบคุมการดูแลการจำหน่ายอาหารต่างๆ  ภายในโรงเรียนให้ถูกอนามัย  และมีคุณค่าทาง
โภชนาการ 
 ๗. รับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหารในโรงเรียน 
 ๘. กำหนดประเภทอาหาร ปริมาณและจำนวนแม่ค้าให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
 ๙. ควบคุม กำหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
 ๑๐. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการภายในโรงเรียน 
 ๑๑. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
 ๑๒.  จัดบริการสถานที่จำหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่นักเรียนในโรงเรียน 
 ๑๓.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๑๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓. งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์    หัวหน้า 
 ๒. นายโสภณ  งามเลศิ    ผู้ช่วย 
 ๓. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
 ๔. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
 ๕. นางสาวประคอง  พันธ์โนลา   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
 ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงาน กำหนดปัจจัยเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยง 
 ๓. กำหนดมาตรการการป้องกันความเสี่ยงในการดำเนินงานของสถานศึกษา 
 ๔. วางแผนการจัดระบบการควยคุมภายในสถานศึกษาตามภารกิจ 
 ๕. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงในการควบคุมการดำเนินงาน 
 ๖. ดำเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกำหนด 
 ๗. ประเมินผลการดำเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กำหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม 
 ๘. รายงานผลการประเมินควบคุมภายในต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงสนที่เกี่ยวข้อง 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๔. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
ผู้รับผดิชอบ 

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

          มีหน้าที่ 
 ๑. สำรวจ กำหนดแนวทาง วางแผน ประสานงาน กำกับติดตามการดำเนินการตามแนวทางกองทุน
กู้ยืมเอการศึกษา  
 ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๓. สำรวจความต้องการของนักเรียนที่ต้องการรับทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษาและคัดเลือกเสนอ 
ให้ทุนการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดของแต่ละประเภทของทุน 
 ๔. ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาให้นักเรียนทราบอย่างต่อเนื่อง 
 ๕. จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษากองทุนกู้ยืมให้สอดคล้องและเป็นไป 
ตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใช้สวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
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 ๖. กำหนดแนวปฏิบัติในการใช้เงินสวัสดิการทุนเพื่อการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง 
 ๗. จัดทำสถิติ ข้อมลูสารสนเทศ การให้บริการและรับบริการงานกองทุนเพ่ือการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา 
 ๘. ติดตามสรุปประเมินผล เพ่ือปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๕. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ผู้รับผิดชอบ 

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

 มีหน้าที่ 
๑. ประสานงาน จัดทำฐานข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษา กำหนดแนวทางการรับสมัคร แต่งตั้ง 

สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบ การรวบรวมประมวลวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
            ๒. ดำเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
            ๓. เตรียมการประชุม การจัดทำรายงานการประชุม ประสานงานผลการประชุมในเรื่องการอนุมัติ 
อนุญาต สั่งการเร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
 ๔. จัดทำรายงานการประชุมเสนอหน่วยงานต้นสังกัดทุกครั้ง  

  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๖. งานสัมพันธ์ชุมชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

             ๑. นางวรรณกร  พณพจณ์    หัวหน้า 
             ๒. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
             ๓. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
             ๔. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. การสำรวจ กำหนดแนวทาง การประสานงาน การจัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงาน
ความสัมพันธ์ชุมชน  



ห น้ า  | ๔๘ 
 

 

 ๒. การจัดทำเอกสาร วารสาร จดหมายข่าว เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่าง ๆ  การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
 ๓. เผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียนสู่ชุมชน 
 ๔. ประสานกับกลุ่มบริหาร กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือให้บริการด้านข่าวสาร ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัย อาชีพ นันทนาการ อาคารสถานที่และวัสดุครุภัณฑ์ วิชาการ กิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชน โรงเรียน และ
นักเรียน 
 ๕. ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสมาคม ชมรมผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
 ๖. ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรการกุศลต่างๆ บ้าน วัด โรงเรียน เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 ๗. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานประจำปี 

  ๘. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๙. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา มูลนิธิ สมาคม ชมรมฯ 
  ผู้รับผิดชอบ 

             ๑. นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
             ๒. นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
  ๓. นางบุญณิศา  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
             ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผน รณรงค์ ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 ๒. ดำเนินการจัดตั้ง กำกับ ติดตาม รายงานผล การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ มูลนิธิ สมาคม ชมรม เพ่ือ
ระดมทรัพยากรในการจัดการศึกษา จัดทำระบบการรับจ่ายทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้ดำเนินได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล คุ้มค่า เป้นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความโปร่งใส 
 ๓. สรุป รายงาน เผยแพร่ และเชิดชูเกียรติผู้สนับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบตามกำหนด  

  ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๘. งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ   

  ๑. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์   หัวหน้า 
    ๒. นายภูวนัย  นนธิจันทร ์   ผู้ช่วย     
      ๓. หัวหน้ากลุ่มงานทุกคน    ผู้ช่วย 
   ๔. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน  ผู้ช่วย 
   ๕. หัวหน้าระดับสายชั้นทุกคน   ผู้ช่วย 
   ๖. นางอรพินท์ ทางดี    ผู้ช่วย 
     ๗. คณะกรรมการนักเรียน    ผู้ช่วยและเลขานุการ   
  มีหน้าที่ 
    ๑. จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
    ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
    ๓. ให้บริการข่าวสารต่างๆ การประกาศเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน 
    ๔. จัดกจิกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและร่วมงานที่ได้รับเชิญจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
    ๕. จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์โรงเรียนเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการดำเนินงานโรงเรียน 
    ๖. ให้บริการต้อนรับบุคคลภายนอก ผู้ปกครอง และชุมชนที่มาติดต่อหรือเยี่ยมชนโรงเรียน 
            ๗. บันทึกภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนและจัดทำเป็นวีดีทัศน์ในแต่ละกิจกรรม 
ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้งานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาท้ังในและนอกสถานศึกษา 
            ๘. จัดทำเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนแก่สาธารณชน 

  ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. งานอาคารสถานที่ 
ผู้รับผิดชอบ   

  ๑. นายอรุณพงษ์ คำศรี    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
  ๓. นางอาภรณ์  สิงห์คำ    ผู้ช่วย 
  ๔. นายภูวนัย นนธิจันทร์    ผู้ช่วย 
  ๕. นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๖. นายจักรพงศ์ อุดรพันธ์    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
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  ๘. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์    ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายจันทร์   ธุนาสรูย ์ ช่างไม้ระดับ ๔     ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์ ช่างไม้ระดับ ๔ ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายเทียน  อนุไวยา ช่างไม้ระดับ ๔  ผู้ช่วย 
  ๑๓. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๔. นายคำสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๕. นายระพีพัฒน์  มันธุภา ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
   ๑๖. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  ๑. สำรวจ วางแผน จัดทำข้อมูลสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์ประจำห้องเรียน ห้องพิเศษ เพ่ือวางแผนการ
ซ่อมบำรุง การให้บริการ จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
  ๒. วางแผนจัดระบบอาคารสถานที่ ปรับปรุงพัฒนาให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน 
  ๓. กำหนดแนวปฏิบัติ ระเบียบ มาตรการการใช้อาคารสถานที่ อย่างประหยัดคุ้มค่า และปลอดภัย 
  ๔. ดำเนินการดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย รวมถึงจัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ในการใช้ซ่อม บำรุงให้เป็นปัจจุบัน 
  ๕. จัดบุคลากรดูแล รวมทั้งให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์ 
  ๖. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและอาคารประกอบให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  ๗. จัดกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๘. ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
  ๙. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่อง
ดนตรี นาฏศิลป์ อาคารสถานที่ หอประชุม 
 ๑๐.  สำรวจ ตรวจสอบ กำกับติดตาม จัดระบบควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการซ่อมบำรุง การ
ประสานงาน อำนวยความสะดวกกับทุกฝ่ายในด้านการใช้อาคารสถานที่  
 ๑๑.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 

  ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

            ๑๓. ปฏิบัติงานอืน่ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๑๐. งานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายภูวนัย  นนธิจันทร ์    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย    
  ๓. นางอาภรณ์  สิงห์คำ    ผู้ช่วย 
  ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๕. นายจักรพงศ์  อุดรพันธ์    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสุพัตรา  สมพันธ์    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวจุติรัตน์  ศรีเมือง    ผู้ช่วย 
  ๘. นายจันทร์   ธุนาสูรย์ ช่างไม้ระดับ ๔     ผู้ช่วย 
  ๙. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔ ผู้ ช่วย 
  ๑๐. นายเทียน  อนุไวยา ช่างไม้ระดับ ๔  ผู้ช่วย 
  ๑๑. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๒. นายคำสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๓. นายระพีพัฒน์  มันธุภา ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
   ๑๔. นายอรุณพงษ์ คำศรี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
  ๑. จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
  ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  ๓. วางแผนจัดระบบสาธารณูปโภค งานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนาให้เอ้ือต่อการ
เรียนการสอน และเป็นแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน 
  ๔. กำหนดแนวปฏิบัติ มาตรการในการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอย่างประหยัดคุ้มค่า และ
ปลอดภัย 
  ๕. ดำเนินการดูแลระบบสาธารณูปโภค ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
  ๖. จัดบุคลากรดูแล รวมทั้งให้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
  ๗. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาบริเวณอาคารเรียนและอาคารประกอบให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอ้ือต่อการเรียนการสอน 
  ๘. จัดกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๙. ประสานความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงาน ส่วนราชการ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
 ๑๐. กำหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ เช่นอุปกรณ์ เครื่องใช้ เครื่อง
ดนตรี นาฏศิลป์  
 ๑๑.  จัดหาน้ำสะอาดเพ่ือการบริโภคและอุปโภคให้เพียงพอ 
 ๑๒.  ติดตามและสรุปประเมินผลและประเมินผล และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
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  ๑๓. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

      ๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๑. งานเทคโนโลยีทางการศึกษาและโสตทัศนูปกรณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นายภูวนัย  นนธิจันทร์    หัวหน้า 
  ๒. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๓. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๔. นายอรุณพงษ์ คำศรี    ผู้ช่วย 
  ๕. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔   ผู้ช่วย 
  ๖. นายเทียน  อนุไวยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ผู้ช่วย 
  ๗. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๘. นายคำสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๙. นายระพีพัฒน์  มันธุภา ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
  ๑๐. นายจักรพงศ ์ อุดรพันธ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
 ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัตกิารประจำปี 
 ๓. สำรวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 

๔. วางแผนกำหนดนโยบายและแนวทางการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใช้ในการ
บริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๕. จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานเทคโนโลยีทางการศึกษา ครุภัณฑ์ วัสดุครุภัณฑ์  เกีย่วกับโสตทัศนูปกรณ์ 
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี และ
ปลอดภัย 
            ๖. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์ ให้เป็นปัจจุบัน 
            ๗. จัดห้องโสตทัศนศึกษาให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ 
            ๘. จัดระเบยีบการใช้ห้องโสตทัศนศึกษาและจัดระบบการให้บริการยืมหรือใช้วัสดุ 
อุปกรณ์แต่ละประเภทให้ชัดเจน 
            ๙. ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่าง
มีประสิทธิภาพแก่คณะครูและนักเรียน 
           ๑๐. ให้บริการและดูแลการใช้เครื่องเสียง  โสตทัศนูปกรณ์ๆสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาในงานต่างๆของ
โรงเรียน เช่น กิจกรรมหน้าเสาธง    ห้องประชุม  หอประชุมโรงเรียน  ฯลฯ 
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           ๑๑. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผล จัดทำสถิติการใช้บริการ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ 
   ๑๒. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

           ๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๒. งานรับและจัดทำทะเบียนนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางสาวณภัทร มิ่งขวัญ     หัวหน้า 
  ๒. นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์   ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง   ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวสุพัตรา สมพันธ์   ผู้ช่วย 
  ๕. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
  ๖. นางกนกกาญจน์ ก่ำกระโทก   ผู้ช่วย 
  ๗. นางอรพินท์ ทางดี    ผู้ช่วย 
  ๘. นางเฉลิมขวัญ บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนการรับนักเรียน School Mapping แผนงานโครงการและปฏิทินการรับนักเรียนเสนอ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง  
 ๒. กำหนดเขตพ้ืนที่บริการ โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน 
 ๓. ประกาศ กำหนดแนวปฏิบัติ ขัน้ตอนและวิธีการรับนักเรียนของโรงเรียนให้สอดคล้องกับการรับ
นักเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๔. จัดทำคู่มือการรับนักเรียน ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร เพ่ืออำนวยความสะดวกแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครองที่สนใจ 
 ๕. กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตามหลักเกณฑ์ และ
ศักยภาพของนักเรียน 
 ๖. สรุป รายงานผลการรับนักเรียนต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๓. งานยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ๑. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   หัวหน้า 
 ๒. นายพรศักดิ ์ ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
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 ๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
 ๔. นายเอกรินทร์  อนุเคราะห์  ช่างไม้ระดับ ๔   ผู้ช่วย 
 ๕. นายเทียน  อนุไวยา พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ๒ ผู้ช่วย 
 ๖. นายสมพอง  แสนมี ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
 ๗. นายคำสิงห์  เลิศสกุล ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย 
 ๘. นายระพีพัฒน์  มันธุภา ลูกจ้างชั่วคราว  คนสวน ผู้ช่วย  
 ๙. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
จัดทำแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับการจัดหา บำรุงรักษา การให้บริการยานพาหนะแก่คณะครูและ 

บุคลากรของโรงเรียน ตลอดจนกำหนดงบประมาณเสนอขออนุมัติ 
             ๑. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจนพิจารณาจัดและให้บริการ
ยานพาหนะ แก่บุคลากร 
 ๒. จัดทำทะเบียน การควบคุม กำกับติดตามการใช้ การดำเนินการทางภาษี ระเบียบ ข้อปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง การติดตาม ตรวจสอบแบบบันทึกการขอใช้รถยนต์ของทางราชการ 
 ๓. จัดตารางการขอใช้รถยนต์ และแจ้งพนักงานขับรถทราบเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว  
 ๔. กำกับ ติดตาม จัดทำข้อมูล สถิติ การใช้ และให้บริการยานพาหนะของโรงเรียน 
            ๕. กำหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบำรุง เพื่อให้ยานพาหนะใช้การได้ และปลอดภัยตลอดเวลา และ
นำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอน 
 ๖. ประเมินและสรุป และรายงานผลการดำเนินงาน 

  ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๘. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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งานกิจการนักเรียน 
นายวิลัย ทุมแต้ม ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 

    มีหน้าที่  

๑. ให้คำปรกึษา เสนอแนะ วางแผน ควบคุม กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานของบุคลากรและ

การปฏิบัติงานตามขอบข่ายโครงสร้าง แผนงาน/โครงการ กิจกรรมในงานกิจการนักเรียน   

๒. เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร การประสานงาน กำกับ ดูแล ให้คำแนะนำช่วยเหลือบูรณาการกับกลุ่ม

งานอ่ืน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเรียบร้อย 

๓. รักษาการในตำแหน่ง ในกรณีที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาไม่อยู่ 

๔. จัดระบบการบริหาร กำหนดแนวปฏิบัติในกลุ่มงาน ระบบสารสนเทศ ตามโครงสร้างให้เหมาะสมกับ

บริบทและการเปลี่ยนแปลง 

๕. เสนอแต่งตั้ง จัดบุคลากรเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานตามความเหมาะสม 

๖. เป็นที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ 

๗. เป็นที่ปรึกษาเวรประจำวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ 

๘. ดูแลรับผิดชอบอาคารเรียน ๓ ห้องสมุดและโรงฝึกงาน 

๙. เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

   โดยมีผู้รับผิดชอบภาระงานในความรับผิดชอบ และกำกับดูแลบุคลากร ภาระงานตามโครงสร้าง

งานกิจการนักเรียน ดังนี้ 

นายสนธิ  แสงชมภู  ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ งานกิจการนักเรียน 

มีหน้าที ่

๑. เป็นที่ปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ เป็นผู้ช่วยของรองผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน  

๒. เป็นหัวหน้างานกิจการนักเรียนและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. กำกับ ติดตาม ส่งเสริม ประสานงานทั้งภายใน ภายนอกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนางาน การ

บริหารงานตามกรอบโครงสร้างงานกิจการนักเรียน 

๔. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

๕. จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี  

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 



ห น้ า  | ๕๖ 
 

 

          งานธุรการ สารสนเทศกลุ่มงาน : นางสาวสิริวิภา จันทรศรี  

มีหน้าที่  

๑. การจัดระบบงานสารบรรณ การรับ - ส่ง จัดเก็บหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศในกลุ่มงานกิจการ

นักเรียน 

๒. สำเนา และแจ้งระเบียบ ประกาศที่บังคับ คำสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด หรือหนังสือเวียนที่แจ้งทุกคน

ในกลุ่มงานกิจการนักเรียนหรือผู้เกี่ยวข้อง ทราบและปฏิบัติ 

๓. จดัทำคำสั่ง ประกาศ ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๔. ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการบันทึก การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ในโครงการ

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

๕. การพัฒนาระบบงานสารบรรณ  การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารภายในกลุ่มงานกิจการนักเรียน

ผ่านทางเว็บไซต์ ของโรงเรียน Social Network หรือเอกสาร ช่องทางต่าง ๆ 

๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

 ๗. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                                 ภาระงานตามโครงสร้าง 

๑. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน 
  ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางประไพ  เพียรมี    หัวหน้า 
  ๒. นางบุญนิศา  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
  ๓. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
  ๔. นางวรรณกร พณพจณ์    ผู้ช่วย 
  ๕. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
  ๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  ๘. นางสาวธัศมาศ ควรดี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. จัดทำแผนงานโครงการ / กิจกรรมงานเพ่ือเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 
 ๒. ดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 ๓. วางแผน กำหนดมาตรการ แนวทางในการจัดสวัสดิการ การดูแลสุขภาพอนามัย การประสาน
เครือข่ายความร่วมมือในการดูแลรักษพยาบาล การจัดทำสมุดทะเบียนสุขภาพ  จัดเก็บข้อมูลสุขภาพนักเรียนใน
โรงเรียน สำรวจสุขภาพนักเรียน ให้การแก้ไขและเสริมสร้างสุขภาพนักเรียนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน 
 ๔. ดำเนินการให้นักเรียนชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง  
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 ๕. ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียนประจำปีบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
 ๖. ให้การปฐมพยาบาลรักษาเบื้องต้น  ประสานงานโรงพยาบาลจัดส่งนักเรียนเข้ารักษาพยาบาล 
 ๗. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
 ๘. ให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาสุขภาพแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
 ๙. จัดหายาและเวชภัณฑ์  ควบคุมการใช้และแจกจ่ายยาให้มีคุณภาพปลอดภัย 
 ๑๐.  กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติในการใช้และการให้บริการของห้องพยาบาล  และจัดบุคลากรดูแล 
 ๑๑.  ติดตาม เฝ้าระวังโรคติดต่อตามฤดูกาลและโรคติดต่อร้ายแรง เผยแพร่ความรู้จัดป้ายนิเทศ ให้
ความรู้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน 
 ๑๒.  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ เพศศึกษารอบด้าน แก่นักเรียน 
 ๑๓. จัดทำสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดทำรายงานประจำภาคเรียน 
 ๑๔. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนำไปปรับปรุงระบบงาน ระบบ 
DMC ให้เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

  ๑๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพ่ือการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 

  ๑๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๒. งานรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล              หัวหน้า     
    ๒  นายสนธิ  แสงชมภ ู    ผู้ช่วย 
    ๓. นายอดิศร    ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย  
    ๔. นายยศไกร  เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
    ๕. นางบุปผา  ศรีตัมภวา    ผู้ช่วย 
    ๖. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วย 
    ๗. นางพรภัทร  สุขสงวน    ผู้ช่วย 
    ๘. นายชลิต  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 
    ๙. นางสาวนิรฉัตร แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน การวางแผนด้านเวรและยามรักษาการณ์  
 ๒. จัดทำแผนงาน / โครงการงานรักษาความปลอดภัย  
 ๓. กำหนดการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามของครู และนักการภารโรง  
 ๔. ดูแลพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย  
 ๕. จัดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ผู้ตรวจ ผู้อยู่เวรและยามรักษาการณ์ 
 ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๓. งานระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑. นางเฉลิมขวัญ  บุญชู    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  ก่ำกระโทก     ผู้ช่วย 
         ๑๐. นางสาวจันจิรา  คูเมือง    ผู้ช่วย 
         ๑๑. นายไกรวิชญ์  สุปิงคลัด    ผู้ช่วย 
         ๑๒. นางสาววัชรารณ์  นีลพันธนันท์   ผู้ช่วย 
         ๑๓. นางสาวจิดาภา  นริาศโศรก   ผู้ช่วย 
         ๑๔. นางสาวศุภินันท์ คำปุย    ผู้ช่วย 
         ๑๕. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วย 
          ๑๖. ครูที่ปรึกษาทุกคน    ผู้ช่วย 
         ๑๗. นางอรพินท์  ทางดี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. จัดทำแผนงานโครงการสำหรับงานสารสนเทศโรงเรียน 
 ๒. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 ๔. นำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ประสานงานกับงานสารสนเทศของกลุ่มบริหารงาน
ต่างๆและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 ๕. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๗. จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียนและตามปฏิทินที่ต้นสังกัดกำหนด 
 ๘. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
 ๙. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
 ๑๐. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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๔. งานส่งเสริมประชาธิปไตย/คณะกรรมการสภานักเรียนและกิจกรรมพิเศษ  
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นายสนธิ  แสงชมภ ู    หัวหน้า 
  ๒. นายพรศกัดิ ์ ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวณภัทร  มณีล้ำ    ผู้ช่วย 
  ๔. นายยศไกร   เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
  ๕. นางพรภัทร  สุขสงวน    ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ   ผู้ช่วย 
  ๗. นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์    ผู้ช่วย 
  ๘. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วย 
  ๙. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์      ผู้ช่วยและเลขานกุาร   
 มีหน้าที่ 

 ๑. กำหนดแนวทาง การดำเนินการ ควบคุม กำกับ เสนอแนะประสานงาน และรับผิดชอบงานส่งเสริม
ประชาธิปไตย/งานคณะกรรมการสภานักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 

 ๒. จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย/คณะกรรมการสภานักเรียนกิจกรรมพิเศษ 

 ๓. ประสานงานกับบุคลากร หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่ให้การสนับสนุนงานส่งเสริม
ประชาธิปไตย/คณะกรรมการสภานักเรียนและกิจกรรมพิเศษ 

 ๔. ประเมินผลการให้ความร่วมมือสนับสนุนของบุคลากรในการเข้าร่วม 
 ๕. ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตย/คณะกรรมการสภานักเรียนและกิจกรรมพิเศษ  

สรุปรายงานหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร 
   ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  

๕. งานหัวหน้าระดับชั้น 

ผู้รับผิดชอบ 

                ๑. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล                  หัวหน้างาน  
๒. นายสนธิ  แสงชมภ ู    รองหัวหน้า 
๓. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 
   

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ นายมานะ  นุประโคน หัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวสิริวิภา  จันทรศร ี รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวศุภินันท์  คำปุย เลขานุการระดับชั้น 

         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๒ นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม หัวหน้าระดับชั้น 
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   นายปรีดา  ผลเกิด รองหัวหน้าระดับชั้น  
 นางชญานันท์  สันตะโภค เลขานุการระดับชั้น 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๓ นายเกรียงศักดิ์ ศรีสุวรรณ หัวหน้าระดับชั้น 
 นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ เลขานุการระดับชั้น 

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๔ นางกนกกาญจน์ ก่ำกระโทก หัวหน้าระดับชั้น 
 นายโสภณ  งามเลิศ รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์ เลขานุการระดับชั้น  

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๕ นางอนุสรา คำแก้ว หัวหน้าระดับชั้น 
 นางจารุณี  พวงอินทร์ รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นายอรุณพงษ์  คำศรี เลขานุการระดับชั้น 
  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ๖ นายอดิศร  ภิญโญภาพ หัวหน้าระดับชั้น 
 นางวิไลวรรณ  ไตรรัตน์ รองหัวหน้าระดับชั้น 
 นางสาวชุติกาญจน์  รุ่งเรือง เลขานุการระดับชั้น 
 มีหน้าที่  
  ๑. รับผิดชอบ บริหารงาน ประชุมนิเทศ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระดับชั้นให้
ดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๒. ควบคุมดูแล ให้การอบรม ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษนักเรียนตลอดจนการแก้ไขปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนในระดับชั้น                                                                             

๓. แจ้งติดต่อประสานงานผู้ปกครองนักเรียน กลุ่มงาน ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือรับทราบปัญหาและร่วมมือใน
การแก้ปัญหา พฤติกรรมของนักเรียน                
          ๔. ประชุม  อบรมส่งเสริมวินัย  คุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนในระดับชั้น 
           ๕. ดำเนินงานประเมินคุณลักษณะของนักเรียนระดับชั้นตลอดจนการจัดกิจกรรมซ่อมเสริมปรับ
พฤติกรรมของนักเรียน 
           ๖. ประเมินผลการปฏิบัติงาน และสรุปรายงานผลกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
    ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบรหิาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๖. งานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายไกรวิชญ์ สุปิงคลัด    หัวหน้า 
  ๒. นางธัญญวรัตน์ พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 
  ๓. นายยศไกร  เธียรประมุข   ผู้ช่วย 



ห น้ า  | ๖๑ 
 

 

  ๔. นายสนธิ แสงชมภ ู    ผู้ช่วย 
  ๕. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ   ผู้ช่วย 
  ๖. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วย  
  ๗. นางพรภัทร  สุขสงวน    ผู้ช่วย  
  ๗. หัวหน้าระดับสายชั้นทุกระดับชั้น  ผู้ช่วย 

            ๘. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
         ๙. นางสาวผ่องพรรณ  อุปถัมภ์   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 มีหน้าที ่ 
  ๑. กำหนดแนวทาง จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
ลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียน 

     ๒. จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินการดำเนินงาน 
  ๓. จัดทำเอกสาร สื่อ ประสานงานกับฝ่าย/หมวด/งานอ่ืนในการจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม

คุณธรรม  จริยธรรมของนักเรียน 
    ๔. ประชุม นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร     
    ๕. ประเมนิ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

        ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๗. งานควบคุมความประพฤติ และลงโทษนักเรียนชาย 

ผู้รับผิดชอบ 
  ๑. นายสนธิ  แสงชมภ ู      หัวหน้า  
  ๒. นายพรศักดิ์ ศรีวรกุล      ผู้ช่วย 
  ๓. นางสาวสุมาลี ทางดี      ผู้ช่วย 
  ๔. นางสาวณภัทร มณีล้ำ      ผู้ช่วย 
  ๕. นายยศไกร  เธียรประมุข         ผู้ช่วย 
  ๖. นายอดิศร  ภิญโญภาพ            ผู้ช่วย   
  ๗. นายนิรุต  ฉิมเพชร    ผู้ช่วย 
  ๘. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม       ผู้ช่วยและเลขานุการ    
  

๘. งานควบคุมความประพฤติ และลงโทษนักเรียนหญิง  
ผู้รับผิดชอบ 

        ๑. นางพรภัทร  สุขสงวน                  หวัหน้า 
   ๒. นางสาวณภัทร  มณีล้ำ    ผู้ช่วย 
   ๓. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี  ผู้ช่วย 
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         ๔. นางบุปผา ศรีตัมภวา          ผู้ช่วยและเลขานุการ   
 มีหน้าที่ 
  ๑. รับผิดชอบงานควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน  ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
ของโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
  ๒. กำหนดมาตรการ จัดกิจกรรมส่งเสริม วางระบบติดตามนักเรียนที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียน และนักเรียนที่ถูกตัดคะแนน เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  ๓. บันทึกพฤติกรรมนักเรียน สถิตินักเรียนที่กระทำความผิดเพ่ือนำไปวิเคราะห์ ประสานงานกับ
ผู้ปกครอง กลุ่มบริหารงาน ผู้เกี่ยวข้องหาแนวทาง แก้ปัญหาร่วมกัน          
  ๔. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ในการติดตามแก้ปัญหา
พฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
  ๕. ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาในการติดตามแก้ปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนในความรับผิดชอบของตน 
  ๖. สรุปรายงานผลการดำเนินงานควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียน 
   ๗. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
   ๘. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๙. งานส่งเสริมวินัยจราจร   
ผู้รับผิดชอบ 

              ๑. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ    หัวหน้า 
              ๒. นายสนธิ   แสงชมภ ู     ผู้ช่วย 
             ๓. นายภูวนัย นนธิจันทร์  ผู้ช่วย 
              ๔. นายปรีดา  ผลเกิด      ผู้ช่วย 
              ๕. นายอดิศร  ภิญโญภาพ     ผู้ช่วย 
              ๖. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วย 
  ๗. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม              ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้าที่  
 ๑. สำรวจ กำหนดแนวทาง มาตรการ การสนับสนุน ส่งเสริม ปลูกฝังความมีระเบียบวินัยด้าน
การจราจรทั้งในและนอกโรงเรียน 
 ๒. จัดทำและดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมวินัยจราจรให้กับบุคลากรในโรงเรยีน 

 ๓.  สำรวจจัดทำข้อมูลยานพาหนะของบุคลากร ครู นักเรียน 
 ๔.  ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพ่ือขอความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมวินัยจราจร 

 ๕.  ประเมินผลงานส่งเสริมวินัยจราจร และสรุปรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียน 
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  ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
   ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

๙. งานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ และพฤติกรรมเสี่ยง  
ผู้รับผดิชอบ 

           ๑. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   หัวหน้า 
                 ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล                           ผู้ช่วย 
      ๓. นางประไพ  เพียรมี             ผู้ช่วย 

               ๔. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวณภัทร  มิ่งขวัญ   ผู้ช่วย 
    ๖. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม   ผู้ช่วย 
    ๗. หวัหน้าระดับสายชั้นทุกระดับชั้น   ผู้ช่วย 
              ๘. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
      ๙. นางสาวนิรฉัตร  แก้วบุตรดี   ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
 ๑. สำรวจ กำหนดแนวทาง มาตรการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และพฤติกรรมเสี่ยง 
ในโรงเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ                                                                                            

 ๒. จัดทำและดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เอดส์ 
และพฤติกรรมเสี่ยง ในโรงเรียน 

 ๓.  จัดทำระบบ ข้อมูลสารสนเทศ จัดกิจกรรมป้องกัน ดำเนินการติดตาม สำรวจข้อมูลยาเสพติด เอดส์ 
และพฤติกรรมเสี่ยง อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องและรายงานต้นสังกัดตามกำหนด 

     ๔. ประสานงานกับผู้ปกครอง หนว่ยงานอื่นเพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ และ
พฤติกรรมเสี่ยง สรุปรายงานผลการดำเนินการ ให้กับทางโรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  
  ๕. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
   ๖. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๐.  งานพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน   
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑. นายสนธิ  แสงชมภ ู    หัวหน้า 
   ๒. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
     ๓. นางประไพ  เพียรมี   ผู้ช่วย 
         ๔. นายมานะ  นุประโคน   ผู้ช่วย 
        ๕. นายยศไกร เธียรประมุข   ผู้ช่วย 
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        ๖. นายภูวนัย นนธิจันทร์             ผู้ช่วย 
        ๗. นางสาวณภัทร  มณีล้ำ    ผู้ช่วย 
        ๘. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน              ผู้ช่วย 
   ๙. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วยและเลขานกุาร 
           มีหน้าที่ 
 ๑. สำรวจ กำหนดแนวทาง มาตรการ การประสานงานในการพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยของ
นักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน การส่งเสริมวินัยทางบวก 

 ๒. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ และดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริม
ระเบยีบวินัยให้กับนักเรียน 

 ๓. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพื่อขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม การส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา
ให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 

 ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริม ปลูกฝัง ค่ายคุณธรรม ในการเสริมสร้างความมีระเบียบวินัย 
 ๕. ประเมินผลงานพัฒนาและส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน  สรุปรายงานให้กับผู้บริหาร กลุ่มงาน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
   ๖. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๗. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
                                                                                         

๑๑. งานกิจกรรมพัฒนานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
ผู้รับผิดชอบ 

     ๑.  นายมานะ  นุประโคน    หัวหน้า 
             ๒. นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
  ๓.  นายอดิศร  ภิญโญภาพ            ผู้ช่วย   
          ๔.  นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
       ๕.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล     ผู้ช่วย 
    ๗.  นายสนธ ิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 
  ๘.  นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ                 ผู้ช่วย 
    ๙.  นายยศไกร  เธียรประมุข    ผู้ช่วย 
        ๑๐. ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
         ๑๑. นางประไพ  เพียรมี                  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
            

 มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนงาน โครงการ กำหนดปฏิทิน แนวทางการจัดกิจกรรม การปลูกฝังค่านิยม คุณลักษณะ
การอบรม กิจกรรมหน้าเสาธงให้มีประสิทธิภาพและดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
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 ๒. ประสานงานกับคณะครูในการกำกับดูแล ให้การอบรมในเนื้อหา ที่ช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง 
 ๓. บันทึกผลการจัดกิจกรรม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
  ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๒. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

ผู้รับผิดชอบ 
   ๑. นายอดิศร  ภิญโญภาพ   หัวหน้า 
   ๒. นางธัญญวรัตน์  พรชัยอังกูร   ผู้ช่วย 

  ๓. นางบุปผา  ศรีตัมภวา    ผู้ช่วย  
   ๔. นางเขมจิรา  ทองดี    ผู้ช่วย 
   ๕. นางพันธิภา  ผดุงกิจ    ผู้ช่วย 

  ๖. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
     ๗. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วย 
  ๘. หัวหน้าระดับสายชั้นและครูที่ปรึกษาทุกท่าน ผู้ช่วย 
     ๙. นายอรุณพงษ์  คำศรี    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
   ๑. กำหนดแนวทาง การดำเนินการ การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน การส่งต่อ เพ่ือให้ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปตามแนวทางที่สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
  ๒. จัดทำข้อมูล สารสนเทศ การศึกษาคู่มือ เอกสาร แนวทางในการดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
    ๓. จดัทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม ปฏิทินปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การประชุมผู้ปกครอง การเยี่ยมบ้านนักเรียน การให้ทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน โดยประสานบูรณา
การกับงานแนะแนว   
   ๔. จัดเตรียมเอกสาร สื่อ อุปกรณ์ งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครูที่ปรึกษา 
  ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริม ประสานงานกับงานแนะแนว กลุ่มงาน หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือหา
แนวทาง และร่วมมือกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
  ๖. ประชุมชี้แจง กำกับนิเทศติดตามข้อมูลและการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครู 
ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๗. รบัผิดชอบในการประสานงาน และจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานในโอกาสต่างๆ                                                                                    
        ๘. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผล 
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   ๙. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
   ๑๐. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๓. งานโฮมรูม ประกอบด้วย 
ผู้รับผิดชอบ 

   ๑.  นางประไพ   เพียรมี                หัวหน้า 
   ๒.  นางธัญรดี  สังข์ขาวกุล   ผู้ช่วย 
   ๓.  นางอนุสรา  คำแก้ว                           ผู้ช่วย  
          ๔.  นางสาวจันจิรา  คูเมือง                         ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาววัชราภรณ์ นีลพันธนันท์                ผู้ช่วย 
   ๖. หัวหน้าระดับสายชั้นและครูที่ปรึกษาทุกท่าน   ผู้ช่วย 
   ๗.  นางสาวเสาวภา  มาลัยหอม                   ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 มีหน้าที่ 
   ๑. วางแผน กำหนดแนวทาง มาตรการ วางระบบโฮมรูม โดยบูรณาการ เชื่อมโยงกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และงานแนะแนว การรวบรวม ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐานการบันทึกกิจกรรม  
  ๒. ให้ความรู้ แนวทางการจัดกิจกรรมโครงการโฮมรูม ติดตาม ตรวจสอบการจัดกิจกรรม   
  ๓. ร่วมวางแผน แก้ปัญหา ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง จัดทำสถิติต่างเพ่ือสรุปผล/พัฒนางาน 
   ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๔. งานติดตามประเมินผล วิจัยงานกิจการนักเรียน  
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางบุปผา ศรีตัมภวา              หัวหน้า     
    ๒. นางวรรณกร  พณพจณ์            ผู้ช่วย  
      ๓. นางสาวเสาวภา มาลัยหอม   ผู้ช่วย 
    ๔. นางอนุสรา  คำแก้ว    ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาวจันจิรา คูเมือง    ผู้ช่วย 
           ๖. นางสาวสิรวิิภา  จันทรศรี        ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
 ๑. วิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานต่างๆ ตามโครงสร้างงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
 ๒. รวบรวมเอกสารและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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   ๔. ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุง พัฒนากับฝ่ายบริหาร หรือผู้เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน เพื่อการนี้ได้ตามความเหมาะสม เมื่อจักต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหน้าที่ 
    ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๑๕. งานสภานักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นางบุปผา ศรีตัมภวา              หัวหน้า     
    ๒. นายอดิศร    ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย  
      ๓. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
    ๔. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
    ๕. นางสาววัชราภรณ์  นีลพันธนันท์  ผู้ช่วย 
           ๕. นางธัญญวรัตน์  พรชยัอังกูร       ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
   ๑. ร่วมส่งเสริม พัฒนาสภานกัเรียนของโรงเรียนและขยายผลเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๒. ให้ความรู้การดำเนินงานสภานักเรียนให้กับโรงเรียนอื่นๆ และเครือข่ายอย่างถูกต้อง 
   ๓. ให้คำปรึกษาในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน ให้สภานักเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำในกิจกรรม
ของโรงเรียน ภายใต้กฎ กติกา และระเบียบของโรงเรียน 
   ๔. ร่วมประสานงานกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สภานักเรียนควรได้รับ 
   ๕. ให้คำปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยง แนะนำสภานักเรียนในการประชุม การริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม สภานักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคม 
   ๖. ชี้แจงให้ความรู้และประโยชน์ของกิจกรรมสภานักเรียนกับโรงเรียนอื่นๆและเครือข่ายในสังคม
    

๑๖. งานสารวัตรนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 

    ๑. นายยศไกร  เธียรประมุข             หัวหน้า     
    ๒  นายสนธิ  แสงชมภู    ผู้ช่วย 
    ๓. นายอดิศร    ภิญโญภาพ   ผู้ช่วย  
      ๔. นายมานะ  นุประโคน    ผู้ช่วย 
    ๕. นายพรศักดิ์  ศรีวรกุล    ผู้ช่วย 
    ๖. นายเกรียงศักดิ์  ศรีสุวรรณ   ผู้ช่วย 
    ๗. นายณรงค์เดช  ชุมสงคราม      ผู้ช่วย 
    ๘. นางบุปผา  ศรีตัมภวา    ผู้ช่วย 
    ๙. นางสาวสิริวภิา  จันทรศรี   ผู้ช่วย 
    ๑๐. นายอรุณพงษ์  คำศรี    ผู้ช่วย 
    ๑๑. นางพรภัทร  สุขสงวน   ผู้ช่วย 
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    ๑๑. นายชลิต  ผดุงกิจ    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
  มีหน้าที่ 
   ๑. ประสาน สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 
   ๒. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบของ
สถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๓. ติดตาม ดูแล การดำเนินงานของคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนให้เป็นตามระเบียบของ
สถานศึกษาและกฎกระทรวงศึกษาธิการ 
   ๔. ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการสารวัตรนักเรียนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
   ๕. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่บริหารงานตามที่รับผิดชอบ ด้วยความตั้งใจและเต็มกำลัง
ความรู้ ความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม สถานศึกษาเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพ่ือให้บังเกิดผลดีต่อทาง
ราชการ  

   ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่  ๒๘  เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                     
             ( นายจีระพรรณ เพียรมี ) 

                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก         


