
 
ภาระงานและผู้รับผิดชอบงานกลุ่มบริหารงาน  ปีการศึกษา 2563 

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
  

1. กลุ่มบริหารงบประมาณ  ประกอบด้วย 
  1.1  งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ   
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์  ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางสาวจันทรกานต์  ศรีวงษ์  เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ผู้ช่วย 
  1.2  งานนโยบายและแผน 
   ผู้รับผิดชอบ 1)นางสาวจันทร์จิรา  จันทร์พิทักษ์  ครู  หัวหน้างาน  
  1.3  งานควบคุมภายใน  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นาง ถนอมจิตร  พิมพ์จ าปา  ครู         หัวหน้างาน 
  1.4  งานบริหารการเงิน และบัญช ี   
   ผู้รับผิดชอบ 1)  นางวนาพร  วังค าแหง   ครู  หัวหน้างาน  

2)  นางถนอมจิตรพิมพ์จ าปา  ครู  ผู้ช่วย 
  1 .5งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางปัทมาอาจหาญ    รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน 
     2) นางปาริชาติตาสว่าง    ครู  ผู้ช่วย 
     3) นางสาวจันทรกานต์ศรีวงษ์   เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ผู้ช่วย  
  1. 6 งานตรวจสอบภายใน 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสุพินวิวิจไชย    รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน 
     2) นางปาริชาติตาสว่าง    ครู  ผู้ช่วย 
     3) นางสาววันยุภาบรรณเทศ   ครู  ผู้ช่วย  

1.7 งานระดมทรัพยากร 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นาง สุบิน   นกยูง   จนท.ธุรการ หัวหน้างาน 
 

2. กลุ่มบริหารงานบุคคล   ประกอบด้วย 
  2.1  งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ผู้รับผิดชอบ 1) สิบเอกพลวิสิษฐ์นามีผล   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นางสาว อารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
     3) นางสาว นิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  

2.2  งานมาปฏิบัติราชการ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวกรรณิกาแข็งแรง  ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางสาวลภัสรดาค าธานี  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
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  2.3  งานอัตราก าลัง ย้ายและสรรหา บรรจุแต่งต้ังเกษียณและออกจากราชการ  
   ผู้รับผิดชอบ 1)นางรุจีรัตน์โสนะโชติ   ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางสาว อารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
     3) นางสาว นิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย 
2.4  งานทะเบียน ประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางรุจีรัตน์โสนะโชติ    ครู  หัวหน้างาน
     2) นางแอนนา  เทียนสีม่วง  ครู  ผู้ช่วย  
     3) นางสาวอารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ  ผู้ช่วย   

2.5  งานวินัยและการรักษาวินัย 
 ผู้รับผิดชอบ 1) นายธรรมศักดิ์ แก้วกัลยา   ครู  หัวหน้างาน  
   2)นางนาตยาน้อยนรินทร์  ครู  ผู้ช่วย  
   3 ) นางสาวนิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
2.6  งานพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากร 
 ผู้รับผิดชอบ 1) นางแอนนาเทียนสีม่วง   ครู  หัวหน้างาน  
   2) นางรุจีรัตน์โสนะโชติ   ครู  ผู้ช่วย  
   3) นางสาวอารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
   4) นางสาว นิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย 
2.7  งานเล่ือนขั้นเงินเดือนและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ผู้รับผิดชอบ 1) นายวีระศักดิ์  สุวรรณวงค์  ครู  หัวหน้างาน  
   2) นายธรรมศักดิ์แก้วกัลยา  ครู  ผู้ช่วย  
   3) นางสาวนิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
2.8 งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองฯ และชมรมศิษย์เก่า 
 ผู้รับผิดชอบ 1) นายธรรมศักดิ์แก้วกัลยา  ครู  หัวหน้างาน  
   2) นางสาวอารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
   3) นางสาวนิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย 
2.9 งานสารสนเทศ 
 ผู้รับผิดชอบ 1) นางทิพวัลย์ไชยวาน   ครู  หัวหน้างาน  
   2) นายธวัชชัยมั่งสูงเนิน   ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
   3) นางสาว อารียา ข่าขันมะลี  พนง.ราชการ ผู้ช่วย  
   4) นางสาวนิภาพร พิมพิศาล  พนง.ราชการ ผู้ช่วย   
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3. กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  ประกอบด้วย 

  3.1 งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน   
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาว อนุศรา  เหลืองอ่อน  ครู ผู้ช่วย  หัวหน้างาน  
  3.2 งานวินัยและความประพฤตินักเรียน  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นา ยภราดร  คัณทักษ์   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นาง เพ็ญจิตร  ถิรสถิตวงษ์  ครู  ผู้ช่วย  
  3.3 งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาววันยุภาบรรณเทศ  ครู  หัวหน้างาน  
  3.4 งานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวภัทร์ฐิตาแท่งทอง  ครู  หัวหน้างาน 
     2)นางสาว อนุศรา  เหลืองอ่อน  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  3.5 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงาน TO BE NUMBER ONE 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายคมกริชสีหาทับ   ครู  หัวหน้างาน  
  3.6 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและงานครูที่ปรึกษา 
   ผู้รับผิดชอบ 1)นางสุมาลีกิตติราช   ครู  หัวหน้างาน  

3.7  งานสัมพันธ์ชุมชน  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสุพินวิวิจไชย   รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน  
  3.8  งานโครงการพิเศษ  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางรสรินทร์สุโพธิ์   ครู  หัวหน้างาน  
  3.9  งานแนะแนวและทุนการศึกษา  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นาง อรัญญา  สุวรรณวงค์  ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางสาวภัทร์ฐิตาแท่งทอง  ครู  ผู้ช่วย  
  3.10  งานคณะสี  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นา ยภราดร  คัณทักษ์   ครู  หัวหน้างาน  
 
4. กลุ่มบริหารวิชาการ  ประกอบด้วย 

  4.1 งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย  ครู  หัวหน้างาน 
     2) นางสาวจารุมาส   สาน้อย  ครูพี่เล้ียง ผู้ช่วย  
  4.2 งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางไพบูลย์  แสงศีลา   รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน  
     2) นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา  ครู  ผู้ช่วย 
     3) นายศุภกฤษ์  โม้ทองสี   ครู  ผู้ช่วย  
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  4.3 งานทะเบียนและวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางมาฆะศิริ  สิทธิมงคล  ครู  หัวหน้าวัดผล 
     2) นางสาวศิภาวรรณ  เหนือชัย  ครู            ผู้ช่วยวัดผล ม.ต้น 

3) นางสาวรุจิรา  สุธรรมมา  ครู   ผู้ช่วยวัดผล ม.ปลาย  
  4.4 งานทะเบียนนักเรียนและระบบ DMC ด้านวิชาการ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางเตือนใจ  เหมโส   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 

4.5 งานรับนักเรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางเตือนใจ  เหมโส   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
  4. 6 งานส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยี งานห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนทางไกล 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางทิพวัลย์  ไชยวาน   ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางนิศากร  สุวรรณบุตร  ครู  ผู้ช่วย  

3) สิบเอกพลวิสิษฐ์  นามีผล  ครู  ผู้ช่วย 
4) นายธวัชชัย  มั่งสูงเนิน   ครู  ผู้ช่วย  

4.7 งานนิเทศภายใน  มาตรฐานการเรียนรู้ และแผนงานโครงการวิชาการ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางไพบูลย์  แสงศีลา    รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน  
     2) นายศุภกฤษ์  โม้ทองสี   ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย 

4.8 งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางวนาพร  วังค าแหง   ครู   หัวหน้างาน 
  4. 9 งานรับ -ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางไพบูลย์  แสงศีลา   รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน  
     2) นางมาฆะศิริ  สิทธิมงคล  ครู  ผู้ช่วย  
  4.10 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ด้านหลักสูตร)  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายณรงค์    เหมุทัย   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นายศุภกฤษ์  โม้ทองสี   ครู ผู้ช่วย  ผู้ช่วย  
     3) นางสาวจารุมาส  สาน้อย  ครูพี่เล้ียง ผู้ช่วย  
 
5. กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 

  5.1 งานส านักงานและสารสนเทศกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวยุพารัตน์  แก้วเนตร  ครู  หัวหน้างาน
  5.2 งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายมงคล   ช่างไม้   ครูผู้ช่วย  หัวหน้างาน  
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  5.3 งานประชาสัมพันธ์  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวฐิติรัตน์  โพธิ์สัตย์  ครูผู้ช่วย  หัวหน้างาน  
  5.4 งานยานพาหนะ  
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายวิษณุ   เพียงงาม   ครูอัตราจ้าง หัวหน้างาน  
  5.5 งานนักการภารโรง 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายธวัชชัย  ผ่องญาติ    รก.รอง ผอ. หัวหน้างาน  
  5.6 งานรักษาความปลอดภัย 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายวิษณุ  เพียงงาม   ครูอัตราจ้าง  หัวหน้างาน 

2) นายมงคล   ช่างไม้   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
5.7 งานโสตทัศนูปกรณ์ 

   ผู้รับผิดชอบ 1) นายธวัชชัย  มั่งสูงเนิน    ครูอัตราจ้าง หัวหน้างาน  
     2) นายวิษณุ  เพียงงาม   ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย  
  5.8 งานสวัสดิการและปฏิคมโรงเรียน 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร   ครู  หัวหน้างาน 
     2) นางสาวลินดา   บุษบง   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย  

5.9 งานอนามัยโรงเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวยุพารัตน์  แก้วเนตร  ครู  หัวหน้างาน  

5.10 งานโภชนาการ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นางสาวอภิญญา  แน่นอุดร   ครู  หัวหน้างาน  
     2) นางสาวชไมพร  ไชยญะอนุกูล  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย  
  5.11 งานกิจกรรมสหกรณ์ 
   ผู้รับผิดชอบ 1) นายธวัชชัย  ผ่องญาติ   รก.รอง ผอ.  หัวหน้างาน 

   2) นางสาวยุพารัตน์   แก้วเนตร   ครู  ผู้ช่วย  
 


