
 

 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนมัธยมวิภำวดี 
ที ่043/2564  

เรื่อง  มอบหมำยงำนตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโรงเรียนมัธยมวิภำวดี 
………………………………………………… 

เพ่ือให้การด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดีประจ าปีการศึกษา ๒๕64 เป็นไปตามที่
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งงานส่วนราชการภายในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนๆ พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารและการจัดการการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๕ ทั้งด้านงานบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไป  
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๙  วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 
๒๕๔๗ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  ๒๕๕๑ จึงมอบหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานของ
โรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ดังนี้   

๑. กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร  
นำยพิชิตพล  ผดุงพล  ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
1.1  งานด าเนินงานธุรการ   ผู้รับผิดชอบ  คือ  
 นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์  หัวหน้า 
 นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง   ผู้ช่วยและเลขานุการ   
1.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ  คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล   

 1.3 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ  คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     
 1.4 งานวัดผลและประเมินผล  ผู้รับผิดชอบ  คือ   

นายพิชิตพล  ผดุงพล  หัวหน้า 
นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ   

1.5 งานเทียบโอนผลการเรียน    ผู้รับผิดชอบ  คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     
1.6 งานทะเบียนนักเรียน     ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวณัฐชฎาภรณ์   ศรีสมบูรณ์   

 1.7 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้รับผิดชอบ  คือ  
นางสาวลลิษา แก้วประสงค์ หัวหน้า 
นายนิพนธ์ ยอดศรี  ผู้ช่วยและเลขานุการ   

1.8 งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  คือ  นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์   
1.9 งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ผู้รับผิดชอบ  คือ 

  นางเรวดี   พานิชวงศ์   หัวหน้า 
  นางสาวณัฐชฎาภรณ์   ศรีสมบูรณ ์ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
   



  
1.10 งานนิเทศการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  คือ  นายพิชิตพล  ผดุงพล     

 1.11 งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ 
1.12 งานส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน ผู้รับผิดชอบ คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     

 1.13 งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน ผู้รับผิดชอบ คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล   
 1.14 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.14.1 กิจกรรมชุมนุม    ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวกรรณิการ์  ชูบุญทอง   
  1.14.2 กิจกรรมทัศนศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์   
  1.14.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และสาธารณะประโยชน์   ผู้รับผิดชอบ คือ  
       นายส าเริง กัณรงค์  หัวหน้า 
       นางฉวีวรรณ คงยัง    ผู้ช่วยและเลขานุการ 

1.14.4  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผู้รับผิดชอบ  คือ  นายปฎิพัทธ  ศรีแสง 
  1.14.5  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ผู้รับผิดชอบ  คือ นายส าเริง  กัณรงค์  
 1.15 งานกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์    
 1.16 งานจัดสอนแทน     ผู้รับผิดชอบ  คือ นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์    
 1.17 งานแนะแนวการศึกษา    ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์  

1.18 งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน    ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์     
 1.19 งานรับนักเรียน     ผู้รับผิดชอบ  คือ    

นายพิชิตพล  ผดุงพล  หัวหน้า 
นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์    ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

๒. กลุ่มกำรบริหำรงำนงบประมำณ  
นำงสำวกันยำรัตน์   บัวทอง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ 
2.1 งานจัดท าและเสนอของบประมาณงานจัดสรรงบประมาณ / งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล / รายงานผลการใช้
เงินและผลการด าเนินงาน   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง หัวหน้า 
นางเรวดี   พานิชวงศ์  ผู้ช่วย 
นายนิพนธ์  ยอดศรี  ผู้ช่วย 
นางสาวพิกุล  เถาถวิล  ผู้ช่วย 
นางสาวรัตนาภรณ์   เพ็ชรรัตน์ ผู้ช่วยและเลขานุการ 

2.2 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  คือ  
  นางสาวรัตนาภรณ์   เพ็ชรรัตน์ หัวหน้า 
  นางสุนันทา  ข าแก้ว  ผู้ช่วย 

นางณัฐธิสา   ยิ่งด านุ่น  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
2.3 งานบริหารการเงิน     ผู้รับผิดชอบ  คือ 

นางสาวรัตนาภรณ์   เพ็ชรรัตน์ หัวหน้า 
นางสาวสุชาดา  ทองขาว   ผู้ช่วย 
นางเรวดี   พานิชวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 



    
 2.4 งานบริหารการบัญชี    ผู้รับผิดชอบ  คือ   

นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน หัวหน้า 
  นางสาวสุชาดา  ทองขาว  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 2.5 งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์    ผู้รับผิดชอบ  คือ 
  2.5.1 นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

นางณัฐธิสา   ยิ่งด านุ่น  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นางสุนันทา  ข าแก้ว  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

2.5.2 นายนิพนธ์    ยอดศรี  ผู้ตรวจสอบพัสดุ 
นางสาวพิกุล   เถาถวิล  ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบพัสดุ 

2.6 ทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ผู้รับผิดชอบ  คือ   นางสาวรัตนาภรณ์   เพ็ชรรตัน์ 
 

๓. กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
นำยวิระศักดิ์ จันทรธนู   ปฏบิัติหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 3.1 งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   ผู้รับผิดชอบ  คือ นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
3.2  งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง    ผู้รับผิดชอบ  คือ  นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
3.3 งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  3.3.1 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์  
  3.3.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  คือ  

นายวิระศักดิ์    จันทรธนู  หัวหน้า 
นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์ ผู้ช่วยและเลขานุการ     

  3.3.3 งานเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์
  3.3.4 งานด าเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจ่ายเงินเดือน  ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวดารณี   จุนเจือวงศ์ 

3.3.5 งานเลื่อนวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนๆ  ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์
 3.3.6 งานทะเบียนประวัติ      ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์ 

  3.3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์     ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์ 
3.4 งานขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ     ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์

 3.5 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทาน
เพลิงศพ งานลาศึกษาต่อ ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับเงนิวิทยฐานะ และงานจัดสวสัดิการ ผูร้ับผิดชอบ คือ นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ์ 

3.6 งานวินัยและการรักษาวินัย       ผู้รับผิดชอบ  คือ นายวิระศักดิ์  จันทรธนู  
3.7 งานออกจากราชการ       ผู้รับผิดชอบ  คือ นายวิระศักดิ์  จันทรธนู 
 

๔. กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป  
 นำงสำวจุฬำวรรณ  เขียวคง ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 4.1 งานด าเนินงานธุรการ    ผู้รับผิดชอบ  คือ       
  นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  หัวหน้า 
  นางสาวบุษบา   ช่วยพรหม ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 



 
 4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้รับผิดชอบ  คือ    
  นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  หัวหน้า 

นางสาวบุษบา   ช่วยพรหม ผู้ช่วยและเลขานุการ  
 4.3 งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ   ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์   
 4.4 งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง   
 4.5 งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร     ผู้รับผิดชอบ  คือ นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง 
 4.6 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา   ผู้รับผิดชอบ  คือ  

นายปฏิพัทธ   ศรีแสง  หัวหน้า 
นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.7 งานบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม เขตรับผิดชอบ 5 ส   ผู้รับผิดชอบ  คือ 
นายนิพนธ์  ยอดศรี    หัวหน้า 
นายบัณฑิต  กลิ่นเมฆ   ผู้ช่วย 
นายธีระพงษ์  รัตนสูตร   ผู้ช่วย 
นายส าเริง   กัณรงค์  ผู้ช่วย 
นายวสันต์ศิริ  ปิตตาระโพ  ผู้ช่วย 
นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผู้ช่วยและเลขานุการ 

 4.8 งานส่งเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ผู้รับผิดชอบ คือ  
นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  

 4.9 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ผู้รับผิดชอบ  คือ     
นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง หัวหน้า 
นางสาวณัฐชฎาภรณ์  ศรีสมบูรณ์ รองหัวหน้าระดับชั้น ม.1 
นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง รองหัวหน้าระดับชั้น ม.2 
นางฉวีวรรณ  คงยัง  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.3 
นายปฏิพัทธ   ศรีแสง  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.4 
นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.5 
นายอธินาถ  ไตรรัตน์  รองหัวหน้าระดับชั้น ม.6 
นายบัณฑิต  กลิ่นเมฆ  ผู้ช่วย 
นายส าเริง   กัณรงค์  ผู้ช่วย 
ครูที่ปรึกษา   ผู้ช่วย 

4.10 งานประชาสัมพันธ์  ผู้รับผิดชอบ  คือ     
  นายธีระพงษ์  ร่วมพันธ์  หัวหน้า 

นางสาวดารณี   จุนเจือวงศ์ ผู้ช่วย 
นางเรวดี   พานิชวงศ์  ผู้ช่วย 
นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 
 
 
 



 
    

 4.11 งานจัดระบบการควบคุมภายใน  ผู้รับผิดชอบ  คือ  นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ 
4.12 งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   ผู้รับผิดชอบ คือ  

นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรรัตน์ หัวหน้า 
นางสาวพิกุล   เถาถวิล  ผู้ช่วย 
นางสาวกอบกุล   ยังแดง  ผู้ช่วยและเลขานุการ  

 4.13 งานสัมพันธ์ชุมชนและบริการสาธารณะ ผู้รับผิดชอบ คือ  
  นายส าเริง  กัณรงค์   หัวหน้า 
  นายบัณทิต  กลิ่นเมฆ  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 4.14 งานรักษาความปลอดภัย   ผู้รับผิดชอบ  คือ 
  นางฉวีวรรณ   คงยัง  หัวหน้า 
  นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 4.15 งานกิจกรรมวันส าคัญ   ผู้รับผิดชอบ  คือ 

นางสาวสุชาดา  ทองขาว  หัวหน้า 
นางฉวีวรรณ   คงยัง  ผู้ช่วย 
นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผู้ช่วยและเลขานุการ  

 4.16 งานธนาคารโรงเรียน    ผู้รับผิดชอบ  คือ    
นางสาวลลิษา  แก้วประสงค์   หัวหน้า 
นางเรวดี   พานิชวงศ์  ผู้ช่วยและเลขานุการ  

 4.17 งานสภานักเรียน   ผู้รับผิดชอบ  คือ    
  นางฉวีวรรณ  คงยัง   หัวหน้า 

นายนิพนธ์    ยอดศรี  ผู้ช่วยและเลขานุการ 
 

 ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถด้วยเสียสละ อุตสาหะเพ่ือประโยชน์ต่อ
ทางราชการต่อไป 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง  ณ วันที่ 4  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2564 
 
 
      ลงชื่อ 
          (นายบุญเลิศ  ชุมจุล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 


