
 

 

 

 

คําสั่งโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

ท่ี 029/2565 

เร่ือง  มอบหมายงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดี 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวิภาวดีประจําปการศึกษา 2565 เปนไปตามท่ี

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑกําหนดหลักเกณฑการแบงงานสวนราชการภายในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานหรือสวน

ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นๆ พ.ศ.๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการบริหารและการจัดการการศึกษา            

พ.ศ.๒๕๕๕ ท้ังดานงานบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงานงบประมาณและดานการบริหารงานท่ัวไป  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙  วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับแกไข

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๓ และอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๗  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     

พ.ศ.๒๕๔๗ ฉบับแกไขเพิ่มเติม  ๒๕๕๑ จึงมอบหมายใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีตามโครงสรางการบริหารงาน

ของโรงเรียนมัธยมวิภาวดี  ดังนี้   

๑. กลุมบริหารงานวิชาการ  

นายพิชิตพล  ผดุงพล  ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมบริหารงานวิชาการ 

1.1  งานดําเนินงานธุรการ-สารบรรณ ผูรับผิดชอบ  คือ  

 นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง    หัวหนา 

 นางสาวศิริญญา      ชูจินดา  ผูชวยและเลขานุการ   

1.2 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ผูรับผิดชอบ  คือ  

นายพิชิตพล    ผดุงพล  หัวหนา 

นางสาวศิริญญา      ชูจินดา ผูชวย 

นางสาวขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ  ผูชวย 

นายปฏิพัทธ        ศรีแสง  ผูชวยและเลขานุการ  

 1.3 งานพัฒนาสงเสริมกระบวนการเรียนรู  ผูรับผิดชอบ  คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     

 1.4 งานวัดผลและประเมนิผล  ผูรับผิดชอบ  คือ   

นายพิชิตพล     ผดุงพล  หัวหนา 

นายปฏิพัทธ     ศรีแสง  ผูชวย 

นางสาวณัฐชฎาภรณ   ศรีสมบูรณ ผูชวย 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง   ผูชวย 

นางสาวศิริญญา      ชูจินดา ผูชวย 

นางสาวขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ  ผูชวย 

นายธีระพงษ    รวมพันธ   ผูชวยและเลขานุการ  

 



  

1.5 งานเทียบโอนผลการเรียน    ผูรับผิดชอบ  คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     

1.6 งานทะเบียนนักเรียน     ผูรับผิดชอบ  คือ  

นางสาวณัฐชฎาภรณ    ศรีสมบูรณ หัวหนา 

นางสาวศิริญญา         ชูจินดา ผูชวย 

นางสาวขนิษฐวรรณ ไตรสุวรรณ  ผูชวย 

นายปฏิพัทธ              ศรีแสง ผูชวยและเลขานุการ 

 1.7 งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผูรับผิดชอบ  คือ  

นางสาวลลิษา แกวประสงค หัวหนา 

นายนิพนธ ยอดศร ี  ผูชวยและเลขานุการ   

1.8 งานพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ผูรับผิดชอบ  คือ   

นายธีระพงษ   รวมพันธ   หัวหนา 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง   ผูชวยและเลขานุการ 

1.9 งานพัฒนาแหลงเรียนรู  ผูรับผิดชอบ  คือ 

  นางเรวดี   พานิชวงศ   หัวหนา 

  นางสาวลลิษา  แกวประสงค   ผูชวย 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง ผูชวยและเลขานุการ 

1.10 งานนิเทศการศึกษา   ผูรับผิดชอบ  คือ  นายพิชิตพล  ผดุงพล     

 1.11 งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา   ผูรับผิดชอบ คือ นางสาวณัฐชฎาภรณ  ศรีสมบูรณ 

1.12 งานสงเสริมความรูทางวิชาการแกชุมชน ผูรับผิดชอบ คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล     

 1.13 งานประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น ผูรับผิดชอบ คือ นายพิชิตพล  ผดุงพล   

 1.14 งานกลุมสาระการเรียนรูและกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน      

  1.14.1 งานกลุมสาระการเรียนรู  

      - หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ผูรับผิดชอบ นางสาวณัฐชฎาภรณ  ศรีสมบูรณ 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ผูรับผิดชอบ นายพิชิตพล  ผดุงพล 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูรับผิดชอบ นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผูรับผิดชอบ นางสาวกันยารัตน บัวทอง 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูศิลปะ ผูรับผิดชอบ นางณัฐธิสา  ยิ่งดํานุน 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ผูรับผิดชอบ นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ 

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ  ผูรับผิดชอบ นายวิระศักด์ิ  จันทรธน ู

- หัวหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  ผูรับผิดชอบ นายนิพนธ  ยอดศรี 

  1.14.2 งานกิจกรรมพฒันาผูเรียน  ผูรับผิดชอบ คือ   นายปฏิพัทธ    ศรีแสง 

   1.14.1 กิจกรรมชุมนุม    ผูรับผิดชอบ  คือ  นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง   

   1.14.2 กิจกรรมทัศนศึกษา  ผูรับผิดชอบ  คือ  นางสาวลลิษา  แกวประสงค   

 

 

 

 



    

   1.14.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสาธารณะประโยชน   ผูรับผิดชอบ คือ  

        นางฉวีวรรณ     คงยัง    หัวหนา 

     นายปฏิพัทธ      ศรีแสง  ผูชวยและเลขานุการ 

1.14.4  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ผูรับผิดชอบ  คือ  นายปฏิพัทธ  ศรีแสง 

   1.14.5  กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ผูรับผิดชอบ  คือ นายสําเรงิ  กัณรงค  

 1.15 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา   ผูรับผิดชอบ  คือ นางสาวลลิษา  แกวประสงค    

 1.16 งานจัดสอนแทน     ผูรับผิดชอบ  คือ  

นายธีระพงษ   รวมพันธ     หัวหนา 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง   ผูชวยและเลขานุการ 

 1.17 งานแนะแนวการศึกษา    ผูรับผิดชอบ  คือ  

นางสาวลลิษา  แกวประสงค หัวหนา 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง ผูชวยและเลขานุการ 

1.18 งานจัดทําสํามะโนผูเรียน    ผูรับผิดชอบ  คือ นางสาวลลิษา  แกวประสงค     

 1.19 งานรับนักเรียน     ผูรับผิดชอบ  คือ    

นายธีระพงษ  รวมพันธ    หัวหนา 

นางสาวกรรณิการ  ชูบุญทอง ผูชวยและเลขานุการ 

 

๒. กลุมบริหารงานงบประมาณ  

นางสาวกันยารัตน   บัวทอง   ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมบริหารงานงบประมาณ 

2.1 งานธุรการกลุมบริหารงานงบประมาณ  ผูรับผิดชอบ คือ 

 นางสาวพิกุล  เถาถวิล   หัวหนา 

 นางณัฐธิสา  ยิ่งดํานุน   ผูชวย 

 นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  ผูชวยและเลขานุการ 

2.2 งานพัสดุและสินทรัพย   ผูรับผิดชอบ คือ 

 นางณัฐธิสา  ยิ่งดํานุน   หัวหนา 

 นางสาวกันยารัตน  บัวทอง  ผูชวย 

 นายนิพนธ  ยอดศร ี   ผูชวย 

 นางสุนันทา  ขําแกว   ผูชวย   

นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ผูชวยและเลขานุการ 

2.3 งานบริหารการเงิน     ผูรับผิดชอบ  คือ 

นางสาวรัตนาภรณ   เพ็ชรรัตน  หัวหนา 

นางสุนันทา  ขําแกว   ผูชวย 

นางเรวดี   พานิชวงศ   ผูชวยและเลขานุการ 

 2.4 งานบริหารการบัญชี    ผูรับผิดชอบ  คือ   

นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  หัวหนา 

  นางสาวสุชาดา  ทองขาว   ผูชวยและเลขานุการ 

 



 

 2.5 งานควบคุมภายใน   ผูรับผิดชอบ คือ 

  นางสาวรัตนาภรณ เพ็ชรรัตน  หัวหนา 

  นางสาวสุชาดา  ทองขาว   ผูชวย 

  นางณัฐธิสา  ยิ่งดํานุน   ผูชวยและเลขานุการ 

 2.6 งานนโยบายและแผน  ผูรับผิดชอบ คือ 

  นายนิพนธ  ยอดศร ี   หัวหนา 

  นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  ผูชวย 

  นางสาวพิกุล  เถาถวิล   ผูชวย  

  นางสาวกันยารัตน  บัวทอง  ผูชวยและเลขานุการ 

 2.7 งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ผูรับผิดชอบ คือ 

  นางสาวสุชาดา  ทองขาว   หัวหนา 

  นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน  ผูชวย 

  นางสุนันทา  ขําแกว   ผูชวย 

  นางเรวดี  พานิชวงศ   ผูชวยและเลขานุการ 

 
 

๓. กลุมบริหารงานบุคคล  

นายวิระศักด์ิ จันทรธนู   ปฏิบัติหนาท่ี  หัวหนากลุมบริหารงานบุคคล 

 3.1 งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง   ผูรับผิดชอบ  คือ นายวิระศักด์ิ  จันทรธนู  

3.2  งานสรรหาและบรรจุแตงต้ัง    ผูรับผิดชอบ  คือ  นายวิระศักด์ิ  จันทรธนู  

3.3 งานเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

  3.3.1 งานพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผูรับผิดชอบ  คือ นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ  

  3.3.2 งานเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ผูรับผิดชอบ  คือ  

นายวิระศักด์ิ    จันทรธนู  หัวหนา 

นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ ผูชวยและเลขานุการ     

  3.3.3 งานเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว ผูรับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ

  3.3.4 งานดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน  ผูรับผิดชอบ  คือ นางสาวดารณี   จุนเจือวงศ 

3.3.5 งานเล่ือนวิทยฐานะและคาตอบแทนอื่นๆ  ผูรับผิดชอบ  คือ  นายวิระศักด์ิ    จันทรธนู 

3.3.6 งานทะเบียนประวัติ      ผูรับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ 

  3.3.7 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ     ผูรับผิดชอบ  คือ  นายวิระศักด์ิ    จันทรธนู 

3.4 งานขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ     ผูรับผิดชอบ  คือ  นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ

 3.5 งานขอหนังสือรับรอง งานขออนุญาตใหขาราชการไปตางประเทศ  

      งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ งานลาศึกษาตอ  

      ยกยองเชิดชูเกียรติและใหไดรับเงินวิทยฐานะ และงานจัดสวัสดิการ ผูรับผิดชอบ คือ นางสาวดารณี  จุนเจือวงศ 

3.6 งานวินัยและการรักษาวนิัย       ผูรับผิดชอบ  คือ นายวิระศักด์ิ  จันทรธนู  

3.7 งานออกจากราชการ       ผูรับผิดชอบ  คือ นายวิระศักด์ิ  จันทรธนู 

 
 



 

 

๔. กลุมบริหารงานท่ัวไป  

 นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ปฏิบัติหนาท่ี หัวหนากลุมบริหารงานท่ัวไป 

 4.1 งานดําเนินงานธรุการ    ผูรับผิดชอบ  คือ       

  นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  หัวหนา 

นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวย 

นายปรเมศ   สอนแกว   ผูชวย 

  นางสาวบุษบา   ชวยพรหม ผูชวยและเลขานุการ 

 4.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูรับผิดชอบ  คือ    

  นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  หัวหนา 

นายปรเมศ   สอนแกว   ผูชวย 

นางสาวบุษบา   ชวยพรหม ผูชวยและเลขานุการ 

 4.3 งานพัฒนาเครือขายขอมูลสารสนเทศ   ผูรับผิดชอบ  คือ  

นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน หัวหนา 

นางสาวสุดาชา  ทองขาว  ผูชวย  

 4.4 งานประสานงานและพฒันาเครือขายการศึกษา  ผูรับผิดชอบ  คือ  

นายวสันตศิริ   ปตตาระโพ  หัวหนา 

นายธีระยุทธ  รัตนสูตร   ผูชวย  

 4.5 งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร     ผูรับผิดชอบ  คือ  

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง  หัวหนา 

นางฉวีวรรณ  คงยัง   ผูชวย 

 4.6 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   ผูรับผิดชอบ  คือ  

นายปฏิพัทธ   ศรีแสง  หัวหนา 

นายธีระพงษ  รวมพันธ  ผูชวยและเลขานุการ 

 4.7 งานบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม เขตรับผิดชอบ 5 ส   ผูรับผิดชอบ  คือ 

นายนิพนธ  ยอดศร ี    หัวหนา 

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ผูชวย 

นายปฏิพัทธ   ศรีแสง  ผูชวย 

นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ   ผูชวย 

นายธีระยุทธ  รัตนสูตร   ผูชวย 

นายสําเริง   กัณรงค  ผูชวย 

นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ  ผูชวย 

นายธีระพงษ  รวมพันธ  ผูชวย 

นายปรเมศ   สอนแกว   ผูชวย 

นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวยและเลขานุการ 

 

 



 

 4.8 งานสงเสริมและประสานงานจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย ผูรับผิดชอบ คือ  

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง หัวหนา 

นายธีระยุทธ  รัตนสูตร   ผูชวย 

นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ  ผูชวย 

นางฉวีวรรณ  คงยัง   ผูชวย  

 4.9 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ผูรับผิดชอบ  คือ     

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง หัวหนา 

นางฉวีวรรณ  คงยัง  รองหัวหนาระดับช้ัน ม.1 

นางสาวณัฐชฎาภรณ  ศรีสมบูรณ รองหัวหนาระดับช้ัน ม.2 

นางสาวกันยารัตน  บัวทอง รองหัวหนาระดับช้ัน ม.3 

นายปรเมศ   สอนแกว  รองหัวหนาระดับช้ัน ม.4 

นายปฏพิัทธ   ศรีแสง  รองหัวหนาระดับช้ัน ม.5 

นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  รองหัวหนาระดับช้ัน ม.6 

นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  ผูชวย 

นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ  ผูชวย 

นายสําเริง   กัณรงค  ผูชวย 

ครูท่ีปรึกษา   ผูชวย 

นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวยและเลขานุการ 

4.10 งานประชาสัมพันธ  ผูรับผิดชอบ  คือ     

  นายธีระพงษ  รวมพันธ  หัวหนา 
นางสาวดารณี   จุนเจือวงศ ผูชวย 
นางเรวดี   พานิชวงศ  ผูชวย 
นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวย 

นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผูชวยและเลขานุการ    
 4.11  งานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   ผูรับผิดชอบ คือ  

นางสาวรัตนาภรณ  เพ็ชรรัตน หัวหนา 

นางสาวพิกุล   เถาถวิล  ผูชวย 

นางณัฐธิสา  ยิ่งดํานุน  ผูชวย 

นางสาวกอบกุล   ยังแดง  ผูชวยและเลขานุการ  

 4.13 งานสัมพันธชุมชนและบริการสาธารณะ ผูรับผิดชอบ คือ  

  นายสําเริง  กัณรงค   หัวหนา 

  นายบัณทิต  กล่ินเมฆ  ผูชวยและเลขานุการ 

 4.14 งานรักษาความปลอดภัย   ผูรับผิดชอบ  คือ 

  นางฉวีวรรณ   คงยัง  หัวหนา 

  นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผูชวยและเลขานุการ 

 

 



  

  

 4.15 งานกิจกรรมวนัสําคัญ   ผูรับผิดชอบ  คือ 

นายปรเมศ   สอนแกว  หัวหนา 

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ผูชวย 

นางสาวรัตนาภรณ เพ็ชรรัตน  ผูชวย 

นางฉวีวรรณ   คงยัง  ผูชวย 

นางเรวดี   พานิชวงศ  ผูชวย 
นางสาวอัญชลีพร  พุกสอน  ผูชวย 

นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  ผูชวย 

นางสาวสุชาดา  ทองขาว   ผูชวย 

นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผูชวย 

นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ  ผูชวย 

นายสําเริง   กัณรงค  ผูชวย 

นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวยและเลขานุการ  

 4.16  งานสภานักเรียน   ผูรับผิดชอบ  คือ    

  นางฉวีวรรณ  คงยัง   หัวหนา 

นางสาวจุฬาวรรณ  เขียวคง ผูชวย 

นายบัณฑิต  กล่ินเมฆ  ผูชวย 

นางสาวกอบกุล  ยังแดง  ผูชวย 

นายธีระยุทธ   รัตนสูตร  ผูชวย 

นายวสันตศิริ  ปตตาระโพ  ผูชวย  

นายสําเริง   กัณรงค  ผูชวย 

นายนิพนธ    ยอดศร ี  ผูชวยและเลขานุการ 

 
 ขอใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถดวยเสียสละ อุตสาหะเพื่อประโยชนตอ
ทางราชการตอไป 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

    ส่ัง  ณ วันท่ี  5   พฤษภาคม  พ.ศ.2565 
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