
โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนกันทรารมณ์ 
ปีการศึกษา  2560 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันทรารมณ์ 

1.งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

2. งานการเงินและบัญชี 

3. งานพัสดุและสินทรัพย์ 

4. งานยานพาหนะ 

5. งานประกันอุบัติเหตุ 

6. งานแผนงาน 

7. งานสารสนเทศโรงเรียน 

8. งานควบคุมภายใน 
9. งานตรวจสอบภายใน 

10.งานประเมินผลการด าเนินงาน
งบประมาณและแผนงาน 
 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. งานกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4. งานวัดและประเมินผลการเรียน 

5. งานทะเบียนนักเรียน 

6. งานนิเทศภายใน 

7. งานพัฒนาส่ือการจัดการเรียนรู้ 

8. งานวิจัยและพัฒนา 

9. งานห้องเรียนพิเศษ 

10. งานโรงเรียนวิธีพุทธ 

11. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

12. งานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

13. งานศูนย์คณิตศาสตร์ 

14. งานศูนย์หุ่นยนต์ 

15. งานประกันคุณภาพการศึกษา 

16. งานแนะแนว 

17. งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 

 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

2. งานจัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 

3. งานลงเวลาการปฏิบัติราชการ 

4. งานวางแผนอัตราก าลัง 

5. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

6. งานประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

7. งานกิจการนักเรียน 

8. งานสารวัตรนักเรียน 

9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน 

10. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม 
11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

12. งานหัวหน้าระดับช้ันและครูท่ีปรึกษา 

13. งานโรงเรียนสุจริต 

14. งานสถานศึกษาสีขาว 

15. งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

16. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
 

 

 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2. งานธุรการ 

3. งานอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 

4. งานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 

5. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

6. งานสหกรณ์เพ่ือการศึกษา 

7. งานห้องสมุด 

8. งานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน 

9. งานโสตทัศนศึกษา 

10. งานสวัสดิการน้ าด่ืม 

11. งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 

12. งานธนาคารโรงเรียน 

13. งานวิทยุส่ือสารและกล้องวงจรปิด 

14. งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

15. งานประเมินผลการด าเนินงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานท่ัวไป 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม 

บริหารงานงบประมาณและแผนงาน 

รองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนกันทรารมณ์ 



 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ  โรงเรียนกันทรารมณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าฝ่ายคนท่ี  2ff 

1. งานจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติและจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
2. งานธุรการฝ่ายวิชาการ 
3. งานพัสดุฝ่ายวิชาการ 
4. งานก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
5.งานพัฒนาจุดเน้นสถานศึกษา 
6. งานขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่และอาเซียนสู่สถานศึกษา 
7. งานการศึกษาพิเศษ 
8. งานนิเทศภายใน 
9.งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
10. งานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(EP/MEP) 
11. งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนกันทรารมณ์ 

2. งานการจัดกลุ่มการเรียน 

3. งานการจัดตารางเรียน - ตารางสอน และ
การจัดครูเข้าสอน 

4. งานการจัดครูเข้าสอนแทน 

5. งานการติดตามการเรียนการสอน 

6. งานการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การด าเนินงานทางวิชาการ 

7. งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

8. งานสอนซ่อมเสริม 

9. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
10. งานพัฒนาส่งเสริมวิชาการ 
11. งานจัดบรรยากาศทางวิชาการ 

12. งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. งานวัดผลและประเมินผล 
2. งานสร้าง/ปรับปรุงเคร่ืองมือการวัดผล
และจัดท าเอกสารการวัดผลการเรียน 
3. งานรับนักเรียน 
4. งานทะเบียน 
5. งานอัดส าเนา 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. งานส่ือและส่งเสริมการผลิตส่ือ       
การ จัดการเรียนรู้ 
3. งานพัฒนาครูทางวิชาการและวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 
4. งานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

 

นายเดชชัย   ดวงแสง 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

 

นายประจักษ์  นาจ าปา 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 

นางอรพินท์  จวงพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
   โรงเรียนกันทรารมณ์ 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 

นายเดชชัย  ดวงแสง 
 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
นายประดิษฐ์    ทองเกล้ียง 

 
 
      
 
  
  
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

- งานส านักงานกลุ่มงานการเงินและบัญชี 

- งานส านักงานกลุ่มงานแผนงาน 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานสวัสดิการค่าเช่าบ้าน ค่ารักษาพยาบาลฯ 

- งานรับเงินบ ารุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
- งานรับเงินบ ารุงการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย   

- งานนายทะเบียนบ าเหน็จบ านาญ 

- งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง 

- งานจัดเก็บค่าสาธารณูปโภค 

- งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

- งานประกันอุบัติเหตุ 

- งานประเมินผลกลุ่มงานการเงินและบัญชี 

 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม 

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์ 
นายสมลักษณ์  พรเกียรติคุณ 

หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน 
นางจตุพร   พรเกียรติคุณ 

- งานส านักงานกลุ่มงาน
แผนงาน   

- งานส านักงานกลุ่มงานแผนงาน 

- งานวางแผนพัฒนาและจัดองค์กร 

- งานจัดท าแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
  โรงเรียน 

- งานสารสนเทศโรงเรียน 
- งานค านวณต้นทุนผลผลิต 
- งานตรวจสอบภายใน 
- งานควบคุมภายใน 
- งานประเมินผลกลุ่มงานแผนงาน 
 

- งานส านักงานกลุ่มงานพัสดุและ 
สินทรัพย์   

- งานส านักงานกลุ่มงานแผนงาน 

- งานพัสดุและสินทรัพย์ 

- งานจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ 
  อิเลคทรอนิกส์ (e-GP) 
- งานจัดซ้ือ จัดจ้าง 
- งานทะเบียนสินทรัพย์ 
- งานยานพาหนะ 
- งานประเมินผลกลุ่มงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 
 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนกันทรารมณ์ 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนานักเรียน
โรงเรียนกันทรารมณ์ 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนา 
นักเรียนระดับชั้น 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
นายเดชชัย  ดวงแสง 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
นายภาคภูมิ  ทวีชัย 

 

-   งานระดับสายช้ัน/งานคณะสี 

-  งานการรวบรวมข้อมูล จัดท า
ระเบียบข้อบังคับและการท า
แผนงานกิจการนักเรียน 
-  งานการก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบงานกิจการนักเรียน 
-   งานการประสานงานกิจการ
นักเรียน 
-   งานการส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 

-  งานการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

-  งานโรงเรียนชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
- งานอ่ืนๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

- งานการจัดการส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 
-งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

-งานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
-การป้องกัน การแก้ไขปัญหานักเรียน 

-งานจราจรในโรงเรียน 

-งานการด าเนินงานป้องกันแก้ไขสารเสพติด 

-งานการป้องกันแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียนชาย 

-งานการป้องกันแก้ไขระเบียบทรงผมนักเรียนหญิง 

-งานการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลและการคัดกรองนักเรียน 

-งานการยกย่องให้ก าลังในแก่นักเรียนผู้ประพฤติ 

-งานการจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
-งานการส่งเสริมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 

-งานการส่งเสริมการประกันคุณภาพนักเรียน 

-งานการส่งต่อนักเรียน 

-งานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

-งานการประเมินผลการด าเนินกิจการนักเรียน 

-งานการด าเนินกิจกรรม YC 

-งานสารวัตรนักเรียน 

-งานโรงเรียนสุจริต 

-งานสถานศึกษาสีขาว 

- งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

-งานการวางแผนอัตราก าลัง 

-งานการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานวิทยฐานะ 
-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร(งานบ าเหน็จความชอบ) 
-งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูผู้ช่วย 

-งานเวรยามรักษาการณ์และรักษา
ความปลอดภัย 

-งานการบ ารุงขวัญและส่งเสริม
ก าลังใจ 

-งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

-งานกาจัดท าประวัติข้าราชการครู 
ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา 

-งานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

-งานการประเมินผลการด าเนินงาน
บุคคล 

-งานการเงินกลุ่มบริหารงานบุคคล 

- งานอ่ืนๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลคนท่ี1 

นางสุพัตรา  ดาวหน 

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลคนท่ี  2 

นายณฤภง  ศรีละพล 

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคลคนท่ี  3 

นางธนาภา  ค าผุย 



      

                                      แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป  โรงเรียนกันทรารมณ์ 
 
                                                              
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรารมณ์ 
                                                                   นายเดชชัย   ดวงแสง 
 
 
 
                                                        รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
                                                                   นายทรงพล  นนทา 
          
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 

 

 

 1.  งานส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 2.  งานอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 3.  งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 4.  งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 5.  งานสหกรณ์เพ่ือการศึกษา 
 6.  งานห้องสมุด 
 7.  งานสวัสดิการครูและกองทุนโรงเรียน 

 8.  งานโสตทัศนศึกษา 
 9.  งานสวัสดิการน้ าด่ืม 
10.  งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 
11.  งานธนาคารโรงเรียน 

 

หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
นางเด่นดวง  ยศวิจิตร 

 

หัวหน้ากลุ่มงานบริการ 
นายวีระชัย   พละศักด์ิ 

 

 
งานธุรการ 

- งานวางแผนธุรการ 
   - งานบริหารธุรการ 
- งานบริหารสารบรรณ 
 - งานบริหารการปฏิบัติราชการ 

 


