
 
 

 

3. ภารกิจ โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา  

 
      โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดคูยาง  

 

       
 

 
           นายขจรยศ  บุรุษศรี 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน                                                            คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

          
 
 
 
 

 

                                      
         
                                    

  

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

 

1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
3.งานวัดผล/ประเมินผลและเทยีบ    
   โอนผลการเรียน 
4.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ   
   การศึกษา 
5.งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ    
   เทคโนโลยี 
6.งานพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานแนะแนวการศึกษาและระบบ   
  ดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
9.งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   
  ภายในสถานศึกษา 
10.งานส่งเสริมความรูด้้านวิชาการ    
    แก่ชมุชน 
11.งานห้องเรียนคุณภาพ 

 

 

 

1.งานจัดท าแผนเสนอขอ   
   งบประมาณ                    
2.งานจัดสรรงบประมาณ                      
3.งานตรวจสอบติดตาม   
   ประเมินผล รายงานการใช้เงิน 
   และรายงานผลการด าเนินงาน 
4.งานระดมทรัพยากรและการ    
   ลงทุนเพื่อการศึกษา     
5.งานบริหารการเงิน 
6.งานบริหารบญัช ี
7.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์     
 

 

1.การงานวางแผนอัตราก าลัง    
   และก าหนดต าแหน่ง                              
2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง         
3.งานเสริมสรา้งประสทิธิภาพ 
   ในการปฏบิัติราชการ                  
4.งานวินัยและการรักษาวินัย 
   ข้าราชการ 
5.งานออกจากราชการ 
 

 

1.การด าเนินงานธุรการ 
2.งานเลขานุการสพฐ. 
3.งานพัฒนาเครือข่ายข้อมูล สารสนเทศ 
4.งานประสานและพัฒนาเครือข่าการศึกษา 
5.งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7.งานส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ 
8.งานดูแลสถานท่ีและสิ่งแวดล้อม 
9.งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10.การรับนักเรียน 
11.งานส่งเสริมนอกระบบและตามอัธยาศัย 
12.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
14.งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
15.การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของ
หน่วยงานอื่น ท่ีจัดการศึกษา 
16.งานประสานราชการกับเขตพื้นท่ี   
 การศึกษาและหน่วยงานอื่น 
17.งานควบคุมภายในหน่วยงาน18.งาน
บริการสาธารณะ 
19.งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
 

 

 

 

   นายชยัวัฒน์  สุมงัคะละ                        
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 

 

   นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา                        
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

 
 

   นางกาบแก้ว  สวยสม  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 

 

   นายวิมลชัย  สิลารักษ์  
   รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

    ฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป 
 

 



 
 

 

 
 

  
 
                   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

นางสาวสุกฤตยา   ปงกันทา 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานวชิาการ 

งานพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพภายใน / มาตรฐานการศึกษา 

นางทัศนีย์ บดีรัฐ, 
น.ส.ณิชาภัส  ยืนยาว 

งานส่งเสริมชุมชน 
ให้มีความเข้มแข็งทางวชิาการ 

นางสมลักษณ์  ผลบุญ,  
น.ส.ทาริกา ฟกันาค   

ส่งเสริม/สนบัสนุนวิชาการชุมชน แก่
บุคคลและองค์กร 

นางเรณู   ฉิมพานิชย์, 
 นางพณิตา  เงินทอง 

ประสานความร่วมมือ 
ในการพัฒนาวิชาการ 
นายปริพนธ์  กรรณิกา,  
นางสมหมาย  กจิเกียรต ิ

นายขจรยศ  บรุุษศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

โครงสร้างการบริหารงานวิชาการโรงเรียนวัดคยูางยาง 

สาระหลักสูตร 
สถานศึกษาท้องถิ่น 
นางสมศรี  บัวอาจ 

น.ส.อภิญญา  พันธุ์ม ี
 

การวางแผนโครงการ / 
กิจกรรม 

น.ส.สุกฤตยา  ปงกันทา, 
นางนิสา  แก่งศิริ 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
นางกฤตพร  เดชา, 

นางนุชนาถ  หอมยก 

วัดผลประเมินผล/ 
เทียบโอนผลการเรียน 
นางชุติมา  จันทร์ออ่น, 
น.ส.ทาริกา  ฟักนาค 

การจัดการเรียนการสอน 
นางประเนียน  แก้วมาลากุล 

น.ส.อัญชลี  ดีบู ่
 

คัดเลือกหนังสือ/แบบเรียน 
นางกนกพร  ทันจันทร ์
นางจุฑารัตน์  ภูมิการ 

การพัฒนาหลักสูตร 
นางวัญเพ็ญ  มว่งจันทร์, 
นางส าราญ  แสงนวกิจ 

 

งานวิจัยเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 
น.ส.ทัศนีย์  หมู่ค า 

น.ส.ดลยา  ยอดเพชร 

การพัฒนาและส่งเสรมิ 
แหล่งเรยีนรู้ 

นายนวรัตน์  ผลาภิรมย ์
นายชาญณรงค์  สถิตยอ์ยู ่

 

งานนิเทศการศึกษา 
นางมาลี  เพชรพิพัฒน์, 

นางอุษา  เอี่ยมโพธิ ์
 

การแนะแนว/ระบบดูแล 
นางทับทิม  ตรีเจริญ 

นางนิศารัตน์  น้อยบัวทิพย ์

การพัฒนา/สื่อเทคโนโลยี 
นายนเรศ  สุดไทย, 
นายชะออ้น  บดีรัฐ 

การจัดท าระเบยีบงาน 
ด้านวิชาการ 

น.ส.นิภา  มากคูณ, 
นางนิสา  แก่งศิริ 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพงานวิชาการ 

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ 

นางนิสา  แก่งศิร ิ
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นายเช่นชนก   สิ้วอินทร ์
หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล 

 

 

นายชัยวัฒน์   สมุังคะละ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นายขจรยศ  บรุุษศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

งานวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 

นายเช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานสรรหา บรรจแุต่งตั้ง 
ย้าย ลาและออกจากราชการ 

นายเช่นชนก  สิ้วอินทร์ 

งานทะเบยีนประวัตแิละ
บ าเหน็จความชอบ 

นายเช่นชนก  สิ้วอินทร ์

งานวินัย 
และการรักษาวินัย 

นายชัยวัฒน์  สุมังคะละ 
 

งานพัฒนาบุคลากร 
และส่งเสรมิประสิทธิภาพ

การปฏบิัตงิาน 
นายคมธัช นิลาพันธ์/ 
มาล ี เพชรพิพัฒน์ 

 

. วางแผนอัตราก าลัง 

. การจัดสรรอัตราก าลงั 

. การเปลีย่นต าแหน่งให ้  
  สูงขึ้น 

. การสรรหาบรรจแุต่งตั้ง 

. การลา 

. การออกจากราชการ 

. งานทะเบยีนประวตั ิ

. การเลื่อนขั้นเงินเดือน 

. เครื่องราชอิสริยาภรณ ์ 

. วินัย และการลงโทษ 

. การพักราชการ 

. การอุทธรณ์ร้องทุกข ์

. มาตรฐานวิชาชีพ/
จรรยาบรรณ 
. การขอรับใบอนุญาต 

. การประเมินผลการ    
  ปฏิบตัิงาน 
. การประเมินวิทยฐานะ 
. การยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
. การพัฒนาครู/
บุคลากร 
. สวัสดิการ / ขวัญ
ก าลังใจ 

โครงสร้างการบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดคยูาง  
 
 
 
 
 
 

               
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

โครงสร้างการบริหารงานงบประมาณโรงเรียนวัดคยูาง 

นางวัญเพ็ญ   ม่วงจันทร ์
หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ 

 

 

นางกาบแก้ว   สวยสม 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

นายขจรยศ  บรุุษศรี 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูยาง 

งานการเงิน 
วรรณา /พรภวชิญ ์

งานบัญช ี
ดลยา/วรารตัน์ 

 

งานพัสด/ุครุภัณฑ ์
นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

งานจัดซื้อจัดจ้าง 
-นางกนกพร  ทันนทร ์
-น.ส.วันทนีย์  สุขเถื่อน 

-น.ส.ธนพร  สุดใจ 
 

ทุนการศึกษา/สวัสดิการ 
น.ส.อรวรรณ  บดีรัฐ 

 

งานระดมทรัพยากร 
นายปริพนธ์  กรรณิกา 

หาผลประโยชน์/ทรัพย์สิน 
นายชาญณรงค์  สถติย์อยู่ 

 

งานเอกสาร/รายงาน 
น.ส.นิภา  มากคูณ 

 

งานจัดท าแผนงานฯ 
นางวัญเพ็ญ  ม่วงจนัทร์ 

งานโครงการฝ่าย 
น.ส.ดลยา  ยอดเพชร 
 

เว็ปไซด์โรงเรยีน 
นายนเรศ   สดุไทย 

ข้อมูล /สารสนเทศ 
เช่นชนก  /ชะอ้อน 

 
ติดตามประเมินโครงการ 
นางวัญเพ็ญ  มว่งจันทร ์

 

 
 

 
 
 
 
 

               
  

 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณและพัสด ุ
นางวรรณา  เสาระวะ 

 
 
 
 
 
 

งบประมาณและพัสด ุ
นางวรรณา  เสาระวะ 

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 
นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงานส านักงานฝ่ายฯ 

นายชะอ้อน  บดีรัฐ 

 

 

กลุ่มนโยบายและแผนฯ 
นางวัญเพ็ญ  ม่วงจันทร์  

 
 
 



 
 

 

รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป 
นำยวิมลชัย  สลิำรักษ์ 

 

นางกาบแก้ว  สวยสม 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
นำยขจรยศ  บุรุษศร ี

 

นายสมปราถ  แวน่แก้ว 

ลูกเสือ-ยุวกาชาด 
นายคมธัช นิลาพันธ ์

 

กีฬา-ยาเสพติด 
นางสมทรง กงสุวรรณ 

 

อาหารกลางวัน 
ภักษมณฑ์  อ่วมสถิตย ์

งานเครือข่ายการศึกษา 
ปริพนธ์  กรรณิกา 

 

งานสารบรรณ/ ธุรการ 
ลัคนา /อรพรรณ 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา 
ลัคนา   กระต่ายทอง 

งานโครงการฝ่าย 
วิมลชัย  สิลารักษ ์

 

งานประชาสัมพันธ ์
ด ารงค์  /นเรศ 

 

งานประชุม 
อินทรัตน์  ช่วงบัญญัต ิ 

พนักงานบริการ 
สมควร  ออ่นฉำย 

 

สร้าง/บ ารุง/ดูแล/
รักษา/ซ่อมแซม 

สมควร, ปริพนธ์ ,
นวรัตน์, ชะอ้อน 

จุฑารัตน์ 

งานควบคุมภายใน 
จุฑารัตน์ ภูมกิาร 

 

งานอนามัย นร. 
นางพณิตา  เงินทอง 

 

คนดีศรีคูยาง 
/ธนาคารความด ี

/ออมทรัพย ์
วรารัตน์, กนกพร

พรสวรรค์ 

งานความสมัพันธช์ุมชน 
ปริพนธ์  กรรณกิา 

งานทัศนศึกษา 
คมธัช  /ชาญณรงค์ 

 
 

พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทัศนีย์  /สุริเยนทร ์

การให้บริการชุมชน 
สมควร   ออ่นฉำย 

งานยานพาหนะ 
คมธัช/ชาญณรงค ์ 

ประชาธิปไตยและ 
วินัยนักเรียน 

ปริพนธ์ /ชานนท์/
มาลี/นิสา/นวรัตน์/

ฤทธิรงค์ 
 

คุณธรรม จริยธรรม 
ตามแนวทาง ร.ร.วถิีพุทธ 

   วัญเพ็ญ   ม่วงจันทร ์
 

นำงลัคนำ  กระตำ่ยทอง 
หัวหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรทั่วไป 

 

นางกาบแก้ว  สวยสม 

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน 
นำยคมธัช  นิลำพันธ ์

 

นางกาบแก้ว  สวยสม 

กลุ่มงำนส ำนักงำน 
นำงลัคนำ  กระตำ่ยทอง 

 

นางกาบแก้ว  สวยสม 

กลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ี 
นำยสมควร  อ่อนฉำย 

 

นางกาบแก้ว  สวยสม 

ส ามะโนนักเรียน 
รับนักเรียน 

อินทรัตน์  ช่วงบัญญัต ิ
 

สวัสดิการร้านค้า 
บังเอิญ  ศรีวังราช 

งานข้อมูลสารสนเทศ 
ชะอ้อน  บดีรัฐ  

อาหารเสริม(นม) 
พณิตา  เงินทอง 

ประกันชีวิต 
วรรณา  เสาระวะ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานบริหารทั่วไปโรงเรียนวัดคยูาง 


