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โครงสร้างสายการบริหารของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์อำเภอวังวิเศษ   จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 
 
 

นางสาวขนิษฐา อำนักมณี 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

กลุ่มบริหารวิชาการ
วิชาการ 

 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

๑.งานสำนักงานวิชาการ   
๒.งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ   
๓.งานพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา   
๔.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๕.งานจัดการเรียนการสอน   
๖.งานวัดผลและประเมินผลการเรียน   
๗.งานทะเบยีนนักเรียน    
๘.งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
๙.งานแนะแนวการศกึษา/การกู้ยืมเงนิเพื่อ
การศึกษา (กยศ.)   
๑๐.งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน   
๑๑.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๑๒.งานห้องสมุด 
๑๓.งานการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศกึษา   
๑๔.งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา   
๑๕.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๑๖.งานนเิทศการศึกษา 
๑๗.งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการแก่
ชุมชน และองคก์รอื่นๆ    
๑๘.งานพัฒนาแหลง่เรียนรู้    
๑๙.งานติดตามการเรียนการสอน 
๒๐.งานคัดเลอืกหนังสือ แบบเรียน   
๒๑.งานผลิตเอกสารและบริการวัสดุอปุกรณ์
ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
๒๒.งานส่งเสริมงานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
๒๓.งานนกัเรียนเรียนรวม       
๒๔.งานสอนแทน 
๒๕.งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
๒๖.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  

๑.งานแผนงานและงานสำนกังานกลุ่มงาน
บริหารงานบุคลากร 
๒.งานสำนกังานกลุ่มงานกิจการนักเรยีน 
๓.งานการวางแผนอัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 
๔.งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน
บุคคล   
๕.งานพัฒนาบุคลากร   
๖.งานเสริมสร้างประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูฯ 
๗.งานทะเบียนประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 
๘.งานสร้างขวัญกำลังใจ ยกยอ่งเชดิชูเกียรติ
ข้าราชการครูฯ 
๙.งานส่งเสริมวนิัย คุณธรรมและจรยิธรรม 
สำหรับข้าราชการครูฯ 
๑๐.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 
๑๑.งานส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมนกัเรียน   
๑๒.งานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ในโรงเรียน 
๑๓.งานส่งเสรมิระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน    
๑๔.งานเวรประจำสัปดาห์   
๑๕.งานหัวหน้าระดับชั้น 
๑๖.งานครูที่ปรึกษา     
๑๗.งานเสรมิสร้างแนวทางและจดักิจกรรม
เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรม คุณลกัษณะในการ
ลงโทษนกัเรียน 
๑๘.งานส่งเสรมิสถานศึกษาสขีาว   
๑๙.งานประชุมครูผู้ปกครองนักเรยีน   
๒๐.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

เครือข่ายผู้ปกครอง 

นายอนันทชัย ชมุอักษร               
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

๑.งานแผนงาน 
๒.งานระดมทรัพยากรและการลงทนุ
เพื่อการศกึษา 
๓.งานบริหารการเงิน   
๔.งานบริหารบัญชี    
๕.งานบริหารพัสดแุละสนิทรัพย ์  
๖.งานตรวจสอบภายใน     
๗.งานสวัสดกิารร้านค้า   
๘.งานโรงเรยีนธนาคาร 
๙.งานยานพาหนะ    
๑๐.งานสำนกังานบริหาร
งบประมาณ   
๑๑.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         
 
 

๑.งานเลขานกุารคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
๒.งานดูแลอาคารสถานที่ สภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และนกัการภารโรง 
๓.งานเครอืข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
๔.งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา   
๕.งานอนามยัโรงเรยีน 
๖.งานโภชนาการและบริการ   
๗.งานประชาสมัพันธ์และเผยแพร่
เกยีรติประวัตโิรงเรยีน 
๘.งานโสตทัศนศกึษา   
๙.งานบริการสัมพนัธ์ชมุชน 
๑๐.งานประกันอุบัติเหตุนกัเรียน  
๑๑.งานจัดทำสำมะโนผู้เรยีน 
๑๒.งานการรับนกัเรียน       
๑๓.งานรัฐพธิีและวันสำคัญทางศาสนา     
๑๔.งานระบบควบคุมภายในหนว่ยงาน   
๑๕.งานเวรรกัษาการณ์ในโรงเรยีน 
๑๖.งานสำนกังานผูอ้ำนวยการ     
๑๗.งานสารบรรณ     
๑๘.งานสำนกังานกลุ่มบริหารงานทั่วไป     
๑๙.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         

นายณัฐพงศ์ ผ่องแผ้ว 
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  

กลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 

 

 

นางอัมรัตน์ เอียดละออง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 

นายวัชรพงศ์ สขุศรีเพ็ง 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

1. งานการวางแผนอัตรากำลังและกำหนด 
    ตำแหน่ง 
2. งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงาน 
    บุคคล 
3. งานพัฒนาบุคลากร 
4. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ 
    ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา  
5. งานทะเบียนประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
    ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. งานสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ 
    ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
7. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม  
    สำหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทาง 
    การศึกษา 
8. งานประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหาร 
   งานบุคคล 
   
   
 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. งานส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมและวินยั
นักเรียน 
3. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
    โรคเอดส์ กิจกรรม To Be Number  
    One และกิจกรรม YC ในโรงเรียน 
4. งานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน 
   โรงเรียน 
5. งานเวรประจำสัปดาห ์
6. งานหัวหน้าระดับชั้น 
7. งานครูที่ปรึกษา 
8. งานส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว 
9. งานประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
10. งานวินัยจราจรและรถรับส่งนักเรียน 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนสุร ์

หัวหน้างานบุคคล 
 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 



 
โครงสร้างกลุ่มบรหิารวิชาการ 
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  ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์   
       

  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ   
       

 หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ  

       
กลุ่มงานสำนักงานบริหารวิชาการ  กลุ่มงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

กลุ่มงานทะเบียนและ 
วัดผล ประเมินผล  

 
กลุ่มงานส่งเสริม  

ด้านวิชาการ 
       

- งานสำนักงานวิชาการ 
- งานแผนงานและสารสนเทศ

วิชาการ   
- งานผลิตเอกสารและบริการ

วัสดุอุปกรณ์ประกอบการ
จัดการเรียนการสอน 

- งานติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับ สพฐ. 

- งานประเมินผลการปฏิบัติงาน       

 - งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
- งานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา      
- งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา   
- งานวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
- งานติดตามการเรียนการสอนและติดตามนักเรียนออก

กลางคัน 
- งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน   
- งานส่งเสริมงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ

ตามอัธยาศัย   
- งานสอนแทน 

- งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 

 - งานทะเบียนนักเรียน  
- งานวัดผลและประเมินผล

การเรียน   
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   

 

 - งานแนะแนวการศึกษา   
- งานห้องสมุด  
- งานส่งเสริมสนับสนุนงาน

วิชาการแก่ชุมชน และ
องค์กรอ่ืนๆ    

- งานนักเรียนเรียนรวม  
- งานปฐมนิเทศและปัจฉิม

นิเทศนักเรียน   
- งานโรงเรียนคุณธรรม    
- งานโรงเรียนวิถีพุทธและ

สอบธรรมศึกษา 
      

 

โครงสร้างกลุ่มบรหิารงบประมาณ 
โรเงรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 



ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานปุระดิษฐ์อนุสรณ์  

      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   

 
     คณะกรรมการกลุม่บริหารงบประมาณตาม 
     คำสัง่โรงเรียนที่ 260/2562 

        หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 

         
            งานบริหารการเงิน 

 

         งานบริหารบัญชี 

      

งานพัสดแุละสนิทรัพย์ 
 

            งานตรวจสอบภายใน 

  

งานยานพาหนะ  

 

  งานระดมทรัพยากร และ 

    การลงทุนเพื่อการศึกษา 

      
งานสำนักงานบริหารงบประมาณ 

 
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

งานโรงเรียนธนาคาร 
      

นักเรียนโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนสรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



โครงสร้างกลุ่มบรหิารทั่วไป 
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 ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์  
     

 ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  

     

 หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป  
     

 กลุ่มบริหารทั่วไป  
กลุ่มบริหารเทคโนโลยีและระบบ

เครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
 

     

 - งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

- งานสารบรรณ 
- งานอาคารสถานท่ี สภาพสิ่งแวดลอ้ม และ

นักการภารโรง 
- งานโรงเรียนปลอดขยะ  
- งานห้องเรียนคุณธรรม 
- งานธนาคารขยะ 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานโภชนาการและบริการ 
- งานสัมพันธ์ชุมชน 
- งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน 
- งานรัฐพิธีและวันสำคัญทางศาสนา 
- งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 

 - การประสานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

- งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
- งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

เกียรติประวัติโรงเรียน 
- งานโสตทัศนศึกษา 
- งานจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
- งานการรับนักเรียน 

 

 


