แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ปีการศึกษา 2/2563
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อานวยการโรงเรียน
นายเกษา โคตรชมภู

สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายวิชิต ประทัยเทพ
รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นายเสกสรรค์ อัตรสาร
รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวนุชนาถ วงศ์อุดมศิลป์
รองผู้อานวยการ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง
รองผู้อานวยการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางจิราพร รวยทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางดอกไม้ เจริญชัย

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพาณี เวทย์บูชา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายสืบศักดิ์ สวัสดิ์

1. คณะกรรมการบริหารงานกลุม่ บริหารวิชาการและ
หลักสูตร
2. งานสานักงานกลุม่ บริหารวิชาการ
3. งานการพัฒนาหรือดาเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น
4. งานวางแผนงานด้านวิชาการ
5. งานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา
6. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
7. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้
8. การวัดผล ประเมินผล และดาเนินการเทียบโอนผล
การเรียน
9. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10. งานการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้และงาน
ห้องสมุด
11. งานนิเทศการศึกษา
12. งานการแนะแนวและทุนการศึกษา
13. งานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
14. งานการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
15. งานการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา
16. งานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพือ่ ใช้ใน
สถานศึกษา
17. งานการพัฒนาและใช้สอื่ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
18. งานทะเบียนวัดผล
19. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
20. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
21. งานทัศนศึกษา
22. งานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
23. งานการจัดตารางเรียน – ตารางสอน
24. งานรับนักเรียนและขยายโอกาสทางการศึกษา
25. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล
26. งานโครงการห้องเรียนพิเศษ
26.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP
26.2 โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษบูรณา
การ (EIS)
26.3 โครงการห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(SMTE)
27. งานการศึกษาพิเศษ
28. การตรวจสอบ ติดตาม และรายงานผลการ
ดาเนินงาน

๑ งานสานักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
๒ งานแผนงาน
๓ งานงบประมาณ
๔ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๕ งานประกันชีวิตนักเรียนและเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์
๖ งานตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
๗ งานสานักงานผู้อานวยการ

1. งานธุรการ/สารบรรณกลุม่ บริหารงานบุคคล
2 งานพัสดุกลุ่มบริหารงานบุคคล
3 งานสารสนเทศกลุ่มบริหารงานบุคคล
4 งานวางแผนอัตรากาลังและกาหนดตาแหน่ง งานสรร
หาและบรรจุแต่งตัง้
5 งานทะเบียนประวัติ
6.งานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
7 งานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
8 งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/
งานวิทยฐานะ
9 งานวินัยและรักษาวินัย/การลา
10 งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบาเหน็จ
ความชอบ
11 งานสวัสดิการบุคลากร สร้างขวัญและกาลังใจ
12 งานลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
13 งานประสานงาน/ดาเนินการเกี่ยวกับครูต่างชาติ

นักเรียน

๑ งานธุรการ
1.1 งานธุรการโรงเรียน
1.2 งานการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา(งาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
1.๓ งานรับจดหมาย พัสดุ
1.๔ งานการควบคุมภายใน
2 งานกิจการนักเรียน
2.1 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.๒ งานส่งเสริมระเบียบวินัย
2.๓ งานสารวัตรนักเรียน
2.๔ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
2.5 งานเวรประจาจุด
2.6 งานรักษาความปลอดภัยและการจราจร
2.7 งานส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน
2.8 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
2.9 งานจัดทาคู่มือนักเรียน
2.๑0 งานธุรการ / พัสดุกลุ่มงานกิจการนักเรียน
3 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
3.1 งานอาคาร
3.๒ งานไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ
3.๓ งานประปา น้าดื่ม
3.๔ งานหอประชุม
3.๕ งานตกแต่งสถานที่
3.๖ งานบ้านพักครู
3.๗ งานสนามกอล์ฟ
3.๘ งานสภาพแวดล้อม
3.๙ งานนักการภารโรง
3.๑๐ งานจัดเวรยามรักษาการณ์และความปลอดภัย
3.๑๑ งานยานพาหนะ
3.๑๒ งานทัศนศึกษา
3.1๓ งานธุรการ/พัสดุกลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
4 งานโรงเรียนกับชุมชน
4.๑ งานการระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
4.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับชุมชน
องค์กร หน่วยงานอื่น
4.๓ งานจัดทาเข็มเกียรติยศ
4.๔ งานธนาคารโรงเรียน
4.๕ งานอนามัยโรงเรียน
4.6 งานชมรม TO BE NUMBER ONE
4.7 งานธุรการ/พัสดุกลุ่มงานโรงเรียนกับชุมชน
5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.๑ การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
5.๑.๑ งานข้อมูลสารสนเทศด้านนักเรียน ครูและบุคลากร
5.1.2 งานข้อมูลสารสนเทศด้านอาคารสถานที่ (B-OBEC)
5.1.3 งานข้อมูลสารสนเทศด้านครุภัณฑ์ (M-OBEC)
5.1.4 งานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (EDUCATION MANAGMENT
INFORMATION SYSTEM : EMIS)
5.1.5 งานระบบข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DATA
MANAGEMENT CENTER : DMC)
5.๑.๖ งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
(Secondary Education Service Area):SESA)
5.2 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
5.๒.1 งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5.๒.2 งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสือ่ คอมพิวเตอร์
5.๒.๓ งานโสตทัศนศึกษา
5.๒.๔ งานเทคโนโลยีการศึกษา
๔.5.3 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๔.5.๓.1 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๔.5.๓.๒ งานวิทยุสอื่ สาร
4.๕.4 งานธุรการ / พัสดุกลุม่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

