
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 

คณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
นำงสำววรรณลดำ อนงค์ นำงอรสำ บุญรินทร์ 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
 

กลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

ปฏิบัติหน้ำที่รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

กลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนกิจกำรนักเรียน 
นำงสำวธนพร ทองลมุล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 



- งำนส ำนักงำน 

- งำนแผนงำน/โครงกำร  
และสำรสนเทศ 

- งำนวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

- งำนประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

- งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อ
กำรศึกษำ 

 

  - งำนพัฒนำหลักสตูรและกำรจดักำร
เรียนรู ้

  - งำนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้และพฒันำ
กระบวนกำรเรียนรู ้

  - งำนนิเทศกำรศึกษำ 
- งำนส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง

วิชำกำร 
- งำนโครงกำรลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำ

รู้ 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

...................................................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางสาววรรณลดา อนงค์ 

 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

นางอรสา บุญรินทร์ 

2. ฝ่ายหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้ 

3. ฝ่ายวัดผลและประเมินผล 4. ฝ่ายทะเบียนและเทียบ
โอนผลการเรียน 

5. ฝ่ายพัฒนาสื่อนวัตกรรม 
และแหล่งการเรียนรู้ 

1. ฝ่ายบริหารส านักงาน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

6. ฝ่ายหลักสูตร/โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ 

- งำนเอกสำรผล 

  กำรเรียน 

- งำนติดตำมผลกำรเรยีน
ของนักเรียนรำยบุคคล
และนักเรียนเรียนซ  ำ 

- งำนจัดสอบ /  
  สอบแก้ตัว 

- งำนข้อมู SGS 

- งำน O-Net และกำร
ทดสอบระดับชำต ิ

- งำนทะเบียนเอกสำร
หลักฐำนกำรศึกษำ 

  ของนักเรียน 
- งำนเทียบโอนผลกำรเรยีน 
- งำนข้อมูลGPA 
- งำนรับนักเรียน 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
นางสุภาภรณ์  คงคานนท์ 

- งำนห้องสมุด 

- งำนโสตทัศนศึกษำ 

- งำนพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้
และจัดท ำทะเบียนแหล่งกำร
เรียนรู ้

- งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ     

- งำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
- งำนกำรเงิน 
- งำนแผนงำน /โครงกำร 
- งำนประเมินโครงกำร 
- งำนหลักสูตร /กิจกรรม 
- งำนพัสดุ 
- งำนวัดผล 
- งำนแนะแนว 
- ครูที่ปรึกษำ 
- งำนดูแลนักเรียน 
- งำนเลขำนุกำร 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
............................................................. 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นำงจรรยพร  แจ้งจุล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 7. งำนกองทุนงำนบุญ
สวัสดิกำรฯ 

6. ฝ่ำยวินัยและรักษำวินัย 4. ฝ่ำยทะเบียนประวัติฯ 3. ฝ่ำยวำงแผนอัตรำก ำลัง 5. ฝ่ำยส่งเสริมและยกย่องฯ 

1. งำนส ำนักงำน 
นำงสุจิตรำ  สุวรรณชัย 

3. งำนแผนงำนสำรสนเทศ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนประกันคุณภำพภำยใน 
นำงเพ็ญนภำ สุคตะ 

5. งำนประเมินผล 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

4. งำนพัสดุ 
นำงสำววจิรำ สังข์ทอง 

2. งำนเลื่อนขั นเงินเดือนฯ 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนทะเบียนประวัตบิุคลำกร 

นำงจรรยพร แจ้งจุล 

2. งำนอัตรำจ้ำง 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 
 

1. งำนสรรหำ/บรรจุ/ฯ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

3. งำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ ์
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

 

3. งำนส่งเสริมขวัญก ำลังใจ 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนพัฒนำบุคลำกร 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนมำตรฐำนวิชำชีพ 
นำงเพ็ญนภำ สุคตะ 

3. งำนออกจำกรำชกำร 
นำงสำวรัชดำภรณ์ ศิริค ำ 

2. งำนกำรเสรมิสร้ำงและกำร
ป้องกันกำรกระท ำผดิวินัย 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนด ำเนินกำรทำงวินัย 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฯ 
นำงนำงสุภำภรณ์ คงคำนนท์ 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

1. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
กองทุน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำงจรรยพร แจ้งจลุ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
............................................................. หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

นำงจิรำพร ควนวิไล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

4. ฝ่ำยแผนงำนและ
สำรสนเทศ 

นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 
 

3. ฝ่ำยกำรเงินและบัญชี 5. ฝ่ำยสวัสดิกำรบุคลำกร 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

1. งำนควบคุมภำยใน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

3. งำนแผนงำนสำรสนเทศ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

2. งำนประกันคุณภำพภำยใน 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

5. งำนผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่
พัสดุกลุ่มงำน/ฝ่ำย/ฯ 

4. งำนพัสดุและสินทรัพย์ 
นำงอรอุมำ นิตย์วิมล 

2. งำนข้อมูลสำรสนเทศ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 
 

1. งำนแผนงำนโรงเรียน 
นำงสุปรำณีต ปำนมำ 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

 

2. งำนบัญชี 
นำงฉลวย หนูจันทร์ 
นำงวรรณำ จันทรัตน์ 

1. งำนกำรเงิน 
นำงจิรำพร ควนวิไล 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 
นำงศันสนีย์ สมสีแสง 

นำงสำวขวัญธิดำ ศักดิเศรษฐ์ 

3. งำนตรวจสอบติดตำมฯ 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 
 

2. งำนสวัสดิกำรบุคลำกร 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

1. งำนเงินเดือนและ
ค่ำจ้ำง 

นำงจิรำพร ควนวิไล 

6. งำนประเมินผล 
 

3. งำนระดมทรัพย์เพ่ือ
กำรศึกษำ 

นำงจิรำพร ควนวิไล 
นำงฉลวย หนูจันทร์ 

4. งำนตรวจสอบภำยใน 
นำงขนิษฐำ ใจดี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

รองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 
............................................................. 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

2. ฝ่ำยบริหำรส ำนักงำน 
นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

7. งำนโรงเรียนส่งเสริม
สุขภำพ 

นำงสำววันทนำ หนูนะ 

6. ฝ่ำยงำนอนำมัยโรงเรียน 
นำงสำววันทนำ หนูนะ 
 

4. ฝ่ำยอำคำร สถำนที่ฯ 
นำยสมคิด สุวรรณรัตน์ 

3. ฝ่ำยบริกำร 5. ฝ่ำยโภชนำกำรฯ 
นำงจรรยพร แจ้งจุล 

1. งำนส ำนักงำน 
นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 

3. งำนสำรบรรณ 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกตุ 

2. งำนนโยบำยและแผนงำน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

5. งำนระบบข้อมูลนักเรียน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

7. งำนประชำสัมพันธ์ 
โรงเรียน 

 

2. งำนระบบภูมิทัศน์ 
นำยสำนิตย์ แจ้งจุล 

1. งำนควำมสะอำดและเขต
พื นทีค่วำมรับผดิชอบฯ 

นำงจ ำเนียน เปลี่ยนจันทร์ 
2. งำนสัมพันธ์ชุมชน 
นำยสำนิตย์ แจ้งจุล 

 

1. งำนบริกำร 
นำยค ำนึง บัวจันทร์ 

 

3. งำนสำธำรณูปโภค 
นำยเลิศศักดิ์ ชูกลิ่น 

 

8. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกตุ 

7.1 ประชำสัมพันธ์ เสยีงตำมสำย 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

7.3 พิธีกร 
นำงปิยนุช มำมำก 

 

7.2 งำนวำรสำรโรงเรียน 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

 

7.4 บันทึกภำพ 
นำยเสนำะ ทรงประดิษฐ์ 

 

6. งำนจัดระบบควบคมุภำยใน 
นำงสำวจิรำวรรณ บัวเกต ุ

4. งำนประกันคุณภำพ 
นำงสุดำรัตน์ ขวัญแก้ว 

3. ฝ่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม 
นำงจิรำพร ควนวิไล 

 

4. งำนออกแบบก่อสร้ำงฯ 
นำยสมหวัง ฤทธิรงค์ 

 

5. บุคลำกรสนับสนุนฯ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชะอวดวิทยำคำร 
นำงสุภำภรณ์  คงคำนนท์ 

ปฏิบัติหน้ำท่ีรองผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 1. คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

2. งำนนโยบำยและแผน 
นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

8. งำนโครงกำรพิเศษของ
โรงเรียน 

3. งำนสำรสนเทศและเทคโนโลยี 
นำงสำวจุรีย์ ไก่แก้ว 

5. งำนควบคุมภำยในและ
ประกันคณุภำพ 

นำงสำวสุปรำณีต ปำนมำ 

4. งำนพัฒนำระบบเครือข่ำยฯ 
นำงอัจฉรำ ไชยทอง 

7. งำนเลขำนุกำร/วำระ
งำนผู้อ ำนวยกำร 

นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

6. งำนดนตรี กำรแสดงฯ 
นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล 

8.2 งำน STEM ศึกษำ 
 

8.1 โรงเรียนดีประจ ำ
ต ำบล 

นำยวรรณวิทย์ ควนวิไล  
 

8.3 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
และโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

8.4 ธนำคำรโรงเรียน 
นำยฤชำยุส พลำยด้วง 



 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

นำงสุภำภรณ์ คงคำนนท์ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มงานกิจการนักเรียน 

.................................................................... หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นำงสำวธนพร ทองลมุล 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

ฝ่ายบริหารส านักงาน 

งำนข้อมูลสำรสนเทศ/พัสดุ 

งำนรักษำควำมปลอดภัย 

งำนแผนงำนโครงกำร 

งำนประกันคุณภำพ 

งำนเครือข่ำยผู้ปกครอง 

ฝ่ายระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

งำนคัดกรองรำยบุคคล 

งำนระบบส่งต่อดูแล 

งำนระเบียบ
รถจักรยำนยนต์ 

งำนเยี่ยมบ้ำน 

ฝ่ายส่งเสริมประชาธิปไตย ฝ่ายส่งเสริมระเบียบวินัย
แก้ไขพฤติกรรม 

ฝ่ายกิจกรรมนอก
หลักสูตร 

งำนสนับสนุน
ประชำธิปไตย 

งำนส่งเสริมวิยับ-จริยธรรม 

งำนสภำนักเรียน 

งำนสำรสนเทศ 

ประเมินผลและงำนอ่ืนๆ 

งำนภำคีเครือข่ำยภำคนอก 

งำนระบบส่งต่อ 

งำนป้องกันยำเสพติด- 
โรคเอดส์ 

งำนดูแลวินัย 

ข้อมูลสำรสนเทศ 

งำนกิจกรรมโรงเรียน 

งำนกิจกรรมนักเรียน 

งำนกิจกรรมวันส ำคัญ 

งำนกีฬำ 


