แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและ
งบประมาณ

หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
วิชาการ 1
วิชาการ 2
1. งานพัฒนา
1. งานทะเบียน
วัดผลประเมินผล
หลักสูตรสถานศึกษา
และเทียบโอนผล
2. งานพัฒนา
การเรียน
หลักสูตรระดับ
2. งานรับนักเรียน
ประกาศนียบัตร
3. งานกิจกรรม
วิชาชีพ
พัฒนาผู้เรียน
3. งานกลุ่มสาระการ
4. งานกิจการ
เรียนรู้
นักศึกษาวิชาทหาร
4. งานจัดการเรียน
5. งานประเมิน
การสอน
คุณลักษณะอันพึง
5. งานนิเทศ
ประสงค์
การศึกษา
6. งานส่งเสริมการ
6. งานสื่อและ
อ่านคิดวิเคราะห์
และเขียน
นวัตกรรมการเรียนรู้
7. งานสมรรถนะ
7. การจัดการศึกษา
สำคัญของผู้เรียน
นักเรียนเรียนรวม
8. งานสารสนเทศ
8. งานลดเวลาเรียน
9. งานเกียรติบัตร
เพิ่มเวลารู้
โรงเรียน
9. งานแหล่งเรียนรู้
10. งานติดตาม
10. งานห้องสมุด
การจัดการเรียน
11. งานประกัน
การสอน
คุณภาพการศึกษา
11. งานโรเนียว
12. งานวิจัยเพื่อ
เอกสาร
พัฒนาคุณภาพ
12. การ
การศึกษา
ประเมินผลการ
13. งานแนะแนว
ดำเนินงานวิชาการ
2
14. การประเมินผล
การดำเนินงาน
วิชาการ 1
งานเลขานุการกลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการ/งานพิเศษ
1. โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. โครงการโรงเรียนสุจริตและบริษัทสร้าง
การดี
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
4. ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนใน
ฝัน
5. งานเว็บไซต์โรงเรียน
6. งานกองทุนเพื่อการศึกษา
๗. โครงการนักเรียนเตรียมทหาร (Pre
cadet)
8. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional
Learning Community: PLC)
9. งานศูนย์ภาษาเขมร
10. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้อำนวยการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
หัวหน้างาน
กิ
จ
การนั
ก
เรี
ย
น
ส่
ง
เสริมคุณธรรม
งบประมาณ
1. งานวางแผน
1. งานคะแนน
1. งานบริหาร
กิ
จ
การนั
ก
เรี
ย
น
ความดีและความ
การเงิน
2.
งานระบบดู
แ
ล
ประพฤติ
2. งานบริหารบัญชี
ช่วยเหลือนักเรียน
2. งานส่งเสริม
3. งานพัสดุและ
3.
งานระบบ
วินัยและคุณธรรม
สินทรัพย์
ปั
จ
จั
ย
พื
น
้
ฐาน
3. งานส่งเสริม
4. งานเจ้าหน้าที่
นักเรียนยากจน
ประชาธิปไตยใน
พัสดุประจำฝ่าย/
4.
งานสารวั
ต
ร
โรงเรียนและสภา
งาน/กลุ่มสาระการ
นั
ก
เรี
ย
นฯ
นักเรียน
เรียนรู้
5.
งานระดั
บ
ชั
น
้
4. งานกิจกรรม
5. งานเบิกจ่าย
6. งานป้องกันแก้ไข อาสาพัฒนา บว.
งบประมาณ
ปัญหายาเสพติด
5. งานเวรโซน
6. งานระดม
7.
งานเอดส์
แ
ละ
พื้นที่
ทรัพยากรเพื่อ
เพศศึ
ก
ษา
6. งานวินัย
การศึกษา
8. งานสอบสวนและ ห้องเรียน
7. งานสวัสดิการ
กวดขันพฤติกรรม
7. งานกิจกรรม
สำหรับครูบุคลากร
นั
ก
เรี
ย
น
หน้าเสาธง
8. งานประกัน
9. งานการ
8. งานการ
อุบัติเหตุ
ประเมิ
น
ผลการ
ประเมินผลการ
9. งานประกันสังคม
ดำเนิ
น
งานกิ
จ
การ
ดำเนินงาน
10. งานนโยบาย
นั
ก
เรี
ย
น
ส่งเสริมคุณธรรม
และแผนงาน
เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
11. งานเจ้าหน้าที่
โครงการ/งานพิเศษ
แผนงานประจำ
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ
2. โครงการกองทุนสายธารน้ำใจและ
การเรียนรู้
ฌาปนกิจกิจสงเคราะห์
12. งานคำนวณ
3. โครงการพิพิธภัณฑ์อำเภอบ้านกรวด
ต้นทุนผลผลิต
4. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
13. งานควบคุม
5. งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ภายใน
14. งานจัดขอ
งบประมาณ
15. งาน
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
งบประมาณ
เลขานุการกลุ่มบริหารบุคคลและ
งบประมาณ
โครงการ/งานพิเศษ
หัวหน้างานสำนักงานเลขานุการ

หัวหน้างาน
บุคคล
1. งาน
บริหาร
บุคคล
2. งาน
ทะเบียน
สถิติและ
เงินเดือน
3. งานวินัย
และการ
รักษาวินัย
4. งาน
พัฒนา
บุคลากร
5. งาน
เตรียมความ
พร้อมและ
พัฒนาอย่าง
เข้ม
6. งาน
วิเทศ
สัมพันธ์
7. งาน
ส่งเสริมการ
ขอวิทยฐานะ
และเลื่อน
วิทยฐานะ
8. งาน
พยาบาล

หัวหน้างานธุรการ
1. งานเลขานุการผู้อำนวยการโรงเรียน
2. งานธุรการและสารบรรณ
3. งานการให้บริการ Call Center
โครงการ/งานพิเศษ
1. โรงเรียนต้นแบบ สพฐ.ใสสะอาดปราศจากคอร์รัปชั่น

หัวหน้างาน
ภาคีเครือข่าย
1. งานอาคารสถานที่ 1. งาน
2. งานยานพาหนะ ประชาสัมพันธ์
3. งานคณะสีและเวร 2. งานพิธีการและ
บริการ
บุคลากรสัมพันธ์
4. งานจัดบรรยากาศ 3. งานวิทยุสื่อสาร
และสภาพแวดล้อม 4. การสร้าง
5. งานเทคโนโลยี
ความสัมพันธ์
และโสตทัศนศึกษา ระหว่างโรงเรียน
6. งานโภชนาการ กับชุมชนและ
7. งานปฏิคม
ประสานองค์กร
โรงเรียน
เครือข่าย
8. งานรักษาความ 5. งาน
ปลอดภัย
คณะกรรมการ
9. งานนักการภาร การศึกษาขั้น
โรง
พื้นฐานและ
10. งานบ้านพักครู สมาคมผู้ปกครอง
11. งานเวร
6. งานชมรมศิษย์
ประจำวัน
เก่า
12. งานรถรับส่ง
7. การประเมินผล
นักเรียน
การดำเนินงาน
13. งานจัดระบบ
กลุ่มบริหารงาน
เทคโนโลยี
ทั่วไป
สารสนเทศและ
เครือข่าย
14. การประเมินผล
การดำเนินงาน
อาคารสถานที่
เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป

หัวหน้างานบริการ

โครงการ/งานพิเศษ
1. โครงการงานอนุรักษ์มวยไทย
2. โครงการแหล่งเรียนรู้สวนยางพาราเฉลิม
พระเกียรติ
3. โครงการอัจฉริยภาพด้านดนตรีและ
นาฎศิลป์

