โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์
ึ ษาขนพื
้ ฐาน
คณะกรรมการสถานศก
ั้ น
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์
สมาคมน ักเรียนเก่าเทพศริ น
ิ ทร์
ในพระบรมราชูปถ ัมภ์

คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์
โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์

สมาคมผูป
้ กครองและครู
โรงเรียนเทพศริ น
ิ ทร์
กลุม
่ บริหาร
วิชาการ
กลุม
่ งาน
การจ ัดการเรียน
การสอน

๑. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา
คัดเลือกแบบเรียน
เพือ
่ ใช ้ใน
สถานศึกษา
๒. งานจัดการเรียน
การสอน
๓. งานกลุม
่ สาระ
การเรียนรู ้ และ
กิจกรรมพัฒนา
ผู ้เรียน
๔. งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
และงานนิเทศ
ภายใน
๕. งานอัตรากาลัง
และตารางสอน
๖. งานพัฒนาการ
่ นวัตกรรม/ภูม ิ
ใช ้สือ
ปั ญญาท ้องถิน
่
๗. งานศูนย์
คอมพิวเตอร์
๘. งานประกัน
คุณภาพภายใน และ
มาตรฐานด ้าน
วิชาการ
๙. งานส่งเสริม
ประสานความ
ร่วมมือ ด ้านวิชาการ
ภายในและภายนอก
โรงเรียน
๑๐. งานแผนงาน
และโครงการ
๑๑. งานสานั กงาน
วิชาการ

กลุม
่ งาน
สน ับสนุน
งานวิชาการ

กลุม
่ งานส่งเสริม
ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ
๑. งานพัฒนา
๑. งานทะเบียน
ส่งเสริมศักยภาพ
และสามะโน
และความเป็ นเลิศ
นักเรียน
๒. งานวัดผลและ ทางวิชาการ
๒. งานโครงการ
ประเมินผล
๓. งานเทียบโอน ห ้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์–
ผลการเรียน
คณิตศาสตร์
๔. งานแนะ
๓. งานโครงการ
แนวทาง
ห ้องเรียนพิเศษ
การศึกษา
EP/MEP/IEP
๕. งานพัฒนา
และปรับปรุงแนว ๔. งานศูนย์ สอ
วน. ชีววิทยา
ปฏิบัตด
ิ ้าน
๕. งานศูนย์ สอ
วิชาการ
ิ ส์
วน. ฟิ สก
๖. งานพัฒนา
๖. งานยกระดับ
และ ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิท
์ าง
ศักยภาพนักเรียน
การเรียน และ
๗. งานรับ
O - NET
นักเรียน
ิ ย
๘. งานห ้องสมุด ๗. งานศูนย์วท
และแหล่งเรียนรู ้ บริการ
๘. งานพัฒนา
๙. งาน
ศักยภาพครู
พิพธิ ภัณฑ์
๙. งานวิจัยเพือ
่
โรงเรียน
การเรียน การสอน
เทพศิรน
ิ ทร์
๑๐. งานพิเศษ
อืน
่ ๆ ตามนโยบาย

กลุม
่ บริหารงบประมาณและ
งานบุคคล
กลุม
่ งาน
การเงิน
และพ ัสดุ

๑. งานการเงิน
การบัญชีและงาน
ระดมทรัพยากร
๒. งานสานักงาน
กลุม
่ บริหาร
งบประมาณ
๓. งานการเงิน
งบประมาณ
๔. งานพัสดุ
๕. งานการ
เงินกองทุน
สวัสดิการ
๖. งานการเงิน
สวัสดิการ
ออมทรัพย์
๗. งานของที่
ระลึก
๘. ผู ้ตรวจสอบ
บัญชีการเงิน

กลุม
่ งาน
นโยบาย
แลแผนงาน
๑. งานนโยบาย
และ
แผนงาน
๒. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษาฯ
๓. งาน
สารสนเทศ
4 งานระบบ
ควบคุม
ภายใน
5. งานประเมิน
โครงการ

กลุม
่ งาน
สาน ักงาน
ผูอ
้ านวยการ

กลุม
่ บริหาร
งานบุคคล

๑. งานบุคคล
๒.งานวิเคราะห์
และวางแผนอัตรา
กาลังคน
๓. งานกาหนด
ตาแหน่ง๔. งาน
ขอเลือ
่ นตาแหน่ง
บุคลากรทาง
การศึกษาและวิทย
ฐานะฯ
๕.งานชุมชนแห่ง
การเรียนรู ้ทาง
วิชาชีพ
๖. งานสรรหาและ
บรรจุแต่งตัง้
๗. งานพัฒนา
บุคลากรและการ
เสริมสร ้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ
๘.งานทะเบียน
ประวัต ิ
๙.งานวินัยและ
การรักษาวินัย
10. งานการปฏิบัต ิ
ตนตามคุณธรรม
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ
11. งาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ,
สมาคมผู ้ปกครอง,
โครงการเงิน
บริจาค
12. งานธุรการ

คณะกรรมการเครือข่ายผูป
้ กครองน ักเรียน
โรงเรียนเทพศิรน
ิ ทร์

กลุม
่ บริหาร
ทวไป
่ั
กลุม
่ งาน
อาคารสถานที่
๑. งานอาคาร
สถานที่
๒. งาน
เครือ
่ งปรับอากาศ
๓. งาน
สาธารณูปโภค
๔. งานปรับปรุง
ภูมท
ิ ัศน์
๕. งานนักการ
ภารโรง
๖. งานโยธาธิการ
7. งานเครือ
่ ง
เสียง

กลุม
่ งาน
บริการ
๑. งานสานักงาน
และแผนงาน
๒. งานอนามัย
โรงเรียน
3. งาน
ยานพาหนะ
4. งานโสตทัศน
ศึกษา
5. งาน
คอมพิวเตอร์
เครือข่ายเพือ
่
การบริหาร

กลุม
่ บริหาร
กิจการน ักเรียน
กลุม
่ งาน
ชุมชนส ัมพ ันธ์

๑. งานชุมชน
สัมพันธ์
๒. งานการกุศล
และ
สาธารณประโยชน์
๓. งาน
ประชาสัมพันธ์
๔. งานจัดเลีย
้ ง/
โภชนาการ
๕. งานแม่บ ้าน

กลุม
่ งาน
ส่งเสริม
ระเบียบวิน ัย

๑. งานส่งเสริม
การมีวน
ิ ั ยใน
ตนเอง
๒. งานเวรดูแล
ความปลอดภัย
้
๓. ระดับชัน
มัธยมศึกษา
ปี ที่ ๑ - ๖
๔. งานสารสนเทศ
๕. งานสานั กงาน
– แผนงาน –
พัสดุครุภัณฑ์

กลุม
่ งานส่งเสริม
กิจกรรม
น ักเรียน

๑. งานเครือข่าย
ผู ้ปกครอง
นั กเรียน
๒. งานนั กเรียน
โครงการ
โรงเรียนอุปถัมภ์
(ครอบครัวอุปถัมภ์)
และนั กกีฬาประจา
๓. งานส่งเสริม
กิจการนั กเรียนและ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
๓.๑
คณะกรรมการ
บริหารนั กเรียน
๓.๒ สภา
นั กเรียน
ื่ สาร
๔. งานวิทยุสอ

กลุม
่ งาน
ส่งเสริม
คุณธรรม

๑. งานส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรม
๒. งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นั กเรียน
๓. งานป้ องกัน
สารเสพติด
และอบายมุข
และโรคเอดส์
๔. งานจิต
สาธารณะและ
บาเพ็ญประโยชน์

