
กลุม่บรหิาร
งานบุคคล

๑. งานบคุคล
๒.งานวเิคราะห์
และวางแผนอัตรา
ก าลังคน
๓. งานก าหนด
ต าแหน่ง๔. งาน
ขอเลือ่นต าแหน่ง
บคุลากรทาง
การศกึษาและวทิย
ฐานะฯ
๕.งานชมุชนแหง่
การเรยีนรูท้าง
วชิาชพี
๖. งานสรรหาและ
บรรจุแตง่ตัง้
๗. งานพัฒนา
บคุลากรและการ
เสรมิสรา้ง
ประสทิธภิาพใน
การปฏบิัตริาชการ
๘.งานทะเบยีน
ประวัติ
๙.งานวนัิยและ
การรักษาวนัิย
10. งานการปฏบิัติ
ตนตามคณุธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ
วชิาชพี
11. งาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศกึษาฯ, 
สมาคมผูป้กครอง,
โครงการเงนิ
บรจิาค
12. งานธรุการ

กลุม่งาน
นโยบาย
แลแผนงาน

๑. งานนโยบาย
และ

แผนงาน 
๒. งานประกัน
คณุภาพ

การศกึษาฯ
๓. งาน
สารสนเทศ
4 งานระบบ
ควบคมุ

ภายใน
5. งานประเมนิ
โครงการ

คณะกรรมการสถานศกึษาข ัน้พืน้ฐาน
โรงเรยีนเทพศรินิทร์

สมาคมนกัเรยีนเกา่เทพศรินิทร์
ในพระบรมราชูปถมัภ์

สมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรยีนเทพศรินิทร์

คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองนกัเรยีน
โรงเรยีนเทพศรินิทร์

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนเทพศรินิทร์

โครงสรา้งการบรหิารโรงเรยีนเทพศรินิทร ์

โรงเรยีนเทพศรินิทร์

กลุม่งาน
การจดัการเรยีน

การสอน
๑. งานพัฒนา

หลักสตูร 
สถานศกึษา 

คัดเลอืกแบบเรยีน
เพือ่ใชใ้น  
สถานศกึษา
๒. งานจัดการเรยีน
การสอน

๓. งานกลุม่สาระ
การเรยีนรู ้และ
กจิกรรมพัฒนา
ผูเ้รยีน
๔. งานพัฒนา
กระบวนการเรยีนรู ้
และงานนเิทศ
ภายใน
๕. งานอัตราก าลัง
และตารางสอน
๖. งานพัฒนาการ
ใชส้ือ่ นวัตกรรม/ภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่
๗. งานศนูย์
คอมพวิเตอร์
๘. งานประกัน
คณุภาพภายใน และ
มาตรฐานดา้น
วชิาการ
๙. งานสง่เสรมิ
ประสานความ
รว่มมอื ดา้นวชิาการ
ภายในและภายนอก
โรงเรยีน
๑๐. งานแผนงาน
และโครงการ  
๑๑. งานส านักงาน
วชิาการ

กลุม่งาน
สนบัสนนุ
งานวชิาการ

๑. งานทะเบยีน
และส ามะโน
นักเรยีน
๒. งานวดัผลและ
ประเมนิผล
๓. งานเทยีบโอน      

ผลการเรยีน
๔. งานแนะ
แนวทาง
การศกึษา
๕. งานพัฒนา
และปรับปรงุแนว
ปฏบิัตดิา้น
วชิาการ
๖. งานพัฒนา
และ สง่เสรมิ
ศักยภาพนักเรยีน
๗. งานรับ
นักเรยีน
๘. งานหอ้งสมดุ
และแหลง่เรยีนรู ้
๙. งาน
พพิธิภัณฑ์
โรงเรยีน
เทพศรินิทร์

กลุม่งาน
การเงนิ
และพสัดุ

๑. งานการเงนิ
การบัญชแีละงาน
ระดมทรัพยากร
๒. งานส านักงาน

กลุม่บรหิาร
งบประมาณ

๓. งานการเงนิ
งบประมาณ

๔. งานพัสดุ
๕. งานการ
เงนิกองทนุ

สวสัดกิาร
๖. งานการเงนิ
สวสัดกิาร 

ออมทรัพย์
๗. งานของที่
ระลกึ
๘. ผูต้รวจสอบ
บัญชกีารเงนิ

กลุม่งาน
อาคารสถานที่
๑. งานอาคาร
สถานที่
๒. งาน
เครือ่งปรับอากาศ
๓. งาน
สาธารณูปโภค
๔. งานปรับปรงุ
ภมูทิัศน์
๕. งานนักการ
ภารโรง
๖. งานโยธาธกิาร
7. งานเครือ่ง
เสยีง

กลุม่งาน
บรกิาร

๑. งานส านักงาน
และแผนงาน

๒. งานอนามัย
โรงเรยีน
3. งาน
ยานพาหนะ
4. งานโสตทัศน
ศกึษา
5. งาน
คอมพวิเตอร์

เครอืขา่ยเพือ่
การบรหิาร

กลุม่งาน
ชุมชนสมัพนัธ์
๑. งานชมุชน
สัมพันธ์
๒. งานการกศุล
และ
สาธารณประโยชน์
๓. งาน
ประชาสัมพันธ์
๔. งานจัดเลีย้ง/  
โภชนาการ

๕. งานแมบ่า้น

กลุม่งาน
สง่เสรมิ

ระเบยีบวนิยั
๑. งานสง่เสรมิ
การมวีนัิยใน
ตนเอง
๒. งานเวรดแูล
ความปลอดภัย

๓. ระดับชัน้
มัธยมศกึษา
ปีที ่๑ - ๖

๔. งานสารสนเทศ
๕. งานส านักงาน 

– แผนงาน –
พัสดคุรุภัณฑ์

กลุม่งานสง่เสรมิ
กจิกรรม
นกัเรยีน

๑. งานเครอืขา่ย
ผูป้กครอง
นักเรยีน

๒. งานนักเรยีน
โครงการ

โรงเรยีนอปุถัมภ์
(ครอบครัวอปุถัมภ)์ 
และนักกฬีาประจ า
๓. งานสง่เสรมิ
กจิการนักเรยีนและ
สง่เสรมิ
ประชาธปิไตย
๓.๑ 

คณะกรรมการ
บรหิารนักเรยีน

๓.๒ สภา
นักเรยีน
๔. งานวทิยสุือ่สาร

กลุม่งาน
สง่เสรมิ
คณุธรรม

๑. งานสง่เสรมิ
คณุธรรม

จรยิธรรม
๒. งานระบบการ
ดแูลชว่ยเหลอื
นักเรยีน
๓. งานป้องกัน
สารเสพตดิ

และอบายมขุ
และโรคเอดส์

๔. งานจติ
สาธารณะและ
บ าเพ็ญประโยชน์

กลุม่บรหิาร
วชิาการ

กลุม่บรหิาร
กจิการนกัเรยีน

กลุม่บรหิาร
ท ัว่ไป

กลุม่งาน
ส านกังาน
ผูอ้ านวยการ

กลุม่บรหิารงบประมาณและ
งานบุคคล

กลุม่งานสง่เสรมิ         
ความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ

๑. งานพัฒนา
สง่เสรมิศักยภาพ
และความเป็นเลศิ
ทางวชิาการ
๒. งานโครงการ
หอ้งเรยีนพเิศษ
วทิยาศาสตร–์

คณติศาสตร์
๓. งานโครงการ
หอ้งเรยีนพเิศษ 
EP/MEP/IEP
๔. งานศนูย ์สอ
วน. ชวีวทิยา
๕. งานศนูย ์สอ
วน. ฟิสกิส์

๖. งานยกระดับ
ผลสมัฤทธิท์าง
การเรยีน และ 
O - NET

๗. งานศนูยว์ทิย
บรกิาร
๘. งานพัฒนา
ศักยภาพคร ู
๙. งานวจัิยเพือ่
การเรยีน การสอน
๑๐. งานพเิศษ
อืน่ๆ ตามนโยบาย


