
 

 
ส่วนที่ 1 

สภาพปัจจุบัน/สภาพการจัดการศึกษา 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพปัจจุบัน 

สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา   ตั้งอยู่เลขที่  271 หมู่  2  ถนนไอทียู   ตำบลธาตุเชิงชุม   อำเภอเมือง    

จังหวัดสกลนคร รหัสไปรณีย์ 47000 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23   สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์/โทรสาร 042-728195 และ 042-728151      
E-mail : sakonpat@gmail.com  Website : http://www.sps.ac.th 

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ก่อตั้งเมื่อวันที่  19  มิถุนายน พ.ศ.2521  
ที่ตั้งเลขที่ 271 หมู่ 2 ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่ 27 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา 
เปิดสอนแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตพ้ืนที่บริการ อำเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารฝึกงาน 3 หลัง หอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง อาคารเรียน
พิเศษ 3 หลัง บ้านพักครู 7 หลัง บ้านพักลูกจ้างประจำ 2 หลัง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน 7 หลัง   

 

ข้อมูลจำเพาะ 
ชื่อ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
อักษรย่อ   ส.พ.ศ. 
ที่ตั้ง   เลขที ่271 หมู่ 2 ถนนไอทียู ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
โทรศัพท/์โทรสาร 042-728195 
พื้นที่   27 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา 
ตราประจำโรงเรียน 

  
 

 
 

พระธาตุดุม ซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ ตั้งอยู่ท่ีหมู่บ้านธาตุดุม 
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 

คติพจน์โรงเรียน  ปญฺฺญา  นรานํ  รตนํ  :   ปัญญาเป็นรัตนของนรชน 
คำขวัญโรงเรียน  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่สันต ิ
ดอกไมป้ระจำโรงเรียน ดอกจาน (ดอกทองกวาว) 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นอินทนิล 

 
 

mailto:sakonpat@gmail.com
http://www.sps.ac.th/
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สีประจำโรงเรียน 
 
 
 

 
น้ำเงิน-ชมพู 

    สีน้ำเงิน หมายถึง  ความเข้มแข็ง อดทน 
สีชมพู หมายถึง ความรัก ความสามัคคี 

ปรัชญาของโรงเรียน การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นการสร้างสรรค์และผลิตนักเรียนให้เป็นผู้มีความมุ่งม่ัน 
ต่อการนำความรู้มาใช้ให้เกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และชุมชนที่ตนต้องตอบแทน 

แผนการจัดห้องเรียน ม.ต้น ม.1 จำนวน 10 ห้อง , ม.2 จำนวน 10 ห้อง , ม.3 จำนวน 9 ห้อง 
แผนการจัดห้องเรียน ม.ปลาย ม.4 จำนวน 9 ห้อง , ม.5 จำนวน 9 ห้อง , ม.6 จำนวน 7 ห้อง 
จำนวนห้องเรียน   รวมทั้งสิ้น 54 ห้อง 
หลักสูตร  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา พุทธศักราช 2561 ฉบับปรับปรุง
แก้ไข 2560 โดยจัดอิงหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

1.2 สภาพชุมชนโดยรวม   
 โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา มีลักษณะสภาพชุมชนชานเมือง ทิศเหนือจดหมู่บ้านไตรภพ ทิศใต้จดศูนย์
บรรเทาสาธารณภัยและชุมชนธาตุดุม ทิศตะวันออกจดสนามกีฬาเทศบาลนครเมืองสกลนคร และทิศตะวันตกจดชุมชน
ธาตุดุม 4 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ กระแสสังคมในภาวะปัจจุบันเปลี่ยนแปลงจากสังคมชานเมือง 
ที่เรียบง่ายเป็นสังคมเมืองเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ รับเอาวัตถุนิยมตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ ประชาชนส่วนมาก
เป็นเผ่าพันธุ์ย้อ พูดภาษาย้อ ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร
เป็นหลัก นอกจากนี้ยังประกอบอาชีพ ค้าขาย รับราชการและรับจ้างทั่วไป  
 

1.3 ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน 
1. นายสมบรูณ์  ลาดศิลา  ปี 2521    ถึง  2533       ครูใหญ่/อาจารยใ์หญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นายแสง  ชานัย                  ปี 2533   ถึง  2535      ผู้อำนวยการโรงเรียน 
3. นายเจน  บุณยารมย์          ปี 2535   ถึง  2538     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
4. นายวิโรจน์  ศรีพรหมทัต   ปี 2538   ถึง  2545     ผู้อำนวยการโรงเรียน 
5. นายสมชาย  โสมรักษ์              ปี 2545   ถึง  2549   ผู้อำนวยการโรงเรียน 
6. นายสุชาติ  กันติศาฤทธิ           ปี 2549   ถึง  2551       ผู้อำนวยการโรงเรียน 
7. นายยรรยง  คนสมบูรณ์           ปี 2552   ถึง  2559 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
8. นายบดินทร ์ นารถโคษา  ปี 2559    ถึง  ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน 
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1.4 ข้อมูลบุคลากร 
1. ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามระดับปีการศึกษา 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2563) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 10 158 192 350 35 
ม.2 10 165 170 335 33 
ม.3 10 147 153 210 21 

รวม ม.ต้น 30 470 515 985  
ม.4 9 83 149 232 25 
ม.5 8 93 101 194 24 
ม.6 9 73 134 207 23 

รวม ม.ปลาย 26 249 384 633  
รวมทั้งหมด 56 719 899 1,618  

  
2. ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง / เพศ 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ฝ่ายบริหาร 3 1 4 
2 คร ู 21 65 86 
3 พนักงานราชการ - 1 1 
4 ครูอัตราจ้าง 7 9 16 
 รวม  31 76  107 
5 เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 6   4  10 
 รวม * 6 5  11 
7 นักการภารโรง/ลูกจ้างประจำ 3 - 3 
8 ครูชาวต่างชาติ 1 2 3 
9 ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน - 1 1 
 รวม  4 3 7 
 รวมทั้งสิ้น 41 84 125 

  ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
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3. ข้อมูลข้าราชการครูจำแนกตามตำแหน่งและเพศ 

ที ่ ตำแหน่ง 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 1 - 1 
2 รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 2 1 3 
3 ครูชำนาญการพิเศษ (ค.ศ.3) 12 44 56 
4 ครูชำนาญการ (ค.ศ.2) 2 8 10 
5 ครู (ค.ศ.1) 3 8 11 
6 ครูผู้ช่วย 4 3 7 
 รวมทั้งสิ้น 24 64 86 

ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 

4. ข้อมูลครูผู้สอน  จำแนกตามสาขาวิชาเอก/วิชาที่สอน 

 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

 
  

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ภาษาไทย 2 10 12 
2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 18 22 
3 คณิตศาสตร์ 3 8 11 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 7 8 
5 ภาษาต่างประเทศ 1 8 9 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 1 6 
7 ศิลปะ 2 3 5 
8 ฝ่ายสนับสนุนการสอน *** *** *** 
 9.1 แนะแนว/การเงิน 1 4 5 
 9.2 บรรณารักษ์ - 1 1 

รวมทั้งสิ้น 19 60 79 
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5. ข้อมูลครูพนักงานราชการ/อัตราจ้างจำแนกตามสาขาวิชาเอก/วิชาที่สอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : งานบุคลากร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564) 
 
1.5 ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง 
 
ที ่ ชื่ออาคาร ลักษณะ

อาคาร 
ปี พ.ศ.ที่

สร้าง 
การได้มา 

จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 
1 อาคาร 424 (อาคาร 1) 4 ชั้น 2523 5,000,000 งปม.  
2 อาคารอเนกประสงค์ 

100/27 (อาคารคหกรรม) 
1 ชั้น 2523 500,000 งปม. รื้อถอน 

3 อาคารอเนกประสงค์ 
100/27 (หอประชุม) 

1 ชั้น 2523 1,400,000 งปม.  

4 อาคาร 418 (อาคาร 2) 4 ชั้น 2526 5,800,000 งปม.  
5 อาคารอเนกประสงค์ 

100/27 
 (โรงฝึกงานอุตสาหกรรม) 

1 ชั้น 2523 500,000 งปม. รื้อถอน 

6 อาคาร 318 (อาคาร 3) 4 ชั้น 2531 5,350,000 งปม.  
7 อาคารอเนกประสงค์ 

204/27(อาคาร
ศิลปศึกษา) 

2 ชั้น 2534 2,677,000 งปม.  

 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวน(คน) 

รวม 
ชาย หญิง 

1 ดนตรี 1  1 
2 คณิตศาสตร์ 2 2 4 
3 นาฎศิลป์ - 1 1 
4 คอมพิวเตอร์ 1 1 2 
5 ภาษาต่างประเทศ - 3 3 
6 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 2 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1 3 4 

รวมทั้งสิ้น 7 10 17 
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ที ่ ชื่ออาคาร ลักษณะ
อาคาร 

ปี พ.ศ.ที่
สร้าง 

การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

8 อาคารประชาสัมพันธ์* 1 ชั้น 2536 45,000 งบอุดหนุนฯ *สร้างเองใช้
แรงงาน

นักการภาร
โรง 

9 อาคารเรียนชั่วคราว พ.1* 1 ชั้น 2553 600,000 งบอุดหนุนฯ 
10 อาคารเรียนชั่วคราว พ.2* 1 ชั้น 2552 300,000 งบอุดหนุนฯ 
11 อาคารเรียนชั่วคราว พ.3* 1 ชั้น 2554 780,000 งบอุดหนุนฯ 
12 อาคารกิจการนักเรียน* 1 ชั้น 2548 120,000 งบอุดหนุนฯ 
13 โรงอาหาร* 1 ชั้น 2554 400,000 งบอุดหนุนฯ 
14 ห้องประชุมพระธาตุดุม 1 ชั้น 2559 1,000,000 งบสมาคมฯ  
15 อาคาร 318ล/55-ก 

(อาคาร 4) 
4 ชั้น 2559 -

2560 
20,750,000 งปม.  

16 โดมเอนกประสงค์ - 2560 3,700,000 งบสมาคมฯ  
 
 
1.6 บ้านพักครูและลูกจ้างประจำ 
 

ที ่ ลักษณะอาคาร ปี พ.ศ. ที่สร้าง การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

1 บ้านพัก 2 ชั้น 2522 100,000 งปม. บ้านพักคร ู

2 บ้านพัก 2 ชั้น 2523 55,000 งปม. บ้านพักนักการ 

3 บ้านพัก 2 ชั้น 2524 191,000 งปม. บ้านพักคร ู

4 บ้านพัก 2 ชั้น 2525 208,000 งปม. บ้านพักคร ู

5 บ้านพัก 2 ชั้น 2527 220,000 งปม. บ้านพักคร ู

6 บ้านพัก 2 ชั้น 2529 210,000 งปม. บ้านพักคร ู

7 บ้านพัก 2 ชั้น 2534 417,000 งปม. บ้านพักคร ู

8 บ้านพัก 2 ชั้น 2535 121,000 งปม. บ้านพักนักการ 

9 บ้านพัก 2 ชั้น 2537 121,000 งปม. บ้านพักนักการ 
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1.7 ห้องน้ำ/ห้องส้วม 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
1.8 ยานพาหนะ 

 

 
 

  

ที ่ ลักษณะอาคาร 
ปี พ.ศ.  
ที่สร้าง 

การได้มา 
จำนวนเงิน แหล่งเงิน หมายเหตุ 

1 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที ่ 2524 54,000 งปม. รื้อถอน 
2 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ 2525 70,000 งปม.  

3 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที ่ 2528 90,000 งปม.  

4 ส้วมนักเรียนชาย 6 ที ่ 2533 155,000 งปม.  

5 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่ 2537 180,000 งปม.  

6 สว้มนักเรียนหญิง 4 ที่/49 2558 371,000 งปม.  

7 ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที/่49 2559 490,700 งปม.  

ประเภทพาหนะ ทะเบียน ยี่ห้อ สี ปีท่ีซื้อ จำนวนเงิน แหล่งเงิน 
1. รถกระบะตอนเดียว บน 5608 สกลนคร IZUSU สีเทา 2554 120,000 สหกรณ์ 
2. รถตู้คันท่ี 1 นข 212 สกลนคร TOYOTA สีขาว 2553 - บริจาค 
3. รถตู้คันท่ี 2 นข 2859 สกลนคร TOYOTA สีบรอน 2553 1,270,000 บริจาค 

4. รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ 40-0103 สกลนคร HINO สีครีม 2553 1,260,650 สมาคมฯ 

5. รถยนต์กระบะ 4 
ประตู 

กฉ 7357 สกลนคร MITSUBISHI  
สีเทา 

2556 800,000 สมาคมฯ 
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1.9 ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ 
  

ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ จำนวนห้อง 
1. ห้องสมุดและวิทยบริการ 1 
2. Resource Center, ศูนย์ ICT 1 
3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์, ห้องสืบค้นอิสระ 5 
4. ห้องเรียนไร้พรมแดน 1 
5. ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, เคมี, ชีววิทยา และ ฟิสิกส์ 5 
6. ห้องศูนย์ดาราศาสตร์และมัลติมีเดีย 1 
7. ห้องศูนย์การเรียนวิทยาศาสตร์ไทยบริดสโตน 1 
8. ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 1 
9. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2 
10. ห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 1 
11. ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษาและอาเซียน 1 
12. ห้องแนะแนว 1 
13. ห้องจริยธรรมวิถีพุทธและศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น 1 
14. ห้องศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 1 
15. ห้องผลงานประกันคุณภาพการศึกษา 1 
16. ห้องอินทนิลน้ำ 1 
17. ห้องราชพฤกษ์ 1 
18. ห้องพระธาตุดุม 1 
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2. แผนผังโครงสร้าง ขอบข่าย และภารกิจของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
2.1 ผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานอำนวยการ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ครูและบุคลากร 

นักเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา 
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2.2 ผังแสดงขอบข่ายการบริหารงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

หัวหน้ากลุม่บริหารงานวิชาการ 
หัวหน้ากลุม่งานแผนงาน 

งบประมาณ 
หัวหน้ากลุม่งานอำนวยการ หัวหน้ากลุม่งานบริหารทัว่ไป 

หัวหน้ากลุม่งานกิจการ
นักเรยีน 

-งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
-งานพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน 
-งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
-งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานพัฒนาการเรียนการสอน 
-งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานแนะแนว 
-งานห้องสมุด 
-งานสารบรรณฝ่าย 
-งานคัดเลือกหนังสือแบบเรียน 
-งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
-งานรับนักเรียน 
-งานทะเบียนวัดผลแลประเมินผล 
-งานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
-งานศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
-งานจัดทำข้อมูลนักเรียน DMC 
-งานพัสดุวิชาการ 
-งานโครการห้องเรียนพิเศษ 
งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
-งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
-งานประสานความร่วมมือในการ 
พัฒนาวิชาการกับครู สถานศึกษาและ
องค์กรอื่น (MOU, เครือข่าย) 
-งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษา 
-งานจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ 
 เกี่ยวกับงานด้านวิชาการ 
-งานส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 
-งานโรงเรียนคู่พัฒนา 
-งานเลขานุการฝ่าย  

-งานจัดทำแผนงบประมาณและคำขอต้ัง
งบประมาณ 
-งานการวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
-งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
-งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร 
-งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
-งานแผนกลยุทธ์ 
-งานจัดทำแผนปฏิบัติการ 
-งานอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณ 
-งานขอโอนและขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
-งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
-งานตรวจสอบติดตามและรายงาน 
 การใช้งบประมาณ 
 -งานตรวจสอบติดตามและรายงาน 
 การใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
 -งานระดมทรัพยากรและการลงทุน 
 เพื่อการศึกษา 
 -งานบริการจัดการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
-งานวางแผนพัสดุ 
-งานกำหนดรูปแบบรายการหรือ 
คุณลักษณะครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 
-งานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
เพื่อจัดทำและจัดหาพัสดุ 
-งานจัดหาพัสดุ 
-งานควบคุมดูแลบำรุงรักษาและ 
 จำหน่ายพัสดุ 
-งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
-งานเบิกเงินจากคลัง 
-งานรับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงิน 
-งานนำเงินส่งคลัง 
-งานทำรายการทางการเงินและงบ
การเงิน 
-งานจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และ รายงาน 
-งานจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
-งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 

-งานสารบรรณ/งานธุรการ 
-งานปฏิคม/งานต้อนรับ 
-งานวางแผนอัตรากำลัง 
-งานจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
-งานสรรหาและบรรจุการแต่งต้ัง 
-งานการเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงข้ึน 
-การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-งานการเลื่อนข้ันเงินเดือน 
-งานการลาทุกประเภท 
-งานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-งานวินัยและการลงโทษ 
-งานสั่งพักราชการและการออก 
-งานรายงานการดำเนินงานการ 
ทางวินัยและการลงโทษ 
-งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
-งานการออกจากราชการ 
-งานจัดทำระบบและการจัดทำ 
ทะเบียนประวัติ 
-งานจัดทำบัญชีและเสนอขอ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ 
-งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-งานส่งเสริมขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร  
-งานรวบร่วมเกียรติบัตรและผลงานครู  
รางวัลดีเด่น 
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
-งานราชการอบรม สัมมนาศึกษาดูงาน  
-งานรายงานผลการปฏิบัติการประจำปี 

-งานดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
-งานประสานการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตมอัธยาศัย 
-งานระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
-งานประชาสัมพันธ์การศึกษา 
-งานส่งเสริม สนับสนุน 
ประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
-งานประสานราชการกับส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน 
-งานควบคุมและดูแลการ
จำหน่ายอาหาร (งาน
โภชนาการ) 
-งานวันสำคัญและประเพณี
วัฒนธรรม 
-งานดูแลห้องพิเศษ 
-งานประกันอุบัติเหตุ 
-งานอนามัยโรงเรียน 
-งานยานพาหนะ, พนักงานขับ
รถ 
-งานเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
-งานนักการภารโรง, แม่บ้าน, 
ยาม 
-งานหัวหน้าอาคารเรียน/ 
อาคารประกอบ 
   
  
  
   

-งานทัศนศึกษานักเรียน 
-งานกิจกรรมนักเรียน 
-งานจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ลงโทษนักเรียน 
-งานป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
-งาน TO BE NUMBER ONE 
-งานส่งเสริมระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
-งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานธนาคารโรงเรียน 
-งานปฐมนิเทศนักเรียน,ไหว้
ครู 
-ประชุมผู้ปกครอง 
-งานหัวหน้าสายชั้น 
-ค่ายลูกเสือ  
-ยุวกาชาด 
-ค่าย นศท. 
-งานกีฬาภายใน 
-งานสหกรณ์ร้านค้า 
-งานคัดกรองนักเรียนยากจน 
-งานข้อมูลนักเรียนยากจน 
-งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-ครูที่ปรึกษา 
-งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

รองผอ.กลุ่มงานบริหารท่ัวไป รองผอ.กลุ่มงานอำนวยการ รองผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สมาคมผู้ปกครองและครู 

โครงสร้างองค์กร (Organization Chart) 

รองผอ.กลุ่มงานกิจการนักรียน 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผอ.กลุ่มงานแผนงานงบประมาณ 
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