ประกาศโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
เรื่อง การใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
..........................................................................
จากการปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข การดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ
จาเป็นที่จะต้องมีการกระจายอานาจ และให้ทุกฝ่ายการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องตามหลักการของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ซึ่งให้มีการจัดระบบ
โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มี
การกระจายอานาจไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังปรากฏในบัญญัติมาตรา 39 จากแนวคิด
ดังกล่าวเพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัว มีอิสระ และมีความเข้มแข็ง รัฐจึงให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดย
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เพื่อให้การ
ดาเนินงานของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคมให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
จึงได้จัดทาโครงการบริหารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม โดยการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
ขึ้นโดยกาหนดขอบข่ายและ ภารกิจการบริหารและการจัดการสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) และ
ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนาไปสู่การบริหาร และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม จึงประกาศใช้โครงสร้างการบริหารของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อ ใช้บริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจ
ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

(นายพิพัฒน์ สายสอน)
ผู้อานวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

หนังสือให้ความเห็นชอบ
การใช้โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
**************************************************************
ตามที่ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ได้จัดทาโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม เพื่อ ใช้บริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจ
ของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหาร และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น
บัดนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณา โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙ เห็นชอบให้โรงเรียนจัดการ
วางระบบการบริหารตามโครงสร้างที่กาหนด
(
)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ แนวการบริหาร โดย “นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ตามกระบวนการเชิงระบบ (PDCA)”
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
นายพิพัฒน์ สายสอน
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนดอยสะเก็ด
ผู้อานวยการโรงเรียน
วิทยาคม
กรรมการบริหารโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
สมาคมชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม
นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อานวยการโรงเรียน
ผู้ช่วยผู้อานวยการกลุ่ม บริหาร อานวยการ
นางจินตนา สุคนธรส

ผู้ช่วยผู้อานวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
นายควงชัย วรรณเลิศ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ
นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา

1.กลุ่มงานอานวยการ (นางจินตนา)

1.กลุ
่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(นาย
....................................................................
ควงชัย วรรณเลิศ) .

1.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร (นางกาญจนา พิชยศ)
1.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและท้องถิ่น (นางกาญจนา พิชยศ)
2.งานพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่21 (นางพรพิมล บุญโคตร)
3.งานพัฒนาหลักสูตรคู่ขนานเพื่อการมีงานทา (นายอุมทรัพย์ อุษา)
2.กลุ่มงานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา)
1.งานพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ (นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา)
2.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นางกิตติยาพร เสนวรรณะ)
(ลส-นน.ครูณรงค์/ยว ครูนิตยา/นศ.รด.ครูจินตนา/ก.ชุมนุมครูกิตติยาพร/กก.นน.ครูนิตยา/กก.จิต
อาสาและสาธารณประโยชน์ หัวน้าระดับ)
3.งานพัฒนานักเรียนเรียนร่วม (ครูเฉลิมศรี ขันธรรม/นส.กิ่งกาญจน์ สิทธิวงค์)
4.งานส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (นายนันทยศ ถนอมศักดิ์)
5.งานแนะแนวและการศึกษาต่อ (นางนิตยา ทินะ)
3.กลุ่มงานทะเบียน วัดผลและประเมินผล (นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา)
1.งานทะเบียน (นางกาญจนา ปัจฉิม /นส.พัฒชริน เจนจิต)
2.งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (นางชนกนาถ เขียวตา/นส.พัฒชริน เจนจิต)
4.กลุ่มงานพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ (นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี/นายอนุชิต มะณี)
1.งานสื่อและนวัตกรรม (นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี)
2.งานเทคโนโลยี และเครือข่ายเพื่อการศึกษา (นายธิติ ศรัทธานนท์)
3.งานห้องสมุด (นางมาลี โรจนวรานนท์/นายปุณณภพ ทุ่งบัวตอง)
4.งานศูนย์อาเซียน (นางสาวเบญมาศ จอมนงค์/นายปรวิช กิติยากุล/Mr.Robert Peter)
5.งานศูนย์เฉลิมพระเกียรติ (นางสิรินทร์ สังประกุล)
6.งานเศรษฐกิจพอเพียง (นายธิติ ศรัทธานนท์/นายราชวัต/นส.กฤตพร )
7.งานสวนพฤษศาสตร์ (นางสาวเจนจิรา วงค์สิงห์แก้ว)
5.กลุ่มงานนิเทศ และประกันคุณภาพการศึกษา (นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว)
1.งานนิเทศภายใน (นางสังวาลย์ เผ่าวัฒนา) 2.งานพัฒนาวิชาชีพครู (นางพรพิมล บุญโคตร)
3.งานประกันคุณภาพการศึกษา (นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว)
4.งานวิจัยคุณภาพการศึกษา (นางไพลิน เนตรนพรัตน์)

1.งานธุรการและสารบรรณ (นส.กรรณิการ์ สุยะวา)
2.งานบริหารบุคคล (นางจินตนา สุคนธรส)
3.งานรักษาความปลอดภัย(นางไพลิน เนตรนพรัตน์)
4.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(นายควง
ชัย วรรณเลิศ/นางพรพิมล บุญโคตร)
5.งานปฏิคม (นางอุไรวรรณ เพ็ขรณสังกุล)

2.กลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์ (นายนันท
ยศ ถนอมศักดิ์)
1.งานการเงินและบัญชี (นายนันทยศ ถนอมศักดิ์)
2.งานพัสดุ (นางอุไรวรรณ เพ็ขรณสังกุล)
3.งานซ่อมบารุง และยานพาหนะ (นายนภดล ยอด
คาลือ)
4.งานธนาคารโรงเรียน (นางแอนนา พานคาดาว)

3.กลุ่มงานแผนงานและนโยบาย (นางศรี
ประกาย สุขปาเรียน)
1.งานแผนงาน(นางศรีประกาย สุขปาเรียน)
2.งานตรวจสอบภายใน(นางกิตติยาพร เสนวรรณะ)
3.งานควบคุมภายใน (นางพรพิมล พวงย้อยแก้ว)
4.งานสารสนเทศ(น.ส.เบญจมาศ จอมนงค์)

1.งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ครูควงชัย/ครู
พรพิมล/ครูปวิช)
2.งานระเบียบวินัยนักเรียน(ครูนวรัฐ/ครูวันชัย)
3.งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเพศและสิง่ เสพติด(นายนว
รัฐ นริทร)

2.กลุ่มงานสภานักเรียนและส่งเสริม
ประชาธิปไตย(นางสาคร ผลอินทร์)
1.งานสภานักเรียน (นางสุทธิพร คัณฑมนัส)
2.งานส่งเสริมจริยธรรม คุณธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (นางนภัสร ยะมโน)
3.งานส่งเสริมอัตลักษณ์โรงเรียน และโรงเรียนสุจริต
(นางสาคร ผลอินทร์)

3.กลุ่มงานชุมชน ภาคี และเครือข่ายผู้ปกครอง
(นางอาไพ พรหมเมตาจิต)
1.งานชุมชนสัมพันธ์ และอนุรกั ษ์ศิลปวัฒนธรรม(ครูอาไพ)
2.งานเครือข่ายผู้ปกครองและสมาคมศิษย์เก่า
(นายควงชัย วรรณเลิศ/ นางอุไรวรรณ เพ็ชรณสังกุล)
3.งานจารจรและเครือข่ายรถรับส่งนักเรียน
(นายณรงค์ มาตา/นายธิติ ศรัทธานนท์)

หัวหน้ากลุ่มสารฯ/หัวหน้าระดับ/ครูและบุคลากรทางการศึกษา/นักเรียน

ผู้ช่วยผู้อานวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป
นายสุภคล แก้ววังชัย
1.กลุ่มพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม (นายสุภคล แก้ววังชัย)
1.งานอาคาร สถานที่ (นายสุภคล วังชัย)
2.งานสาธารณูปโภค และน้าดืม่ โรงเรียน
(นายอานนท์ ขัตติ)
3.งานนักการภารโรง (นายสุภคล วังชัย)
4.ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม (นางสุทธิพร
คัณฑมนัส)
2.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและ
โภชนาการ (นางไพลิน เสียงเพลิน)
1.งานอนามัยโรงเรียน(ครูไพลิน/ครู
ประหยัด)
2.งานโรงอาหารและร้านค้า นางพรพิมล
บุญโคตร)
3.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และบริการ
(นางเฉลิมศรี เกิ้งบุรี)
1.งานวารสารและประชาสัมพันธ์ (นาง
เฉลิมศรี เกิ้งบุรี)
2.งานโสตทัศนูปกรณ์ (นายอานนท์

ขัตติ)
3.งานดนตรี และวงโยธวาทิต
(นางจินตนา สุคนธรส)

