
 
 
  

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารวิชาการ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                          
                                                 
                                             
  
                                                     
                                             
       
                     
       
                      
                    
                                 
                     
  
                        
       
               
                                     
                                     
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ผู้ปกครองนักเรียน 
นายกฤตภาส  นิกรกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

/คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 

นางสาวหน่ึงฤทัย จีนกลาง 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 

งานจัดการเรียนการสอน 
งานวัดผล ประเมินผล 

และเทียบโอนผลการเรียน 
 น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
 น.ส.อัจฉรา  บุตโคต 
 น.ส.กรกมล  แถบเงิน 
 น.ส.ชนากานต์  รวมใหม ่
 

 

      งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
         สื่อและเทคโนโลยี 
    นางสุหัสชา  พรหมดวง 
    นายธนชัย   แถมกลาง 
 

งานหลักสูตรสถานศึกษา 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
 

งานทะเบียน 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 

นักเรียน  

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
การงานอาชีพ 

นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 
น.ส.สุหัสชา ดาบสนัเทียะ 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 

งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รียน 
    น.ส.หนึ่งฤทัย  จนีกลาง 

 

ชุมนุม 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 

ลูกเสอื-เนตรนาร ี
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 

งานโครงการพิเศษ 

 
 

งานแนะแนว 
   น.ส.กมลชนก  บูรณะ 
   นายธนชัย   แถมกลาง 

 นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
 น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

น.ส.หนึ่งฤทัย จนีกลาง 

หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ 

น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 

นักศกึษาวิชาทหาร 
 นายธนชัย  แถมกลาง 
  
 

งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานการจัดการศกึษา 
แบบเรียนรว่ม 

  น.ส.สุหัสชา ดาบสันเทียะ 
     นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
 

งานวิจัยและพัฒนา 
การจดัการเรียนการสอน 

น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
   น.ส.หนึ่งฤทัย  จนีกลาง 

งานนิเทศการเรียนการสอน 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.สุหัสชา ดาบสนัเทียะ 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
 

งานห้องสมดุ 
และการส่งเสริมรักการอ่าน 

น.ส.กรกมล  แถบเงนิ 
น.ส.ชนากานต์ รวมใหม ่

 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ 
นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 

โครงการโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล 

น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
นางสทุธิรัตน์  นามพงษ์ 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
 
 โครงการสวนพฤกษศาสตร ์
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
น.ส.สุหัสชา ดาบสนัเทียะ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
น.ส.อจัฉรา  บุตโคต 
 

โครงการโรงเรียนวิถีพทุธชัน้น า 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 

   นายธนชัย  แถมกลาง 
 

โครงการโรงเรียนสุจริต 
น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 

   นางสทุธริัตน์  นามพงษ์ 
 

นางสาวกมลชนก  บูรณะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 



 
 
  

 
โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณ    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

  
       
                          
  
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

ผู้ปกครองนักเรียน 
นายกฤตภาส   นิกรกุล 

ผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
/คณะกรรมการที่ปรึกษา 

นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

งานส านกังานผูอ้ านวยการ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
 

 
 
 

 

งานการเงนิ 
นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 

 

งานแผนงานและจัดท างบประมาณ 
น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 

งานสารบรรณ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
 

งานบัญช ี
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 

งานยานพาหนะ 
นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

งานควบคุมภายใน 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 

งานพัสดุและสินทรัพย์ 
น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
 

นักเรียน  

งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 

งานสารสนเทศ 
นางสุหัสชา  พรหมดวง 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
นายธนชัย  แถมกลาง 
 
 
 
 

 
 
 

 

งานทนุการศึกษา 
น.ส.จิณณพัต  การบรรจง 
 
 
 

นางสาวกมลชนก  บูรณะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 



 
 
  
 

โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายกฤตภาส  นิกรกุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

นางสาวกมลชนก  บูรณะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 

งานสรรหาและบรรจแุต่งตั้ง 
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 

 

งานพัฒนาบุคลากร 
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
น.ส.ชนากานต์  รวมใหม่ 
นายธนชัย  แถมกลาง 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 

 

งานอืน่ๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานปฏิคม 
น.ส.ชนากานต์   รวมใหม ่
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
น.ส.จุฑามาศ   เขียวหมื่นไวย์ 

 

งานบุคลากร 
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 
 

นักเรียน  

งานวินัยและการรกัษาวนิัย 
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
 

 

งานบ าเหน็จความชอบ 
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 

 
 

งานนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 
 

 

นางสาวสุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 



 
 
  

 
โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป     

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

นายกฤตภาส  นิกรกุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

นางวิลาวัลย์  เอื้อเฟื้อ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

งานชุมชนสัมพนัธ ์
นางวิลาวัลย์   เอือ้เฟือ้ 
นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 

 

งานประชาสมัพันธ ์
น.ส.สุหัสชา  ดาบสันเทียะ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายธนชัย  แถมกลาง 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

 

งานคณะกรรมการ 
สถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นางวิลาวัลย์   เอือ้เฟือ้ 
น.ส.จุฑามาศ  เขียวหมื่นไวย์ 
 

 
 
 

นักเรียน  

งานครูประจ าชัน้/ 
ครูที่ปรกึษา 

 งานอาคารสถานที ่
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
นายละมัย  คุ่มพุดซา 
 

  งานรกัษาความปลอดภัยสถานทีร่าชการ 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
 
 
 

 

งานบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
ในโรงเรียน 

น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
นายละมัย  คุ่มพุดซา 
 
 

 
 

งานวินัยและแก้ไขปัญหา 
พฤติกรรมนกัเรียน 

น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายธนชัย  แถมกลาง 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
 
 
 

 

งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
และสภานกัเรียน 

นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นายธนชัย  แถมกลาง 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
 
 

งานส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมนกัเรียน 

นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
นางวิลาวัลย์   เอือ้เฟือ้ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
 
 
 
 
 
 

 

งานเครอืข่ายผู้ปกครอง 
และศิษย์เก่าโรงเรียน 

นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
นางสุทธิรัตน์  นามพงษ์ 
น.ส.หนึ่งฤทัย  จีนกลาง 
 
 
 
 

 

งานอนามัยโรงเรียน 
นายธนชัย   แถมกลาง 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
 
 

 

งานอืน่ที่ได้รับมอบหมาย 

งานอาหารและโภชนาการ 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
 

 งานโสตทัศนูปกรณ ์
นายธนชัย  แถมกลาง 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี

 

งานป้องกันปัญหาสิ่งเสพติด 
นางวิลาวัลย์  เอือ้เฟือ้ 
น.ส.อรทัย  ฝ่ายนา 
นายสุทธิพงษ์  โพนโต 
น.ส.ภารญิา  ทาบโลหะ 
นายนรนิติ  กิ่งแก้ว 
นายธนชัย  แถมกลาง 
นายกิตติพงษ์  ผลด ี
 

 
 

 

นางสาวกมลชนก  บูรณะ 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนพุดซาพิทยาคม 

 


