
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

โรงเรียนวัดเจ้ามูล
เลขท่ี ๒๖/๓ ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงวัดท่าพระ 
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ



โครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดเจ้ามูล ปีการศึกษา 25๖๔ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารท่ัวไป 

1. การบริหารกลุ่มสาระ 
    การเรียนรู้ 
2. งานพัฒนาหลักสูตรสถาน 
    ศึกษา 
3. งานวัดผลประเมินผล และ 
    เทียบโอนผลการเรียนรู้ 
4. งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  
    และเทคโนโลยีทางการ 
    ศึกษา 
6. งานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ 
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานแนะแนวการศึกษา 
9. งานประสาน ส่งเสริม และ 
    สนับสนุนงานวิชาการแก่ 
    ครอบครัว ชุมชน องค์กร  
    หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่ 
    จัดการศึกษา 
10. งานการรับนักเรียน 
11. งานทะเบียนนักเรียนและ 
    จัดท าส ามะโนนักเรียน 
12. งานพัฒนาระบบเครือขา่ย 
    ข้อมูลสารสนเทศ 
13. งานห้องสมุดโรงเรียน 

1. งานวิเคราะหแ์ละจัดท าแผน 
    ของสถานศึกษา 
2. งานจัดต้ัง เสนอขอและ 
    จัดสรรงบประมาณ 
3. งานตรวจสอบ ติดตาม  
    ประเมนิผล รายงานผล  
    การใช้เงินและผลการ 
    ด าเนินงาน 
4. งานระดมทรัพยากรและ 
    การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
5. งานบริหารการเงิน 
6. งานบริหารบัญช ี
7. งานบริหารพสัดุและทรัพย์สิน 
8. งานจัดท าข้อตกลงการ 
    ปฏิบัติราชการ 
9. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
10. งานตรวจสอบภายใน 
11. งานจัดระบบการควบคุม 
    ภายใน 
12. งานพัฒนาระบบการ 
    ประกันคุณภาพภายใน 
    สถานศึกษา 
13. งานอื่น ๆ 

1. งานวางแผนอัตราก าลังและ 
    การก าหนดต าแหน่ง 
2. งานสรรหา บรรจุแต่งต้ัง  
    ย้ายและการออกจากราชการ 
3. งานทะเบียนประวัติและ 
    บ าเหน็จความชอบ   
4. งานวินัยและการรักษาวินัย 
5. งานพัฒนาบุคลากร และ 
    เสริมสร้างประสิทธภิาพการ 
    ปฏิบัติราชการ 
6. งานส่งเสริมงานกิจการ    
    นักเรียน 
7. งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
8. งานส่งเสริมคุณธรรม  
    จริยธรรมนักเรียน 
9. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
10. งานระดับชั้น และครูที ่
    ปรึกษา 
11. งานป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และ 
    อบายมุข 
12. งานวินัยและความประพฤติ 
    นักเรียน 
13. งานประสานและพัฒนา 
    เครือข่ายการศึกษา 
14. งานอื่นๆ 

1. งานธุรการ 
2. งานประสานงานคณะ 
    กรรมการสถานศึกษา 
    ขั้นพื้นฐาน 
3. งานอาคารสถานที่ 
    และสิ่งแวดล้อม 
4. งานส่งเสริมและ   
    ประสานงานการศึกษา 
    ในระบบ นอกระบบ  
    และตามอัธยาศัย 
5. งานประชาสัมพันธ ์
6. งานยานพาหนะและ 
    บริการ สาธารณะ 
7. งานสัมพันธ์ชุมชน 
8. งานโภชนาการ 
9. งานอนามัยโรงเรียน 
10. งานสวัสดิการ 
11. งานวิทยุสื่อสาร 
12. งานโสตทัศนศึกษา 
13. งานอื่นๆ 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง คณะกรรมกำรมูลนิธิโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
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แผนภูมิการบริหารวิชาการ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนกำรสอน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
นำยพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 

กำรประกันคุณภำพสถำนศึกษำ 
นำยพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 

 

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
นำยศม  มั่นใจตน 

งำนนิเทศภำยใน 
นำยพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 

กิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

 

กิจกรรมแนะแนว 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

 

งำนทะเบียนวัดผลประเมินผล 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

 

กำรพัฒนำสื่อและเทคโนโลยี 
นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 
 

 งำนห้องสมุด 
นำยวิทยำ  ศรีอำรำม 

นำงสำวจุฬำมณี  สิงหค์ำน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
นำยวิทยำ  ศรีอำรำม 

นำยพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 
 

 

กลุ่มสำร 
ะกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอ่ิม 

นำงสำวนุชรินทร์  อ่ิมเอิบสุข 
นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 

 

 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
นำงสำววำริพินทุ์  สุขสิงห ์

นำงสำวโสภิตำ  บัวพรม 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย์ 

นำยศม  มั่นใจตน 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 
นำงสำวจุฬำมณี  สิงห์คำน 

นำยสัมฤทธ์ิ  เทียนโชต ิ

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพฯ 
นำงสุทธินันท์  พูลเกิด 

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวฐำปนี  ทองมิง่ 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย ์

นำยณัฐกฤษ  จันทร์คณำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำยพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 

กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนำรี 
นำงสำวสิรภิัทร เกษมวงศ ์

นำยศม  มั่นใจตน 
 

กิจกรรมชุมนุม 
นำยศม  มั่นใจตน 

 

กำรศึกษำปฐมวัย 
นำงสำวอัญชลี  สำรรักษ์ 

นำงสำวอภัสนันท์  วรรณมณี 
นำงสำวนิตยำ  พืชทองหลำง 
นำงสำวพุทธธิดำ  อ้อยจีน 
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แผนภูมิกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 

 
 
 
                  
 
 
 
 

 
 
 
 

นำยณัฐกฤษ  จันทร์คณำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 
 

นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงบประมำณ 

กำรบริหำรงำนกำรเงิน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 

 

กำรบริหำรงำนบัญชี 
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

กำรบริหำรงำนพัสดุและทรัพย์สิน 
นำงสำวนุชรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

กำรตรวจสอบภำยใน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์

งำนตรวจสอบ ติดตำม 
ประเมนิผลกำรใช้เงิน 

นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 
นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 

 
 

งำนระดมทรัพยำกรและกำรลงทุน 
เพ่ือกำรศึกษำ 

นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

งำนวิเครำะห์และจัดท ำ 
แผนของสถำนศึกษำ 

นายพรหมฤทธ์ิ  ไชยต้นเทือก 
นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

 

งำนวิเครำะห์และจัดท ำข้อตกลง 
กำรปฏิบัติรำชกำร 
นำยศม  มั่นใจตน 

งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
นางสาวนุชรินทร์  อิม่เอิบสุข 
นางสาวศิริรัตน์  สัจจาผล 

งำนจัดต้ัง เสนอขอ 
และจัดสรรงบประมำณ 
นำงสำวฐำปนี  ทองมิ่ง 

นำงสำวนฤรัตน์  มะโนอิ่ม 
 

งำนจัดระบบควบคุมภำยใน 
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

งำนพัฒนำระบบกำรประกัน 
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 

คณะคร ู
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แผนภูมิกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยณัฐกฤษ  จันทร์คณำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กิจกรรมส่งเสริมงำนพัฒนำบุคลำกร 

งำนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์

กำรบ ำรุงขวัญก ำลังใจ 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

งำนพัฒนำครูบุคลำกร 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 

งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
นำงสำวสิรภิัทร  เกษมวงศ ์

 

งำนประสำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ 
นำงสำวจรัญยำ จันค ำ 

หัวหน้ำสำยชั้น กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

สำยชั้นอนุบำล 
นำงสำวอัญชลี  สำรรักษ ์

สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  
นำงสำวสิรภิัทร  เกษมวงศ ์

สำยชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
นำงสำวภคมน  บุตะเคียน 

กำรวำงแผนและกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

 

สรุปผลกำรปฏิบัติงำน 
คณะคร ู

 
 

งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
นำยสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ 

งำนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
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แผนภูมกิลุม่บรหิารทั่วไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยณัฐกฤษ  จันทร์คณำ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดเจ้ำมูล 

นำงสำวจุฑำมำศ  ศรจีันทร ์
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

งำนอนำมัยโรงเรียน 
นำงสำวไอวลีย์  จงกลณีย์ 

 

งำนโสตทัศนศึกษำ 
นำยสัมฤทธิ์  เทียนโชติ 

 

งำนสวัสดิกำร 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

งำนบริกำร งำนทั่วไป 

งำนอำหำรโภชนำกำร 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์

นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

 

งำนสัมพันธ์ชุมชน 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

งานยานพาหนะ 
นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทร ์
นายสัมฤทธ์ิ  เทียนโชติ 

งำนธุรกำร 

งำนจัดระบบทะเบียน  
ระเบียนข้อมูลนักเรียน 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

นำงสำวนุชจรินทร์  อิ่มเอิบสุข 

งำนอำคำรสถำนที ่
นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทร ์

นำยวิทยำ ศรีอำรำม 
นำยศม  มั่นใจตน 

งำนกรรมกำรสถำนศึกษำ 
นำยสรรเสริญ  พูลสุขโข 

งำนประชำสัมพันธ์ 
นำงสำวสิริภัทร  เกษมวงศ ์
นำงสำวไอวลีย์ จงกลณีย์ 

งำนธุรกำร สำรบรรณ 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

 

งำนข้อมลูสำรสนเทศ 
นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 

นำงสำวศิริรัตน์  สัจจำผล 

งำนกำรประสำนงำน ติดต่อรำชกำร 

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 
 

กำรจัดท ำรำยงำนข้อมูล  
จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

นำงสำวจรัญยำ  จันค ำ 
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