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ผูร้ับผิดชอบฝ่ายงานวิชาการ 

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

2 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

3 การวัดผลประเมนิผลและเทียบโอนผลการเรียน นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

4 การวจิัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา นางสุมาลี  บุญเลงิ 

5 การพัฒนาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา นางสาวรัชนี  แก้วสีม่วง 

6 การพัฒนาแหลง่เรียนรู ้ นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 

 7 

 

 

การนิเทศการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

8 การแนะแนวการศึกษา นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

  นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

  นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 

9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

  นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

  นางสาวพุทธชาด ยิ่งสบาย 

  ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์ ต่างเขต 

  นางสาวรัชนี  แก้ว สมี่วง 

10 

การส่งเสรมิความรูด้้านวิชาการแกชุ่มชน ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

11 

 

การประสานความรว่มมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

อื่น 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

12 

 

การส่งเสรมิและสนับสนุนงานวชิาการแกบุ่คลากร         

ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอื่นที่จดัการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หรอืผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

13 

ผลงานนักเรยีน/ ผลการจัดกจิกรรมทางวิชาการ นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

14 

 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การสอบ NT  ONE  LAS นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

 o-net นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

 NT นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

 ข้อสอบกลาง  นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 



  คู่มอืบริหารโรงเรียนมหาธิคุณวทิยา   ปีการศึกษา 2563 

2 

 

 รายงานการอ่าน นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

 รายงาน pisa นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

 รายงานการอ่านป. 1 นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

 รายงานกรอกข้อมลู o-net  ม.3 นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

15 การประเมินคุณภาพการศึกษา นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

16 การออกหนังสือรับรอง,วุฒิการศึกษา, แบบ ปพ., วุฒิบัตร นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

17 การออกเกยีรติบัตร นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

18 รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/รายงานประจ าป ี นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

  นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

  ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์ ต่างเขต 

  นางสาวรัชนี  แก้ว สมี่วง 

  นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

24 หัวหน้าสายช้ันอนุบาล นางนกขลักษณ ์ เฉยฉวิ 

25 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1-3 นางสาวพุทธชาด  ยิง่สบาย 

26 หัวหน้าสายช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4-6 นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

27 หัวหน้าสายช้ันมธัยมศึกษา นายนพรัตน ์ สุบรรทม 

28 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย นางบุญนภาโชติชัยธนากุล 

29 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ นายวีระพงษ์  อุทะลา 

30 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์ นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

31 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้งัคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม นางสาวชยสิรา  เมืนเมือง 

32 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะและดนตร ี นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 

33 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพเทคโนโลยี นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

34 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูส้ขุศึกษาและพลศึกษา นายนพรัตน ์ สุบรรทม 

35 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์  ตา่งเขต 

36 กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน นายไพรัตน ์ ช่วงกลัน่ 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 
 

 ประกอบด้วยผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นที่ปรึกษา      หัวหน้างานงบประมาณ  เป็น

ประธาน  หัวหน้างานวิชาการ  งานบุคลากร  งานบริหารทั่วไป   และครูฝ่ายการเงินและ

งบประมาณ   เป็นกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนา้ที่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและงบประมาณ 

1. ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค ์และเป้าหมายในด้านการด าเนินงานด้าน 

2. การเงนิและงบประมาณของโรงเรียน 

3. จัดท าโครงการพัฒนางานด้านการเงินและงบประมาณของโรงเรียน 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม งานการเงินและงบประมาณให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับ 

5. พิจารณาจัดบุคลากรที่เหมาะสมกับงานการเงินและงบประมาณเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

6. ติดตาม ช่วยเหลือ ให้ความสะดวกแก่ผูป้ฏิบัติงาน 

7. ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

นางสุมาลี  บุญเลิง    ประธานกรรมการ 

หัวหนา้งานวิชาการ    กรรมการ 

หัวหนา้งานบุคลากร    กรรมการ 

หัวหนา้งานบริหารทั่วไป    กรรมการ 

นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น    กรรมการ 

นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว    กรรมการ 

นางสาวรัชนี  แก้วสีมว่ง                       กรรมการ 
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ผูร้ับผิดชอบงานการเงินและงบประมาณ 

 

 
 

ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การจัดท าและเสนอของบประมาณ นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

2 การจัดสรรงบประมาณ ผูอ้ านวยโรงเรียน 

3 

 

การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้

เงินและผลการด าเนินงาน 

นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย 

4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

5 การบริหารการเงิน นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

6 รายงานต้นทุนผลผลิต นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

7 งานทะเบียนพัสดุ นางสุมาลี  บุญเลิง 

8 งานทะเบียนสิ่งก่อสร้าง นางสุมาลี  บุญเลิง 

 งานที่ราชพัสดุ นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น 

9 งานพัสดุ 

 

 

1) หัวหนา้การเจ้าหน้าที่ นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น 

 

2) เจ้าหน้าที่ นางสุมาลี  บุญเลิง 

      3 )ควบคุมภายใน นายไพรัตน์  ช่วงกลั่น 

10 การจัดซือ้จัดจ้าง นางสุมาลี  บุญเลิง 

11 บัญชเีงินประเภทต่าง ๆ  นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

12 รายงานเงินอุดหนุน  (ทุกสิน้ภาคเรียน) นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว 

13 โครงการอาหารกลางวัน นางสาวรัชนี  แก้วสีมว่ง 

15 โครงการเรียนฟรี 15 ปี 

 

 

1) การจัดซือ้แบบเรียน นางสุมาลี  บุญเลิง 

 

2) การจา่ยเงินค่าเครื่องแบบ นางสุมาลี  บุญเลิง 

 

3) การจา่ยเงินค่าเครื่องเขียน นางสุมาลี  บุญเลิง 

 

4) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน นายนพรัตน์  สุบรรทม 

 

4.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม นางสาวชยิสรา  เมนิเมือง 

 

4.2 กิจกรรมวิชาการ นางสาวพุทธชาด  ยิ่งสบาย 

 

4.3 กิจกรรมไอซีที นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

 

4.4 ศกึษานอกสถานที่ นายเสน่ห์  สุวรรณศรี 

16 การออมของครูและนักเรียน นางสาวรัชนี  แก้วสีมวง่ 
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4.  คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร 
 

 ประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงเรยีน  เป็นที่ปรึกษา     หัวหน้างานบุคลากร  เป็นประธาน        

หัวหนา้สายชั้น และครู  เป็นกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ที่คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร 

1. จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานโดยก าหนดบทบาทหนา้ที่และมอบหมายงานตามความรู้ 

ความสามารถ 

2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ศกึษาหาความรู้และสนับสนุนการศึกษาต่อ 

3. ควบคุมการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของขา้ราชการครู 

4. จัดท าโครงการเกี่ยวกับงานบุคลากร    ก ากับ ติดตามการด าเนินงานของฝา่ย 

บุคลากร 

5. ประเมินผลและน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางานต่อไป 

6. ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายบุคลากร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

       นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี    ประธานกรรมการ 

       หัวหน้าสายช้ันอนุบาล    กรรมการ 

       หัวหน้าสายช้ันประถมศกึษาปีที่  1-3  กรรมการ 

       หัวหน้าสายช้ันประถมศกึษาปีที่  4-6  กรรมการ 

       หัวหน้าสายช้ันมัธยมศึกษาปีที่   1-3  กรรมการ 
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ผูร้ับผิดชอบงานบุคลากร 
 

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ นางรัตนภรณ์  ปังสี 

4 วินัยและการรักษาวินัย ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

5 การออกจากราชการ นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

6 การลา , บัญชีวันลา นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

7 การย้าย นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

8 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

9 รายงานการฝกึอบรม ศกึษาดูงาน นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

10 ผลงานของบุคลากร นางรัตนภรณ์  ปังสี 

11 แฟ้มพัฒนางานของบุคลากร นางรัตนภรณ์  ปังสี 

12 ท าเนียบบุคลากร นางรัตนภรณ์  ปังสี 

13 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร นางรัตนภรณ์  ปังสี 

14 การจัดท าบันทึกการประชุมครู นางรัตนภรณ์  ปังสี 

15 สวัสดิการครู นางสุมาลี  บุญเลิง 

16 การเลื่อนขัน้เงินเดือน นายอภิรัฐร์  รอดเกิด 

17 ความก้าวหน้าทางวิชาการของครู นางสาวไพลิน  ยาสุขศรี 

18 การจัดท า กพ.7 ทางอเิล็กทรอนิกส์ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

19 การจัดท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงนิเดือนทางอเิล็กทรอนิกส์ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

20 การจัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน/เวรยาม นางสาวรัชนี  แก้วสีมว่ง 

ค าสั่งเวรประจ าวันหมุนเวยีนไปตามระยะเวลา ปรับได้ตามความเหมาะสม 
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5.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

 ประกอบด้วยผูอ้ านวยการโรงเรยีนเป็นที่ปรึกษา    หัวหนา้งานบริหารทั่วไปเป็นประธาน   

หัวหนา้สายชั้น และครูฝา่ยบริหารทั่วไป เป็นกรรมการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

หนา้ที่คณะกรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป 

1. ก าหนดเป้าหมาย   วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินงานบริหารทั่วไป 

2. จัดท าโครงการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป 

3. จัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเชน่การซ่อมแซม การตรวจสภาพและการบ ารุงรักษาอาคาร 

สถานที่ 

     4.   ด าเนินการตามโครงการและก ากับ ติดตาม การท างานของคณะกรรมการ 

     5.   ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

     6.   น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป 

     7.   ประสานงานและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

  

 

 

 

 

คณะกรรมการฝ่ายบรหิารทั่วไป 

ผูอ้ านวยการโรงเรียน 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

          นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี   ประธานกรรมการ 

หัวหนา้สายชั้นอนุบาล    กรรมการ 

        หัวหนา้สายชั้นประถมศกึษาปีที่  1-3  กรรมการ 

        หัวหนา้สายชั้นประถมศกึษาปีที่  4-6  กรรมการ 

        หัวหนา้สายชั้นมัธยมศกึษาปีที่   1-3  กรรมการ 

 นายนพรัตน์  สุบรรทม    กรรมการ 
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ผูร้ับผิดชอบงานบริหารทั่วไป 

ที่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 

1 การด าเนินงานธุรการ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน นางรัตนภรณ์  ปังสี 

 1) จัดท าท าเนยีบคณะกรรมการ   

 2) หนังสือเชิญประชุม    

    3)  จัดท าบันทึกการประชุม  

3 งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

4 การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

5 การจัดระบบการบรหิารและพัฒนาองคก์ร ผู้อ านวยการโรงเรียน 

6 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

7 

 

การส่งเสรมิ สนับสนนุดา้นวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม คณะครูทุกคน 

การบริหารงานอาคารสถานที่   

1) การจัดสรา้งอาคารสถานที ่ นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 
2) การใช้อาคารสถานที ่ นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 
3)  การบ ารงุรักษาอาคารสถานที ่

      อาคารอนุบาล     นางนกชลักษณ ์ เฉยฉวิ 

      อาคารธุรการ    นางสกุลรัตน์  ชิตรตัน์ฐา 

      อาคารป.1-ป.3     นางสมุาล ี บุญเลิง  

      อาคารป.4-ป.6     นายชินกร  ประจิมนอก  

     อาคาร ม.1-ม.3     นายนพรัตน์  สุบรรทม     

4) การควบคุมดูแลอาคารสถานที ่ คุณครูชายทุกคน 
5) การประเมินผลการใช้อาคารสถานที ่ นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 

การจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 

 1)บรเิวณอาคารเรยีน คุณครูชายทุกคน 
2)บรเิวณอาคารประกอบ คุณครูชายทุกคน 
3)บรเิวณอื่น ๆ  คุณครูชายทุกคน 
4)ก าหนดแนวปฏิบัติในการประหยัดน้ าประหยดัไฟฟ้า   นายนพรัตน ์ สุบรรทม 
5)การก าจัดขยะมูลฝอย คุณครูชายทุกคน 

 

6) การจัดสวนหย่อมหนา้หอ้ง ครูประจ าช้ัน 
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ที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ 

 

การป้องกันอบุัติเหตุในสถานศึกษา 

 

 

1)ก าหนดมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ นายนพรัตน ์ สุบรรทม 

 

2)การปฐมพยาบาลและการน าส่งสถานพยาบาล นางสาวไพลิน  ยาสุขศร ี

 

 

  

ระบบสาธารณูปโภค 

 

   1)ไฟฟ้า    นายเสน่ห ์ สุวรรณศรี 

นายนพรัตน ์ สุบรรทม 

นายวีระพงษ์  อุทธะลา  

2)น้ าประปา 

  3)เครื่องเสียง 

  5)คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

 5.เตาเผาขยะ นายไพรัตน ์ ช่วงกลัน่ 

9 การจดัท าส ามะโนนักเรยีน (ขอ้มูล 10 มิ.ย.,OBEC) นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

10 การรับนักเรยีน นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

11 ทะเบียนนักเรยีน นายวีระพงษ์  อุทธะลา 

12 

 

การส่งเสรมิและประสานงานการศึกษาในระบบ นอก

ระบบและตามอธัยาศัย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

13 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา ผู้อ านวยการโรงเรียน 

14 

 

 

 

 

 

 

งานส่งเสรมิงานกจิการนักเรียน 

 1)  กจิกรรมพัฒนานักเรยีน 

    1.1  การส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรมนักเรยีน นางสาวชยิสรา  เมนิเมือง 

   1.2  กจิกรรมลูกเสือ-เนตรนารี นายนพรัตน ์– ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์ 

ลูกเสือส ารอง ครูเสน่ห ์

ลูกเสือสามัญ ครูนพรัตน์ 

ลูกเสือสามัญรุน่ใหญ่ ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์  ตา่งเขต 

   

    1.3  การแนะแนว ระดับประถม นางบุญนภา  โชติชัยธนากุล 

          การแนะแนว ระดับมัธยม ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศนฯ  ตา่งเขต 

 1.4  กฬีาและนันทนาการ นายนพรัตน ์ สุบรรทม 

 2) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  ( ประถม ) - นางบุญนภา 

 

                                           มธัยม ว่าที่ร.ต.กมลฑรรศน์   

 

15 การประชาสัมพันธ์งานการศกึษา 
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1) จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์   ภาคเรียนละ 1 ฉบับ นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

2) การประชาสมัพันธ์ทาง Website ของโรงเรยีน,  

สพท.สก. เขต 1 

นางสาวมณฑิรา  ต๊ะศรเีรือน 

16 

 

การส่งเสรมิและสนับสนุนการศึกษาของบุคลากร  

ชุมชนองคก์ร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จดัการศึกษา 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

17 

 

งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงาน

อื่น 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

18 การจัดระบบ และรายงานการควบคุมในหน่วยงาน นายไพรัตน ์ ช่วงกลัน่ 

 

 

 

 


