
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารและจัดการโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

 

นางศักด์ิศรี  นามนาค 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
 
 

๑. งานวางแผนงานด้านวิชาการ 
และนิเทศ 
๒. งานหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๓. งานวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
๔.งานทะเบียนและสารสนเทศทาง
วิชาการ 
๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       ๕.๑  กิจกรรมแนะแนว 
       ๕.๒  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
       ๕.๓ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 
      ๕.๔ กิจกรรมชมรม 
      ๕.๕ กิจกรรมลดเวลาเรียน 

เพ่ิมเวลารู้ 

๖. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 

ในสถานศึกษา 

๗.  งานห้องสมุดและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ 
๘.  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
     
 

๑. งานบริหารแผนงานงานและ

งบประมาณ 

๒. งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน

ตามท่ีได้รับจัดสรรฯเบิกเงินจากคลัง  

น าเงินส่งคลัง  รับเงิน  

เก็บรักษาเงินและจา่ยเงิน 

    ๒.๑ อนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ี

ได้รับจัดสรร 

ขอโอนและเปลี่ยนแปลง  งบประมาณ 

   ๒.๒ รายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณจัดท าบัญชีการเงินรายงาน

การเงินและงบการเงิน 

   ๒.๓ ตรวจสอบติดตามและรายงาน

การใช้งบประมาณและผลผลิตจาก

งบประมาณ 

  ๒.๔ ระดมทรัพยากร 

และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๒.๕ บริการยานพาหนะ  

 
 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

๑. งานดูแลอาคารสถานท่ี  

สภาพแวดล้อม และนักการภารโรง 

๒. งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
๓. งานอนามัยโรงเรียน 

๔. งานโภชนาการและโรงอาหาร 
๕. งานบริหารงานยามรักษาการณ ์
และประชาสัมพันธ ์
๖. งานกิจกรรม To be 
number one 
๗ .งานบริหารโครงการตามจุดเนน้ 
(บริหารทั่วไป) 
 
 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๑. งานเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
ในการบริหารกิจการนักเรียน 
๒. งานปกครองนักเรียน 
๓. งานการจัดระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 
๔. งานส่งเสริมค่านยิมที่ดีและ
พฤติกรรมอันพึงประสงค ์
๕. งานจราจรและควบคุมยานพาหนะ
นักเรียน(รถจักรยานยนต์และรถรบัส่ง
นักเรียน) 
๖. งานป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิ 
๗. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
๘.  งานสารสนสนเทศ 

๑. งานอัตราก าลังและการพัฒนา 
     ๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
     ๑.๒ การจัดสรรอัตราก าลัง สรร
หา 
และบรรจุแต่งตั้ง 
     ๑.๓ การเลื่อนระดับปรับ
ต าแหน่ง  การย้าย 
และการออกจากราชการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑.๔ การเลื่อนเงินเดือน 
    ๑.๕ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา 
    ๑.๖ การด าเนินการ 
ทางวินัยการรักษาวินัย 
และรายงานการด าเนินการทางวินยั
และการลงโทษ 
    ๑.๗ การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 
    

นายวินัย มณีพลาย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
 

นายฌานัณท์  นิลเศษ 
ปท.รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

กิจการนกัเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
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 ๙. งานพัฒนาระบบสานสนเทศทาง
วิชาการ 
๑๐.  งานการจัดการศึกษา 
เรียนรวม 
๑๑.  งานบริหารโครงการ              

ตามนโยบายและจุดเน้น 

ของสถานศึกษา   

     ๑๑.๑ โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้รูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM 

Education) 

     ๑๑.๒ โครงการโรงเรียนคุณภาพด้าน

วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

(SMT) 

      ๑๑.๓ โครงการการยกระดับ

คุณภาพการศึกษา (Team For 

Education; TFE) 

    ๑๑.๔ โครงการจัดการเรียนรู้บูรณา

การการคิสร้างสรรค์ตามแนว PISA 

งานพัสดุ 

๓. งานวางแผน จัดหาควบคุมดูแล

บ ารุงรักษา  จ าหน่ายพัสดุ และก าหนด    

รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของ

ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงิน   

งบประมาณ 

     ๓.๑  พัฒนาระบบข้อมูลและ

สารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสดุ 

    งานแผนงานและสารสนเทศ 

๔. งานวินิจฉัยองค์กร  

จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ  

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ

ประจ าปีของสถานศึกษา 

    ๔.๑  งานจัดท าแผนงบประมาณและ

ค าขอตั้งงบประมาณฯ 

    ๔.๒ งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ

แผน 

 

 ๒. งานส่งเสริมมาตรฐาน 
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม 
จริยธรรม และคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
     ๒.๑ การส่งเสรมิมาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพคุณธรรม
และจริยธรรม 
     ๒.๒ การขอรับและต่ออายุใบ
ประกอบวิชาชีพครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
     ๒.๓ การส่งเสรมิ 
และยกย่องเชิดชูเกียรติ      
     ๒.๔ การจัดท าบญัชีรายชื่อและ
ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสนอ 
ขอพระราชทานครื่องราช 
อิสริยภรณ ์
   ๒.๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสมาคมศิษยเ์ก่า 
 
 

 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

โครงสร้างการบริหารและจัดการโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

 

นางศักด์ิศรี  นามนาค 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
 
 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

นายวินัย มณีพลาย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
 

นายฌานัณท์  นิลเศษ 
ปท.รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

กิจการนกัเรียน 
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      ๑๑.๕  โครงการพัฒนา
ศักยภาพนักเรยีนห้องเรียนพเิศษ 
SEM 
     ๑๑.๖ โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

     ๑๑.๗ โครงการสวน 
พฤกษศาสตร์ในสถานศึกษา 
     ๑๑.๘ โครงการน้อมน า 

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงสู่การปฏิบตั ิ

      
 

๕. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย

สารสนเทศ 

๖. งานสารบรรณ 

๗. งานส่งเสริมสวัสดิการคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา 

๘. งานสวัสดิการนักเรียน 

๙.  งานธนาคารโรงเรียน 

๑๐.  งานปฏิคม  
(อาคารคุรุนสุรณ์) 

๑๑. งานบริหารโครงการตาม

นโยบายและจดุเน้นของสถานศึกษา 

     ๑๑.๑  โครงการ 

จิตรอาสาโรงเรียน 
 

๓. งานสารสนเทศด้านการ
บริหารงานบุคคล 
    ๓.๑ การพัฒนาระบบ 
รายงานการมาปฏิบตัิราชการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   ๓.๒ การบันทึกการมาปฏิบตัิ
ราชการ ขาด ลา มาสาย 
   ๓.๓ การจดัระบบและการจดัท า
ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
   ๓.๔ การพัฒนา/จัดระบบ
สารสนเทศด้านการบรหิารงานบุคคล 
   ๓.๕ การด าเนินการด้านสารบรรณ
ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
๔. งานควบคุมคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

  

โครงสร้างการบริหารและจัดการโรงเรียนขาณุวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

วิชาการ 
 

 

นางศักด์ิศรี  นามนาค 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

งบประมาณ 
 
 

นางโสภิดา มั่งอะนะ 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

บุคคล 
 

นายวินัย มณีพลาย 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

ทั่วไป 
 

นายฌานัณท์  นิลเศษ 
ปท.รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน

กิจการนกัเรียน 
 


