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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) กลุ่มบริหารงานทั่วไปเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดอยู่ในกลุ่มบริหารงานทั่วไป โดยในคู่มือเล่มนี้ได้แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของแต่ละภาระงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการที่มีคุณภาพ และเพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปเล่มนี้จะเกิดขึ้นมิ ได้  หากไม่ได้รับการแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และนโยบายของผู้อ านวยการโรงเรียน งานจัดองค์กร กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียน จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

ต้องขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ช่วยกัน
ระดมความคิด และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น  

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเล่มนี้จักเป็น
ประโยชน์แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่  

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดท าต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
 
 
 
      
 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ 
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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สำรบัญ 
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ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 
 
 
๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ตั้งอยู่เลขท่ี  ๒๕๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเภาลาย   
ต าบลแม่น้ า อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๓๓๐  โทรศัพท์  ๐๗๗ -๔๒๕๐๕๓  
โทรสาร  ๐๗๗ – ๔๒๕๔๗๐   เว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
 ๑.๒  ประกำศจัดตั้งเม่ือวันที่   ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๒๐   
 ๑.๓  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑.๔  มีเขตพื้นที่บริกำร ๒ ต าบล  ได้แก่ ต าบลแม่น้ า  และต าบลบ่อผุด  

๒.   ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
๒.๑  ผู้บริหำรชื่อ นางเพียงแข ชิตจุ้ย  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)      

สาขาการบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - จนถึงปัจจุบัน 

 ๒.๒  ผู้ช่วยผู้บริหำรที่ได้รับการแต่งตั้ง  ๒ คน 
 ๑. นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๒. นางจ าเรียง  ใจกว้าง  วุฒิการศึกษาสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

  ๒.๓  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอ าเภอเกาะสมุยในขณะนั้น
เป็นผู้น าในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านต าบลแม่น้ า ต าบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุพล 
กาญจนพงศ์  ผู้ ช่วยศึกษาธิการจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี  และมีนายภิญโญ สาธร รั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศ  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ าเป็นที่เรียนชั่วคราว  
โรงเรียนได้เปิดท าการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนจ านวน ๒ 
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๘๗ คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย ๔๙  คน และนักเรียนหญิง ๓๘ คน โดยนาย
ปรีชา แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอ าเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนบ้านแม่น้ าเดิม ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีครูสอนประจ า ทางจังหวัดจึงมีค าสั่ง
ให้  นายสุทธิ  วีระธรรม อาจารย์ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย มาช่วยราชการโดยท าหน้าที่เป็นครูใหญ่ 

วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ประชาชนชาวต าบลแม่น้ าและต าบลบ่อผุดโดยการน าของพระครู
วิภาตทีปกร ได้เริ่มปรับพ้ืนที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ปี  พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาชนบท มพช. ๒ รุ่นที่ ๒ 

วันที่  ๒๐ กันยายน  ๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณ
ตามโครงการ  มพช. 

วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งตั้งนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร  มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่และวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  เริ่มพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ส่วนที่ช ารุดและพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

http://www.tpp.ac.th/


๒ 

 

วันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  นายพิสิษฐ   ศักดา  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนถึง
วันที่ ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ท าให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัล 
OBEC QA 
     วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ นางเพียงแข ชิตจุ้ย ได้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีนักเรียนจ านวน ๑,๘๓๔ คน  มีครูและบุคลากรจ านวน ๘๖ คน 

๒.๔  ค ำขวัญและปรัชญำโรงเรียน 
ปรัชญำโรงเรียนMotto 
“ปญญานราน ปทีปา  โหนติ”   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน 
 
                                           ตรำสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
  สีประจ ำโรงเรียน 
         สีน้ าทะเล เปรียบเหมือนแหล่งก าเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
         สีเหลืองทอง  เปรียบเหมือนสิ่งที่มีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองค า 

๒.๕ ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำร 
     โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานทั่วไป แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงาน
ชุมชนภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์   และกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมก าหนดนโยบาย ส่งเสริมช่วยเหลือ  ควบคุม ก ากับ ติดตามการ
บริหารงานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งแต่งตั้งขึ้น
ภายในเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับชั้นเป็นที่ปรึกษาและเป็นแกนน า
ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ดังแผนภูมิการจัดองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓ 

 

กำรปฏิบัติงำนของกลุม่งำนบริหำรทั่วไป  
 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

1. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

2. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

3. เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานบริหารทั่วไป โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ และ
พัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 

1. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตามบริบท
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมงานชุมชน
สัมพันธ์ งานแผนงาน/งานพัฒนามาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ งานอนามัย งานโภชนาการ 
งานโสตทัศนูปกรณ์ งานสวัสดิการและงานส านักงาน 

2. คู่มือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 

3. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
 

1. เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการท างาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

2. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้
ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 



๔ 

 

3. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสารเพ่ือ
ก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริงเช่นเดียวกับการ
ปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับ
งานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการท างาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและรวมทั้งวิธีที่
องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
นายอาวุธ จันทร์เมือง รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
กลุ่มงำนแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 
นายเอกชัย อะหลีแอ หัวหน้ำกลุ่มแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล   หัวหน้างานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ หัวหน้างานการจัดองค์กร 
นายณฐนน ก๊งหวั่น  หัวหน้างานการจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล หัวหน้างานการค านวณต้นทุนผลิต 
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  หัวหน้างานการควบคุมภายในและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล

นครเกาะสมุย 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ 
กลุ่มงำนธุรกำร  
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 
นางสาววันวิสาข์ สืบ  หัวหน้างานการวางแผนงานธุรการ 
นางสาวสุลีรัตน์ ตลึงจิตร   หัวหน้างานการบริหารงานธุรการ 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง   หัวหน้างานการบริหารงานสารบรรณ 
นางสาวนวียา ปักษิณ   หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 



๕ 

 

 

กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นายภราดร ไชยเขียว หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
นายวรรณศักดิ์ บุญชู หัวหน้างานการพัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ  หัวหน้างานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวศิรินาถ ไทรงาม 

นายวรัญญู ทองถึง 

  หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายสัญชัย พิกุลงาม    หัวหน้างานการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ หัวหน้างานการโสตทัศนูปกรณ ์

 
 
 
 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
นายอาวุธ จันทร์เมือง  หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี  หัวหน้างานการบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
นายสายัน จิตรรักษ์   หัวหน้างานการบริการอาคารเรียน 
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  หัวหน้างานการบริการห้องเรียน 
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน   หัวหน้างานการบริการห้องบริการ 
นางสาวสุลีรัตน์ ตลึงจิตร   หัวหน้างานการบริการห้องพิเศษ 
นายภานุวัฒน์ คงเจาะ    หัวหน้างานการบริการอาคารประกอบ 
นายณัฐกิตติ ์สารสุข   หัวหน้างานการให้บริการน้ าดื่ม 
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว   หัวหน้างานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์    หัวหน้างานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
นายณฐนน ก๊งหวั่น   หัวหน้างานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
นางสาววันวิสาข์ สืบ   หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
กลุ่มงำนชุมชนภำคีเครือข่ำยและงำนประชำสัมพันธ์ 
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง หัวหน้ำกลุ่มงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย
นางสาวนวียา ปักษิณ หัวหน้างานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคี

เครือข่าย
นางสาวพิมพ์พร ทิมข า  หัวหน้างานการให้บริการชุมชน 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช  หัวหน้างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
นายวีรภัทร อินเนื่อง   หัวหน้างานการได้รับการสนับสนุนจากชุมชน 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง   หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
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นางเพียงแข ชิตจุ้ย 

ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานท่ัวไป 

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

นายเอกชยั อะหลีแอ 
หัวหน้ากลุ่มงานแผนงาน 

และประกันคุณภาพ 

 

นางสาวอมรทิพย์ จิตอารีย ์
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 

นายภราดร ไชยเขียว 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

นายอาวธุ จันทร์เมือง 
หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 
หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

สมาคมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรยีน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

โครงสร้ำงกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 



๗ 

 

ผังองค์กรกลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงเพียงแข  ชติจุ้ย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำงจันทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์

หัวหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

นำยเอกชยั  อะหลีแอ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภาพ 

นำงสำวปฐมพร   เกตุก ำพล 
หัวหน้ำงำนวำงแผนพฒันำ

โรงเรียน 
 

นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย ์
หัวหน้ำงำนจัดองค์กร 

 

นำงสำวปฐมพร   เกตุก ำพล 
หัวหน้ำงำนกำรค ำนวณต้นทุนผลิต 

 

นำยณฐนน ก๊งหวัน่ 
หัวหน้ำงำนกำรจัดระบบ
ประกันคุณภำพภำยใน 

 

นำงสำวอภิชญำ  ฤทธิ์พันธ ์
หัวหน้ำงำนควบคุมภำยในและ

กองทุนหลักประกันสุขภำพ
เทศบำลนครเกำะสมยุ 

 

นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวิทยำธีระหัวหนำ้
งำนประเมินผลกำรด ำเนนิงำนแผนงำน

และงำนประกันคุณภำพ/ 
เลขำนุกำรกลุ่มงำน 

 

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
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รำยละเอียดภำรกิจและขอบข่ำยต ำแหน่งงำน 
กลุ่มแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 
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นำยเอกชัย อะหลีแอ 
หัวหน้ำกลุ่มแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาและผังบริหารงานกลุ่มงานทั้ง ๗ กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๑.๒ งานจัดองค์กร 
๑.๓ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๔ งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๑.๕ งานค านวณต้นทุนการผลิต 
๑.๖ งานควบคุมภายในและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย 
๑.๗ งานประเมินผลการด าเนินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ/ 
     เลขานุการกลุ่มงาน 

๒. จัดท าแผนการบริหารงานฝ่าย  
๓. นิเทศ ให้ค าปรึกษาในกลุ่มงาน 
๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานทั้ง ๗ ฝ่าย 
๕. จัดประชุมเพ่ือขยายผลการด าเนินงาน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๗. การเสนอแนะการปฏิบัติหน้าที่ 
๘. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวปฐมพร  เกตุก ำพล  
หัวหน้ำงำนกำรวำงแผนพัฒนำโรงเรียน 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน  
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับโรงเรียน 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
๔. เสนอแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕. เผยแพร่แผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ 
๖. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโรงเรียน 
๗. ติดตามผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน  
๘. รายงานข้อมูลงานแผนงานต่อเขตพ้ืนที่ 
๙. วางแผนและจัดท าการจัดองค์กรของฝ่ายงานบริหารทั่วไป  
๑๐. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวชุติมำ จิตตรำรมย์ 

หัวหน้ำงำนกำรจัดองค์กร 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
 ๑. จัดท าโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 ๒. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
 ๓. ประชาสัมพันธ์แต่ละกลุ่มงาน 
 ๔. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
 ๕. ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 
 
 
 

นำยณฐนน ก๊งหวั่น 
หัวหน้ำงำนกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยใน 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
๒. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ๓.  จดัท ามาตรฐานโรงเรียน 
 ๔.. รายงานการประเมินตนเอง 
 ๕. จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายของโรงเรยีน 

๖. รายงานผลการประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัดทราบ 
๗.  เผยแพรร่ายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
๘. รวบรวมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง 
๙.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     นำงปฐมพร เกตุก ำพล 
                               หัวหน้ำงำนค ำนวณต้นทุนผลผลิต 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.  สอบถามยอดเหลือจ่ายจากงานการเงิน 
๒. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอ่ืนๆ 
๓.  ประชุมพิจารณาเพ่ือประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายงาน 
๔.  ตัดงบประมาณตามแผน  
๕.  ค านวณงบประมาณแต่ละโครงการ 
๖.  รายงานการใช้งบประมาณโครงการ 
๗. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการใช้งบประมาณ 
๘.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวอภิชญำ ฤทธิ์พันธ์ 
 
 

 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.  ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม  
๒.  รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายในงานควบคุมภายใน 
๓.  ติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายให้กับเขตพ้ืนที่และส านักงานตรวจ 

เงินแผ่นดิน  
๔. ติดตามผลสรุปงานควบคุมภายใน  
๕.  รวบรวมโครงการของโรงเรียนเพ่ือไปเสนอของบทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเกาะสมุย 
๖.  ด าเนินโครงการ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสรุปผลการด าเนินการ 

โครงการส่งเทศบาล 
๗. ตัดงบประมาณตามแผนเทศบาล 
๘. ยืม-คืนรูปเล่มโครงการ 
๙. ติดตามเอกสารหลักฐานไปยังเทศบาล 
๑๐.  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หัวหน้ำงำนกำรควบคุมภำยในและกองทุนหลัก 
      ประกันสุขภำพเทศบำลนครเกำะสมุย 
 



๑๕ 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวพรรณธิดำ ภูริวิทยำธีระ 

หัวหน้ำงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนแผนงำนและงำนประกันคุณภำพ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.  วางแผนการประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน  
๒.  ติดตามประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 
๓.  รายงานผลการประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 
๔.  ประเมินและสรุปผลประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 
๕.  จัดประชุมการด าเนินงานตามกลุ่มงาน 
๖.  รายงานการประชุมผลการด าเนินงาน 
๗.  จัดท าค าสั่งผู้รับผิดชอบโครงการ 
๘.  ติดตามการจัดท าโครงการต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
๙. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

นางเพียงแข ชิตจุ้ย 
   ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 

 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย ์
หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 

ผังองค์กรกลุ่มงำนธุรกำร 

 

 

 

 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 
หัวหน้างานการวางแผนงานธุรการ 

นางสาวสุรรีัตน์ ตลึงจิตร 

หัวหน้างานบริหารงานธรุการ 
นางสาวกันต์หทยั ใจกวา้ง 

หัวหน้างานบริหารงานสารบรรณ 

นางสาวนวยีา ปักษิณ 
หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนิน 

งานธุรการ 

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดภำรกิจและขอบข่ำยต ำแหน่งงำน 
หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นำงสำวอมรทิพย์   จิตรอำรีย์ 
หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแลหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๒. ตรวจทานหนังสือ,งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
๓. ตรวจสอบจัดเก็บหลักฐานค าสั่ง  หนังสือภายใน 
๔. ตรวจสอบจัดเก็บรวบรวมระเบียบของทางราชการ 
๕. ตรวจสอบจัดเก็บรวบรวมส าเนาหนังสือเข้า – ออก  หนังสือราชการ 
๖. ตรวจสอบจัดเก็บรักษาเอกสารทางราชการที่ด าเนินการแล้ว 
๗. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๘. ติดต่อประสานงานทั่วไป 
๙. บันทึกปฏิทินติดต่อราชการ ภารกิจงาน พร้อมการเตรียมเอกสาร แจ้งเตือนการ 

ปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร 
๑๐. ก ากับดูแลระบบบัญชีทะเบียนการยืม เอกสารในฝ่ายงานธุรการ 
๑๑. รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลของงานสารบรรณ 
๑๒. การประสานงาน อ านวยความสะดวกระหว่างผู้บริหาร ครูภายในโรงเรียน และประชาชนผู้ใช้บริหารตลอดจน

การให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อ านวยการ 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

นำงสำววันวิสำข์ สืบ 
หัวหน้ำงำนวำงแผนงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๑. ร่วมวางแผนงานธุรการและร่วมจัดระบบการบริหารงานธุรการ 

๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. น าแฟ้มหนังสือราชการทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานทั่วไปเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๔. งานคัดแยกหนังสือกลุ่มบริหารงานทั่วไปให้ครูผู้รับผิดชอบด าเนินการ  
๕. การจัดท าวาระการประชุม การจดบันทึก สรุปรายงานผลการประชุมของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๖. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้กลุ่มบริหารงานทั่วไปและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
๗. จัดเก็บหนังสือราชการ บันทึกข้อความ ค าสั่งโรงเรียนทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๘. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องบริหารงานทั่วไป 
๙. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศงานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๐. ให้การต้อนรับแขก บุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 

  

 

 

 



๒๐ 

 

 
 
 
 
 
 

นำงสำวสุรีรัตน์   ตลึงจิตร 
หัวหน้ำงำนกำรบริหำรงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  
 ๑. ร่วมวางแผนงานธุรการและร่วมจัดระบบการบริหารงานธุรการ 

๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการทั้งหมดของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๓. งานประสานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๔. งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๕. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๖. รวบรวมโครงการในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และน าส่งฝ่ายแผนงาน 
๗. รวบรวมการสรุปโครงการในฝ่ายบริหารงานทั่วไป และน าส่งฝ่ายแผนงาน 
๘. จัดท าตารางโครงการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตารางงบประมาณ ประจ าปี)ของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๙. ด าเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบงบประมาณในแต่ละกิจกรรมของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑๐. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศงานธุรการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๑. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องบริหารงานทั่วไป 
๑๒. ให้การต้อนรับแขก บุคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการของกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 

นำงสำวกันต์หทัย  ใจกวำ้ง 
หัวหน้ำงำนกำรบริหำรงำนสำรบรรณ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.  
๒. ลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการทั้งหมดของโรงเรียนทั้งในระบบ MY –Office และจากหน่วยงานต่างๆ 
๓. น าแฟ้มเสนอเพ่ือลงนาม หรือสั่งการ 
๔. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือ เอกสารของโรงเรียน 
๕. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ ค าสั่ง ประกาศ ให้กลุ่มบริหารงานแต่ละฝ่ายและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพ่ือถือปฏิบัติ 
๖. งานเดินหนังสือ 
๗. งานโต้ตอบหนังสือราชการ 
๘. งานเอกสารการพิมพ์หนังสือราชการ,แบบฟอร์มต่าง ๆ บันทึกข้อความตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. การท าส าเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดส าเนา 
๑๐. การจัดพิมพ์ค าสั่งโรงเรียน หรืองานต่างๆ ตามที่ผู้บังคับชาสั่งการ 
๑๑. การรับสายการติดต่อราชการทางโทรศัพท์โรงเรียนและประสานงานผู้ที่เก่ียวข้องให้ทราบ 
๑๒. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๑๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อ านวยการ 
๑๔. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการ 
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๒ 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวนวียำ  ปักษิณ 
หัวหน้ำงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนธุรกำร 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแลหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๒. ตรวจทานหนังสือ 
๓. ด าเนินการงานประชุมครู 
๔. ด าเนินการงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๕. น าข้อมูล  เอกสารขึ้นบอร์ด  ติดตามงานกลุ่มงานต่าง ๆ 
๖. จัดระบบการท าลายหนังสือราชการ 
๗. ก ากับดูแลระบบบัญชีทะเบียนการรักษา ยืม เอกสารในฝ่ายงานธุรการ 
๘. ติดต่อประสานงานทั่วไป 
๙. ต้อนรับแขกที่มาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๑๐. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อ านวยการ 
๑๑. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการ 
๑๒. การประสานงาน อ านวยความสะดวกระหว่างผู้บริหาร ครูภายในโรงเรียน และประชาชนผู้ใช้บริหารตลอดจน

การให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๒๓ 

 
 

 

ผังองค์กรกลุม่งำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
       
                                     

นายอาวุธ   จนัทร์เมือง 
หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรอำคำร
สถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 

นางจันทร์นิพา   ขวยไพบูลย์ 
หัวหน้าฝา่ยบรหิารทั่วไป 

นำงเพียงแข   ชิตจุย้ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

นายจตุรงค์  ขุนปักษี 
หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่

และสภำพแวดล้อม 
 

นายสายัน   จิตรรักษ์ 
หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรเรียน 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  
หัวหน้ำงำนส่งเสริมสขุภำพอนำมัย 

นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ 
หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรประกอบ 

นายณัฐกิตติ์ สารสุข 
หัวหน้ำงำนบริกำรน้ ำด่ืม 

นายณัฐภัทร อินทรเสนยี ์
หัวหน้ำงำนบริกำรห้องเรียน 

 

นายณฐนน ก๊งหวั่น 
หัวหน้ำงำนสร้ำงและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

 

นางสาววันวิสาข์  สืบ 
หัวหน้ำงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนอำคำร

สถำนทีแ่ละสภาพแวดล้อม 

     นางสาวจุฑามาส   ซุ่นห้วน 
      หัวหน้ำงำนกำรบริกำรห้องบริกำร นางสาวสุรรีัตน์ ตลึงจิตร 

หัวหน้ำงำนบริกำรห้องพิเศษ 

 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 

หัวหน้ำงำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ ์

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 



๒๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รำยละเอียดภำรกิจและขอบข่ำยต ำแหน่งงำน 
กลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นำยอำวุธ   จันทร์เมือง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

 
๑. ติดตาม ประเมินผล  การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
           ๑.๑ งานการบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมหัวหน้างานการบริการอาคารเรียน 
   ๑.๒ งานการบริการห้องเรียน 
   ๑.๒ งานการบริการห้องบริการ 
   ๑.๓ งานการบริการห้องพิเศษ 
   ๑.๔ งานการบริการอาคารประกอบ 
   ๑.๕ งานการให้บริการน้ าดื่ม 
     ๑.๖ งานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
     ๑.๗ งานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ 
   ๑.๘ งานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  
     ๑.๙ งานการประเมินผลการด าเนินงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๒.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยจตุรงค์  ขุนปักษี 

หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑.หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

 กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อม 

    - มีการก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนการจัดท าผังบริเวณโรงเรียน 

    - มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
    - มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
    - มีการส ารวจความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
 

๒.เจ้ำหน้ำที่งำนกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรเรียน 

 กำรจัดบรรยำกำศบริเวณโรงเรียน 

   - สร้างบรรยากาศในบริเวณโรงเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย ความสะดวกและพอเพียงส าหรับผู้รับบริการ ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 
         ๑) มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 

         ๒) มีความร่มรื่น 

         ๓) มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 

         ๔) มีสถานที่เล่น ออกก าลังกาย และพักผ่อน 

         ๕) มีอากาศปลอดโปร่ง        
         ๖) ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 

         ๗) มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ๘) มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 

         ๙) มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต     
        ๑๐) มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

๓.เจ้ำหน้ำที่งำนกำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องพิเศษ 

 กำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องพิเศษ 

- มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 

- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

- ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีก าหนด 

- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 

- ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 

- เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
๔.เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรโรงฝึกงำนหรือห้องปฏิบัติงำน 

 อำคำรฝึกงำนหรือห้องปฏิบัติงำน 

o การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 

- จัดให้มีอาคารโรงฝึกงาน หรือห้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

o กำรบ ำรุงรักษำอำคำรฝึกงำนหรือห้องปฏิบัติงำน 

- จัดท าแผนตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ใช้ห้องตามแผนและตารางท่ีก าหนด 

- จัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 



๒๗ 

 

- ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

- เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

๕.เจ้ำหน้ำที่งำนกำรจัดกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
 กำรจัดกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ ์

จัดให้มีการบริการด้านสื่อสารดังรายการต่อไปนี้ 
๑) เอกสารแนะน าโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 
๒) ป้ายนิเทศ 
๓) การบริการรับ-ส่งจดหมาย 
๔) เครื่องขยายเสียง 
๕) เสียงตามสาย 
๖) วิทยุ 
๗) โทรทัศน์ 
๘) วีดิทัศน์ 
๙) วิทยุสื่อสาร 
๑๐) โทรศัพท์ภายใน 
๑๑) โทรศัพท์ 
๑๒) โทรสาร 
๑๓) จานรับสัญญาณดาวเทียม 
๑๔) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑๕) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET 
๑๖) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS 
๑๗) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
๑๘) การสื่อสารผ่าน Social Media 
๑๙) อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ 

 



๒๘ 

 
 

 

 

 

 

 
นำยสำยัน   จิตรรักษ์ 

หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรเรียน 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑.หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรเรียน 

 กำรจัดบรรยำกำศอำคำรเรียน 
- สร้างบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ
ปลอดภัย ความสะดวก และเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๑) มีการตกแต่งที่สวยงาม 
      ๒) มีแสงสว่างเพียงพอ    
      ๓) โครงสร้างอาคารเรียนอยู่ในสภาพดี มีส่วนประกอบ เช่น หน้าต่าง ประตู บันไดมี
ความแข็งแรง 
      ๔) ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การดี 
      ๕) มีการดูแลสภาพอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย   
      ๖) มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
      ๗) มีความเป็นระเบียบ   
      ๘) มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน 
- พิจารณาบรรยากาศในโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 
     ๑) จัดให้มีห้องเรียนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๒) จัดให้มีห้องพิเศษเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
     ๓) จัดให้มีห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 การดูแลบ ารุงรักษาอาคารเรียน 
- มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีการบ ารุงรักษาให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงาม ใช้การได้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 



๒๙ 

 

- มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและ
สะอาดสวยงาม 

 การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
-  มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
-  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
-  มีการติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนจัดบรรยำกำศบริเวณโรงเรียน 
 กำรจัดบรรยำกำศบริเวณโรงเรียน 

- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ
ปลอดภัย ความสะดวกและพอเพียงส าหรับผู้รับบริการ ในเรื่องต่อไปนี้ 
         ๑) มีการจัดบริเวณเป็นสัดส่วน 
         ๒) มีความร่มรื่น 
         ๓) มีการตกแต่งบริเวณสวยงาม 
         ๔) มีสถานที่เล่น ออกก าลังกาย และพักผ่อน 
         ๕) มีอากาศปลอดโปร่ง        
         ๖) ไม่เป็นแหล่งมลพิษ 
         ๗) มีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
         ๘) มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
         ๙) มีรั้วหรือเครื่องหมายแสดงแนวเขต     
        ๑๐) มีการใช้และบ ารุงรักษาให้มีความเป็นระเบียบและปลอดภัย 

๓. เจ้ำหน้ำที่งำนจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
 กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 

- การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และ
ความสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 
       ๒) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
       ๓) มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
       ๔) ไม่แออัด 
       ๕) โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี และเพียงพอ 
       ๖) มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็นประจ าห้อง 
       ๗) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ 

 
 



๓๐ 

 

 

 

 

 

 

นำยณัฐภัทร อินทรเสนีย์ 

หัวหน้ำงำนบริกำรห้องเรียน 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ำงำนบริกำรห้องเรียน 

 กำรจัดบรรยำกำศในห้องเรียน 
- จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และความสะดวก
ในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 
       ๒) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
       ๓) มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศทางวิชาการ 
       ๔) ไม่แออัด 
       ๕) โต๊ะ เก้าอ้ี และอุปกรณ์ประจ าห้องมีสภาพดี และเพียงพอ 
       ๖) มีสื่อและอุปกรณ์การสอนที่จ าเป็นประจ าห้อง 
       ๗) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ 
 

 กำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องเรียน 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรเรียน 
 กำรดูแลบ ำรุงรักษำอำคำรเรียน 

- แต่งตัง้ผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
- บ ารุงรักษาให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงาม ใช้การได้ เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- ซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงและสะอาดสวยงาม 
 

๓.เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรหอประชุม/ห้องประชุม 
 อำคำรหอประชุม/ห้องประชุม 



๓๑ 

 

o การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - จัดให้มีหอประชุม/ห้องประชุมและครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม 
         - มีบุคลากรรับผิดชอบ 
         - มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
         - มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - มีการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุมตามแผน และตารางที่ก าหนด 
         - มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
         - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
         - มีการบันทึกสถิติในการใช้หอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

๔. เจ้ำหน้ำที่กำรบริหำรอำคำรพลศึกษำ 
 กำรบริหำรอำคำรพละศึกษำ/ห้องพละศึกษำ 
o การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ 
         - มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
         - มีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และการให้บริการ 
o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - ใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษาตามแผน และตารางที่ก าหนด 
         - ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
         - ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 
 

 

 

 

 
 
 



๓๒ 

 

 
 
 
 
 
 

นำงสำวจุฑำมำส   ซุ่นห้วน 
หัวหน้ำงำนกำรบริกำรห้องบริกำร 

 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ำงำนบริกำรห้องบริกำร 

 กำรจัดบรรยำกำศห้องบริกำร 
        - จัดบรรยากาศในห้องบริการให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และ
ความสะดวก 
ในเรื่องต่อไปนี้ 

     ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 
     ๒) มีการตกแต่งที่สวยงาม       
     ๓) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ 
คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ       
     ๔) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
     ๕) ไม่แออัด 
     ๖) มีป้ายนิเทศแสดงค าแนะน าการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ สถิติข้อมูลการให้บริการ 
 

 กำรใช้และบ ำรุงรักษำห้องบริกำร 
- มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- มีการใช้ห้องตามแผน และตารางที่ก าหนด 
- มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
- มีการบันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- มีการติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
- มีการเก็บรวบรวมผลงานเพ่ือประชาสัมพันธ์ 
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



๓๓ 

 

๒. หัวหน้ำส่งเสริมและบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ 
            หัวหน้ำงำนรักษำสิ่งแวดล้อม (5ส) 
                    - จัดท าแผนงาน/โครงการ 5 ส/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสะอาด 
                    - ก าหนดบทบาทของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนเพ่ือดูแลความสะอาด 
                    - จัดกิจกรรม 5 ส และเขตพ้ืนที่ 
                    - จัดหาและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด 
                    - ก ากับติดตาม สรุปผลการประเมิน 5 ส 
                    - รายงานการด าเนินกิจกรรมติอผู้บังคับบัญชา 
                    - จัดท าเกียรติบัตรส าหรับห้องเรียนและเขตพ้ืนที่ที่มีผลการประเมินดีมาก 
                    - คณะกรรมการตรวจอาคารเรียน ส านักงาน และตรวจเขตพ้ืนที่ 
                    - ติดตาม สรปุ ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
                    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๓๔ 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสุรีรัตน์ ตลึงจิตร 

หัวหน้ำงำนบริกำรห้องเรียนพิเศษ 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. หัวหน้ำงำนบริกำรห้องเรียนพิเศษ 

 กำรบริกำรห้องพิเศษ 

- กำรจัดบรรยำกำศในห้องพิเศษให้เกิดควำมสะอำด ร่มรื่น สวยงำม มีควำมปลอดภัย และ
ควำมสะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 

       ๒) มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
       ๓) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ 
ทีวี ฯลฯ 

       ๔) มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์       
       ๕) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

       ๖) ไมแ่ออัด 

       ๗) มีป้ายบอกวิธีท างาน แนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 

       ๘) มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 

       ๙) มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 

       ๑๐) มีป้ายแนะน าการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนสร้ำงสรรค์ภูมิทัศน์ 
๓. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรจัดบรรยำกำศห้องบริกำร 

 กำรจัดบรรยำกำศห้องบริกำร 

-  จัดบรรยากาศในห้องบริการให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 

       ๒) มีการตกแต่งที่สวยงาม       
       ๓) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ 
ทีวี ฯลฯ       
       ๔) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 

       ๕) ไม่แออัด 

       ๖) มีป้ายนิเทศแสดงค าแนะน าการใช้ห้อง ระเบียบปฏิบัติ สถิติข้อมูลการให้บริการ 

        ๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



๓๕ 

 

 

 

 

 

 

นำยภำณุวัฒน์   คงเจำะ 

หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรประกอบ 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ำงำนบริกำรอำคำรประกอบ 

 อำคำรฝึกงำนหรือห้องปฏิบัติงำน 
 การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
         - จัดให้มีอาคารโรงฝึกงาน หรือห้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 การบ ารุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
         - มีแผนตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคาร 
         - มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - ใช้ห้องตามแผนและตารางที่ก าหนด 
         - จัดสภาพอาคารประกอบตามหลักการจัด มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
         - จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
         - บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
         - ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
         - เก็บรวบรวมผลงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 อาคารโรงอาหาร 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีอาคารโรงอาหาร เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
         - จัดให้มีโต๊ะอาหาร-ที่นั่ง อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
         - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - มีการดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพดี 
         - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
         - มีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
o การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - จัดให้มีหอประชุม/ห้องประชุมและครุภัณฑ์ประจ าหอประชุม 



๓๖ 

 

         - มีบุคลากรรับผิดชอบ 
         - มีครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อ านวยความสะดวก 
         - มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - มีการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุมตามแผน และตารางที่ก าหนด 
         - มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
         - มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
         - มีการบันทึกสถิติในการใช้หอประชุม/ห้องประชุม 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 การบริหารอาคารพละศึกษา/ห้องพละศึกษา 
o การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ 
         - มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวก และมีผู้ดูแลรับผิดชอบ 
         - มีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และการให้บริการ 
o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - มีการใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษาตามแผน และตารางที่ก าหนด 
         - มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
         - มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 อาคารห้องน้ า-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
         - จัดให้มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
         - จัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
         - มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ า-ห้องส้วม 
         - มีค าแนะน าการใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม 
         - มอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
         - มีแผนการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
         - ก ากับควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 



๓๗ 

 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนพัฒนำอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 
 กำรพัฒนำอำคำรสถำนที่ และสภำพแวดล้อม 

- ก าหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนการ
จัดท าผังบริเวณโรงเรียน 
- ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง ปลอดภัย 
เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
- ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่า
และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
- ส ารวจความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ และน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการใช้
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

๓. เจ้ำหน้ำที่งำนจัดบรรยำกำศภำยในอำคำรเรียน 
 กำรจัดบรรยำกำศอำคำรเรียน 

- จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย 
ความสะดวก และเพียงพอส าหรับผู้รับบริการ ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๑) มีการตกแต่งที่สวยงาม 
      ๒) มีแสงสว่างเพียงพอ    
      ๓) โครงสร้างอาคารเรียนอยู่ในสภาพดี มีส่วนประกอบ เช่น หน้าต่าง ประตู บันไดมีความ
แข็งแรง 
      ๔) ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้การดี 
      ๕) มีการดูแลสภาพอาคารเรียนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย   
      ๖) มีป้ายชื่อบอกอาคารและห้องต่างๆ 
      ๗) มีความเป็นระเบียบ   
      ๘) มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

๔. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรจัดบรรยำกำศห้องพิเศษ 
 กำรจัดบรรยำกำศห้องพิเศษ 

- จัดบรรยากาศในห้องพิเศษให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี้ 
       ๑) มีแสงสว่างเพียงพอ 
       ๒) มีการตกแต่งที่สวยงาม และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้     
       ๓) มีเครื่องอ านวยความสะดวกตามความจ าเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ 
ทีวี ฯลฯ 
       ๔) มีอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมตามเกณฑ์       
       ๕) มีอากาศถ่ายเทสะดวก 
       ๖) ไม่แออัด 
       ๗) มีป้ายบอกวิธีท างาน แนะน าเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือ 
       ๘) มีป้ายเตือนเรื่องความปลอดภัย 
       ๙) มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย 



๓๘ 

 

       ๑๐) มีป้ายแนะน าการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
       ๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำยณัฐกิตติ์ สำรสุข 
หัวหน้ำงำนกำรให้บริกำรน้ ำดื่ม 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ำงำนบริกำรน้ ำดื่ม 

 กำรให้บริกำรน้ ำดื่ม 
- จัดให้มีชุดอุปกรณ์กรองน้ าเพ่ือผลิตน้ าดื่ม 
- จัดให้มีน้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 
- มีจัดให้การตรวจสอบถังบรรจุน้ า และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 
- จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
- จัดให้มีการรณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ าดื่มท่ีสะอาด การผลิตหรือการ
จ าหน่ายน้ าดื่มที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนรักษำควำมปลอดภัยในอำคำรเรียน 
 กำรรักษำควำมปลอดภัยอำคำรเรียน 

- จัดให้การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 
- จัดให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- ติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

๓. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรใช้และดูแลรักษำห้องเรียน 
 กำรใช้และกำรดูแลรักษำห้องเรียน 

- มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- มีการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- มีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 

๔. เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรห้องน้ ำ-ห้องส้วม 
 อำคำรห้องน้ ำ-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
         - จัดให้มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 



๔๐ 

 

         - จัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบ 
         - มีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ า-ห้องส้วม 
         - มีค าแนะน าการใช้ห้องน้ า-ห้องส้วม 
         - มีการมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน 
         - มีแผนการบ ารุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
         - มีการก ากับควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 
         - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสำวสำลีรัตน์ ทองขำว 
หัวหน้ำงำนกำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. หัวหน้ำงำนงำนส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
 กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 

- สร้างแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
- จัดให้นักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพอนามัยประจ าปี 
- ประสานการด าเนินงานในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ประเมินผลการด าเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนนักบริกำร 
๓. เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรโรงอำหำร 

 อำคำรโรงอำหำร 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 

- จัดให้มีอาคารโรงอาหาร เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
- จัดให้มีโต๊ะอาหาร-ที่นั่ง อย่างเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

o การใช้และบ ารุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
         - สร้างแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร 
         - มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
         - ดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพดี 
         - จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดในแผนปฏิบัติการ 
         - ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

๔. เจ้ำหน้ำที่งำนบ้ำนพักครู 
๕. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
 
 
 
 



๔๒ 

 

 

 

 
 
 

นำยอิศรเกษม สีหะวงษ์ 
หัวหน้ำงำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. หัวหน้ำงำนกำรสื่อสำรและกำรประชำสัมพันธ์ 

 กำรจัดกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ 
จัดให้มีการบริการด้านสื่อสารดังรายการต่อไปนี้ 

๑) เอกสารแนะน าโรงเรียน วารสาร จดหมายข่าว ฯลฯ 
๒) ป้ายนิเทศ 
๓) การบริการรับ-ส่งจดหมาย 
๔) เครื่องขยายเสียง 
๕) เสียงตามสาย 
๖) วิทยุ 
๗) โทรทัศน์ 
๘) วีดิทัศน์ 
๙) วิทยุสื่อสาร 
๑๐) โทรศัพท์ภายใน 
๑๑) โทรศัพท์ 
๑๒) โทรสาร 
๑๓) จานรับสัญญาณดาวเทียม 
๑๔) การสื่อสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
๑๕) การสื่อสารผ่านระบบ INTERNET 
๑๖) การสื่อสารผ่านระบบ WIRELESS 
๑๗) การสื่อสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
๑๘) การสื่อสารผ่าน Social Media 
๑๙) อุปกรณ์การสื่อสารอ่ืนๆ 

 การด าเนินงานด้านการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ 
- มีการจัดระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
- มีผู้รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
- มีแนวปฏิบัติและให้บริการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- มีการประเมินผลการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- มีการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 



๔๓ 

 

 

 

 
 
 

นำยณฐนน ก๊งหวั่น 

หัวหน้ำงำนสร้ำงและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. หัวหน้ำงำนสร้ำงและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

 กำรก ำหนดอุดมกำรณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม 

ก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพ่ือสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ          
- ก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ก าหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ที่เป็นรูปธรรม 

- ก าหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น 

- เผยแพร่เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

- รวบรวมหลักฐาน ผลการปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้น 

 การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 
- รวบรวมผลงาน  สร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ  ในด้านต่อไปนี้ 
         ๑) ด้านวิชาการ 
         ๒) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         ๓) ด้านกีฬา 
         ๔) ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
         ๕) ด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชน 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนบริกำรน้ ำดืม่ 

 กำรให้บริกำรน้ ำดื่ม 

- มีชุดอุปกรณ์กรองน้ าเพ่ือผลิตน้ าดื่ม 

- มีน้ าดื่มท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจ านวนผู้บริโภค 

- มีการตรวจสอบถังบรรจุน้ า และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ าดื่มให้ถูกสุขลักษณะ 

- มีการตรวจสอบคุณภาพน้ า 

- มีการรณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ าดื่มที่สะอาด การผลิตหรือการ
จ าหน่ายน้ าดื่มที่ผ่าน 

การรับรองคุณภาพ 
 
 
 
 



๔๔ 

 

๓. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ 
 กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสื่อสำร และประชำสัมพันธ์ 

- จัดระบบการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน 
- จัดให้มีมีผู้รับผิดชอบ เป็นลายลักษณ์อักษร 
- จัดแนวปฏิบัติและให้บริการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- ประเมินผลการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

 

 

 
 
 

นำงสำววันวิสำข์  สืบ 

หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรและอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. หัวหน้ำงำนประเมินผลกำรด ำเนินงำนบริกำรและอำคำรสถำนที่ 
 ผลกำรด ำเนินงำนบริกำรอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อม 

- ประเมินผลการด าเนินงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

- ประเมินผลในระดับงานย่อยภายในโรงเรียน 

- ประเมินผลในรูปแบบของคณะกรรมการ 

- วิเคราะห์ผลการประเมิน 

- น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา การด าเนินงานบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
 

๒. เจ้ำหน้ำที่งำนกำรก ำหนดอุดมกำรณ์ของโรงเรียน 

 กำรก ำหนดอุดมกำรณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้ำงเสริมคุณธรรม 

การก าหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ          
- มีอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- ก าหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ที่เป็นรูปธรรม 

- ก าหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น 

- เผยแพร่เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน 

- ผลการปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้น 
 
 
 

 



๔๖ 

 
 

ผังองค์กรกลุ่มงำนชุมชนภำคีเครือข่ำยและงำนประชำสัมพันธ์ 
 
 
 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

นำงเพียงแข  ชติจุ้ย 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

 

นำงจันทร์นิพำ ขวยไพบูลย ์
หัวหน้ำฝ่ำยงำนบริหำรงำนทั่วไป 

 

นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนงำนชุมชนและภำคีเครือขำ่ยและงำนประชำสัมพันธ์ 

นางสาวนวียา  ปักษิน 

หัวหน้างานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

โรงเรียนกับชมุชนและภาคเีครอืข่าย 

นางสาวพิมพ์พร  โพธ์กล่ิน 

หัวหน้างานการให้บรกิารชมุชน 

นางสาวพัชรีวรรณ  อนิทสรุัช 

หัวหน้างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

ชุมชน 

นายวีรภทัร  อินทร์เนือ่ง 

หัวหน้างานการไดร้ับการ 

สนับสนุนจากชุมชน 

นางสาวกัณหทัยต์  ใจกว้าง 

หัวหน้างานการประเมนิผลการด าเนนิงาน 

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 



๔๗ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดภำรกิจและขอบข่ำยต ำแหน่งงำน 
กลุ่มงำนชุมชนภำคีเครือข่ำยและงำนประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

 
 
 
 
 

นำงอุไรวรรณ  จันทร์เมือง 

หัวหน้ำกลุ่มงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำยและงำนประชำสัมพันธ์ 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. งำนชุมชนภำคีเครือข่ำย 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมและด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. การให้บริการชุมชนในด้านต่างๆ  

๓. ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 

๔. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป และ
ผู้อ านวยการ 

๕. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒. งำนประชำสัมพันธ์ 
 หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจ าปี/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
  ๒. สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้แก่ชุมชน 
  ๓. ส่งข่าวสาร ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
  ๕. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสารทางการศึกษา 
  ๖. ประสานงานกับชุมชนทุก ๆ ด้านตามที่ชุมชนร้องขอ 
  ๗. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
 
 



๔๙ 

 

 
 
 
 
 

นำงสำวนวียำ  ปักษิน 
หัวหน้ำงำนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ   
 ๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่ายการศึกษา  

- รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย จัดระบบฐานข้อมูล และ
สารสนเทศและพัฒนาข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน   

   ๒. ด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- จัดท าแผน/โครงการ/การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
- จัดประชุมและด าเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
- ด าเนินการตามแผน มีการประเมินและติดตามผลการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

 

  

 

 

นำงสำวพิมพ์พร  โพธ์กลิ่น 
หัวหน้ำงำนกำรให้บริกำรชุมชน 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. การให้บริการด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านบุคลากร และ
ด้านอื่นๆ แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
๒. การจัดท าแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านต่างๆ 
๓. เก็บหลักฐานและผลงานการให้บริการแก่ชุมชน  
๔. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

  

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

  
 
 
 

นำงสำวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช 
หัวหน้ำงำนกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชน 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
๒.  จัดเก็บหลักฐาน, ผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
๓. ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดเก็บหลักฐานและผลงานการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 
 
 
 
 

นำยวีรภัทร  อินทร์เนื่อง 
หัวหน้ำงำนกำรได้รับกำรสนับสนุนจำกชุมชน 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 

๑. ประสานให้ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
๒. จัดเก็บหลักฐานผลงานการสนับสนุนด้านวิชาการของชุมชน 
๓. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ขอความสนับสนุนจากชุมชนด้านวิชาการ 
๔. ประสานชุมชน ขอสนับสนุนด้านทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดเก็บหลักฐาน ผลงานการสนับสนุนด้านทรัพย์สินจากชุมชน 
๖. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ขอความสนับสนุนจากชุมชนด้านทรัพย์สิน และด้านบริการ 
๗. ประสานชุมชน ขอสนับสนุนโรงเรียนด้านบริการอย่างต่อเนื่อง 
๘. จัดเก็บหลักฐาน ผลงานการสนับสนุนด้านบริการของชุมชน  
๙. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

 

 

 

 
นำงสำวกัณหทัยต์  ใจกวำ้ง 

หัวหน้ำงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 
 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  

๑. การจัดตั้งองค์กรเพ่ือสนับสนุนโรงเรียน เช่น ชมรม, สมาคม, มูลนิธิฯ 
๒. จัดเก็บหลักฐานการจัดตั้งองค์กรและผลงานที่สนับสนุนโรงเรียน 
๓. ประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๔. จัดเก็บหลักฐานการประเมินผลงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๕. วิเคราะห์ผลการประเมิน, และน าผลไปปรับปรุงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  
๖. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกคนในฝ่ายโรงเรียนกับชุมชนน าผลการวิเคราะห์ประเมินผล 
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน และติดตามผล  
๗. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 
 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

ผังองค์กรกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นางเพียงแข  ชิตจุ้ย 
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย ์
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป 

 

นายภราดร ไชยเขียว  
หัวหน้าฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายวรรณศักดิ์ บุญช ู

หัวหน้างานการพัฒนาสือ่วัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

นางสาวจริาพร บุญเหลอื 

หัวหน้างานการบรกิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

 

นางสาวศิรนิาถ  ไทรงาม 
หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 

นายสัญชัย  พิกลุงาม 

หัวหน้างานการส่งเสรมิการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี 

 

นายอิศรเกษม  สีหะวงษ ์

หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ ์

 

 

นายวรัญญู ทองถึง 

ผู้ช่วยงานการจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางจ าเรียง ใจกว้าง 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 



๕๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดภำรกิจและขอบข่ำยต ำแหน่งงำน 
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 
 
 
 
 

นำยภรำดร ไชยเขียว 
หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศ 

๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
๑.๒ พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน 
๑.๓ ส ารองข้อมูลระบบงาน Web Application ต่างๆทุกๆสัปดาห์ 
๑.๔ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
๒. งำนบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 

 ๒.๑ การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งาน 
 ๒.๒ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area 

Network) 
๒.๓ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) 
๒.๔ ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เซิร์ฟเวอร์ 
 

๓. งำนติดต่อสื่อสำรภำยใน 
๓.๑ การให้บริการระบบเครือข่าย โทรศัพท์ อีเมลล์ ระบบดาวเทียม 
๓.๒  ดูแล ซ่อมบ ารุงและปรับปรุง ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 

          ๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

 

 

 

       นำยวรรณศักดิ์ บุญชู 

หัวหน้ำงำนกำรพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยเีพ่ือกำรเรียนรู้ 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. งำนพัฒนำสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 

๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 

๑.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 

๑.๓ ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการผลิต การใช้สื่อ การใช้สื่อ นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนแก่
ครูผู้สอน 

๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 

๑.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 

๒.๑ ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบ ารุง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

๒.๒ ให้ค าปรึกษา แนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

๒.๓ ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม 

๒.๔ ดูแลการยืม-คืน ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

๒.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. งำนจัดหำสื่อเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอน 

๓.๑ จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๓.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 

๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนน าอุปกรณ์เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

๓.๓ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 



๕๘ 

 

 

 
 
 
 
 

นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ 
หัวหน้ำงำนบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. เลขำนุกำรกลุ่มงำนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑.๑ งานเลขานุการในการประชุม  อบรม  
๑.๒ งานธุรการ ท าหนงัสือโต้ตอบ ประสานงานหนว่ยงานภายในและภายนอก ร่างค าสัง่ที่เก่ียวข้อง  
๑.๓ จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปี 
๑.๔ จัดท ารายงานผลการปฏบิตัิงานประจ าปี 
๑.๕ ด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
๑.๖ งานอื่นๆ ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒.  กำรจัดท ำบตัรนักเรียน  
 ๒.๑ รวบรวม บนัทึกภาพถ่าย ข้อมูลของนักเรียน 
 ๒.๒  จัดท าบัตรนักเรียนใหม่ / นักเรียนที่บัตรช ารุดและสูญหาย 
 ๒.๓  ประสานครูทีป่รึกษาตรวจสอบบัตรนักเรียนใหม่ / บัตรนักเรียนที่ชุดรุดและสูญหาย 
 ๒.๔  ดูแลระบบฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจบุัน / การเลื่อนชัน้ / ย้ายเข้า – ยา้ยออก 
๓. ดูแลระบบ GSMA  

๓.๑ ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)  
๓.๒ บริหารและจัดการฐานข้อมูล (Database)  
๓.๓ การออกแบบ บ ารุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
๓.๔ การก าหนดบญัชีผู้ใช้ การก าหนดสิทธิผ์ู้ใช้ในระบบ 
๓.๕ ประสานงานกับผู้ใช้ ให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของผู้ใช้ 

๔. ส่งเสริมกำรใช้ไอซทีี ของนักเรียน 
๔.๑ ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
๔.๒ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 
 



๕๙ 

 

 
 

 
 
 
 
 

นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม 
หัวหน้ำงำนจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. งำนระบบสำรสนเทศโรงเรยีน 

๑.๑ ศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อจัดท าสารสนเทศ 
๑.๒ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการด าเนินงาน 
๑.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสถานศกึษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพและ
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.๔ จัดระบบสารสนเทศ ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากฝ่ายอื่น ๆ เพื่อด าเนินการ 
๑.๕ รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นปัจจบุันตลอดเวลา 
๑.๖ จัดท าสารสนเทศประจ าปขีองโรงเรียน 
๑.๗ จัดท าแบบฟอร์มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานเพื่อการรายงานข้อมูล 
๑.๘ ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ รายงานข้อมูลและสารสนเทศแก่หน่วยงานตน้สงักัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ขอความร่วมมอื เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ น าเสนอข้อมูล และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
๑.๑๐  ประเมินผล ระบบสารสนเทศและการด าเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนา
เป็นระยะ ๆ 
๑.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๒. งำนเว็บไซตโ์รงเรียน 
๒.๑ พัฒนา ปรับปรุงเวบ็ไซต์ ให้สอดคล้องกับการบริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ของโรงเรียน 

     ๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการอัพเดทข้อมูล 
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 

๓. งำนมัลติมีเดีย 
๓.๑ จัดท ามัลติมีเดียน าเสนอสารสนเทศของโรงเรียน 
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 



๖๐ 

 

 
 
 
 
 
 

 นำยสัญชัย  พิกุลงำม 
หัวหน้ำงำนกำรส่งเสริมกำรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

 
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. สนับสนุนกำรใช้สื่อ/นวัตกรรม 
 ๑.๑ ส่งเสริมให้ครู ผลิตใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๑.๒ สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๓ พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยน าระบบส่ือนวัตกรรมมาใช้  
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนน าสื่อนวัตกรรมมาให้ในห้องเรียน 

๒. งำนบันทึกภำพและเผยแพร่ 
 ๒.๑ บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานที่ในการจัดกิจกรรมของ 

โรงเรียน 
๒.๒ เผยแพร่ภาพนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่างๆที่ส าคัญของโรงเรียน ลงในเพจ Facebook สพม.11
และเพจ Facebook โรงเรียน 
๒.๓ จัดเก็บภาพถ่ายนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ลงระบบ คลาวด์ทีปราษฎร์พิทยา Cloud 
๒.๔ บันทึกภาพในการท าบัตรประจ าตัวนักเรียน 

๓. พัฒนำงำนโสตทัศน ์
๓.๑ ติดตั้ง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๓.๒ ติดตั้ง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน 
๓.๓. พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยน าระบบสื่อโสตทัศน์มาใช้สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนน าสื่อโสตทัศน์มาให้ในห้องเรียน 
 

 
 
 

 
 



๖๑ 

 

  
 
 

 
 

นำยอิศรเกษม  สีหะวงษ์ 
หัวหน้ำงำนกำรโสตทัศนูปกรณ์ 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. งำนพัฒนำงำนโสตทัศน์ 

๑.๑ ติดตั้ง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๑.๒ ติดตั้ง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน 
๑.๓ พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยน าระบบสื่อโสตทัศน์มาใช้สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนน าสื่อโสตทัศน์มาให้ในห้องเรียน 

           ๑.๕ งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

๒. งำนเสียงตำมสำย 
 ๒.๑ ติดตั้ง ดูแลระบบเสียงตามสายภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๒.๒ พัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงที่สามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุดใน
โรงเรียน 
 ๒.๓ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเสียงตามสายภายในบริเวณโรงเรียน 
 
๓. งำนซ่อมบ ำรุงคอมพิวเตอร์ 

๓.๑ ติดตั้ง ดูแล และซ่อมบ ารุง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

 ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนน าอุปกรณ์เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม 
การเรียนการสอน 
๓.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน าบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 

 
 
 



๖๒ 

 

 
 
 
 
 

นำยวทัญญู ทองถึง 
ผู้ช่วยงำนกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
๑. งำนระบบสำรสนเทศโรงเรยีน 

๑.๑ ศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับการด าเนินการเพื่อจัดท าสารสนเทศ 
๑.๒ พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการด าเนินงาน 
๑.๓ จัดระบบฐานข้อมูลสถานศกึษาเพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธภิาพและ
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
๑.๔ จัดระบบสารสนเทศ ประสานงานและรวบรวมสารสนเทศจากฝ่ายอื่น ๆ เพื่อด าเนินการ 
๑.๕ รวบรวมจัดเก็บสารสนเทศให้เป็นระบบและเป็นปัจจบุันตลอดเวลา 
๑.๖ จัดท าสารสนเทศประจ าปขีองโรงเรียน 
๑.๗ จัดท าแบบฟอร์มเพื่ออ านวยความสะดวกแก่หน่วยงานเพื่อการรายงานข้อมูล 
๑.๘ ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๑.๙ รายงานข้อมูลและสารสนเทศแก่หน่วยงานตน้สงักัดหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ขอความร่วมมอื เผยแพร่ 
ประชาสัมพนัธ์ น าเสนอข้อมูล และให้บริการด้านข้อมูลสารสนเทศ แก่บุคลากรและบุคคลทั่วไป 
๑.๑๐  ประเมินผล ระบบสารสนเทศและการด าเนินงานระบบเครือข่ายสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนา
เป็นระยะ ๆ 
๑.๑๑ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๒. งำนเว็บไซตโ์รงเรียน 
๒.๑ พัฒนา ปรับปรุงเวบ็ไซต์ ให้สอดคล้องกับการบริการข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ของโรงเรียน 

     ๒.๒ ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการอัพเดทข้อมูล 
๒.๓ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 

๓. งำนมัลติมีเดีย 
๓.๑ จัดท ามัลติมีเดียน าเสนอสารสนเทศของโรงเรียน 

           ๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



๖๓ 

 

คณะผู้จัดท ำ 

นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
นายสุชาติ  ศรีใส ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ปรึกษา 
นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ครู  คศ.๒ ที่ปรึกษา 
นางจ าเรียง   ใจกว้าง ครู คศ.๓ ที่ปรึกษา 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
นายอาวุธ จันทร์เมือง ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์ สืบ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวสุลีรัตน์ ตลึงจิตร  ครูอัตราจ้าง กรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  พนักงานโรงเรียน กรรมการ 
นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู คศ.๓ กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร ทิมข า ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายวีรภัทร อินเนื่อง ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายอาวุธ จันทร์เมือง  ครู คศ.๒ กรรมการ 
นายจตุรงค์ ขุนปักษี ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นายสายัน จิตรรักษ์  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู คศ.๒ กรรมการ 
นายภานุวัฒน์ คงเจาะ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายณัฐกิตติ์ สารสุข ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นายภราดร ไชยเขียว ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครู คศ.๑ กรรมการ 



๖๔ 

 

นายสัญชัย พิกุลงาม   ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายวรัญญู ทองถึง ครู ผู้ช่วย กรรมการ 
นายเอกชัย อะหลีแอ  ครู คศ. ๑ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ครู ผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครู ผู้ช่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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