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ค ำน ำ 
 

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) เล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็น
คู่มือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา โดยใน
คู่มือเล่มนี้ได้แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละภาระงาน ในเเต่ละกลุ่มบริหารงาน ทั้ง ๕ 
กลุ่มบริหารงาน เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และ
เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การท างาน
เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้ กับ
ผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการงาน
ที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้จะ
เกิดขึ้นมิได้ หากไม่ได้รับการแนะน า  จากคณะครู คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ ส านัก
บริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จึง
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

คณะบริหารโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เล่มนี้จักเป็นประโยชน์แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่  

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดท าต้องกราบขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย  
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       ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 

 

 

 

 

 

ก  



3 

 

สำรบัญ 
 

เรื่อง                                                                                                        หน้ำ 
 
 ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ........................................................................... ๑ 
  ข้อมูลทั่วไป................................................................................................ ...........................   ๑ 
  ประวัติโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา......................................................................................... ๑ 
  ปรัชญาประจ าโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา............................................................................. ๒ 
   ตราสัญลักษณ์....................................................................................... .............................. ๒ 
  สีประจ าโรงเรียน.................................................................................................................  ๒ 
  ระบบโครงสร้างการบริหาร................................................................... .............................. ๒ 
  โครงสร้างบริหารงานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา...................................................................... ๓ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยหน้ำที่รับผิดชอบ......................................................................................  ๔ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำน…………………………………………………………. ๑๕ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน…………………………………… ๑๖ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป………………………………………………… ๒๐ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร…………………………………………….. ๒๕ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย์…………………... ๒๙ 
   รำยละเอียดขอบข่ำยภำระงำนตำมกลุ่มบริหำรงำนบุคคล........................................................ ๓๒ 
 ภำคผนวก............................................................................................ ....................................... ๓๖  
    คณะผู้จัดท ำ 
    ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข 



๑ 

 

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. 

http://www.tpp.ac.th/
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วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งตั้งนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร  มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่และวันที่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน  เริ่มพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่ส่วนที่ช ารุดและพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

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 
โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาเป็น ๕ กลุ่มงานคือ ๑ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  ๒ 

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ ๓ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ๕ กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียน มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมก าหนดนโยบาย ส่งเสริมช่วยเหลือ  
ควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหารงานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการโรงเรียนซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายในเพ่ือความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้า
ระดับชั้นเป็นที่ปรึกษาและเป็นแกนน าในการปฏิบัติงานของโรงเรียน  ดังแผนภูมิการจัดองค์กร 
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นางเพียงแข ชิตจุ้ย 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

สมาคมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

นำยสมศักดิ์ นนท์เจรญิ 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 
นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรยีน 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทัว่ไป 

นายจงรักษ ์บ ารุงวงศ์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

 

นายณรงค์ ศิริยงค์ 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

นางสุลีพร ดีทอง 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์ 
นายพิชยั บุญชปูระภา 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

 กลุ่มงำนแผนงำนและประกันคุณภำพ 

 กลุ่มงานธรุการ 

 กลุ่มงานบรกิารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลุ่มงำนกำรวำงแผนงำนกิจกำรนักเรียน 

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนกจิกำรนักเรยีน 

กลุ่มงำนกำรส่งเสริมพัฒนำให้นกัเรียนมีวนิัย 
คุณธรรม จริยธรรม 

กลุ่มงำนกำรด ำเนนิงำนระบบช่วยเหลือนกัเรียน 

กลุ่มงำนกำรด ำเนนิกำรส่งเสริมประชำธิปไตยใน
โรงเรียน 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกำร
นักเรียน 

 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงิน 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงินและ
บัญช ี

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนพัสดุและ
สินทรัพย ์

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกำรและพัสด ุ

 กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 
กลุ่มงำนกำรบริหำรทะเบียนและสถิต ิ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง 
 กำรศึกษำ 
กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนิน 
งำนบุคคล 

กลุ่มงำนกำรวำงแผนงำนวิชำกำร 

กลุ่มงำนกำรบริหำรวิชำกำร 

กลุ่มงำนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู ้
กลุ่มงำนกำรพัฒนำและส่งเสริมทำงด้ำนวชิำกำร 

กลุ่มงำนกำรวัดผล ประเมินผลกำรเรียนรูแ้ละงำนทะเบียน 

นักเรียน 

กลุ่มงำนกำรแนะแนวกำรศึกษำ 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนวิชำกำร 

โครงสร้ำงบริหำรงำนของโรงเรียนทีปรำษฎรพ์ิทยำ 



๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รำยละเอียดขอบข่ำยหน้ำที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

 

 

 

                 นำงเพียงแข ชิตจุ้ย 

                 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 

 
 

       หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ 

         ๑. ก ากับ ติดตาม และบริหารงาน ๕ กลุ่มบริหารงาน ได้แก่ 

               ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

               ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 
               ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
               ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานทั้งบริหารงาน ๕ กลุ่มบริหารงานให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
ทางราชการ 
          ๒. จัดให้มีการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  
          ๓. ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ อย่างทั่วถึง 

          ๔. ปฏิบัติราชการตามนโยบาย จุดเน้น และเรื่องที่ขอร่วมมือของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
อ่ืนที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
              ๕. จัดให้สรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และศิษย์เก่า 
          ๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากต้นสังกัด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 

           ๒. สนับสนุนการบริหารกิจการของโรงเรียน (ทั้ง ๕ กลุ่มบริหารงาน) 
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองทุกระดับชั้น 

 ๔. รับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

 ๕. ให้ค าปรึกษาสมาคมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
 ๕ ภาระงานอื่นๆ ที่โรงเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสุชำติ สีใส 

ประธำนสมำคมเครือข่ำยผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 
 



๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           ๒. สนับสนุนและให้ค าปรึกษาการบริหารกิจการของโรงเรียน (ทั้ง ๕ กลุ่มบริหารงาน) 
 ๓. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ๔. รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ๕ ภาระงานอื่นๆ ที่โรงเรียนขอความช่วยเหลือหรือขอความร่วมมือ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยบรรจง ภูวเศรษฐำวร 

ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 



๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า แก่คณะกรรมการบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มงานบริหาร ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

                ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

                ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
                ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสมศักดิ์ นนท์เจริญ 

ผู้ชว่ยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 



๙ 

 

 

 

 

  

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า แก่คณะกรรมการบริหารงานทั้ง ๕ กลุ่มงานบริหาร ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

                ๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริหารงานกิจการนักเรียน 

                ๑.๔ กลุ่มงานบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
                ๑.๕ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงจ ำเรียง ใจกว้ำง 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 



๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. จัดให้มีการบริหารจัดการกลุ่มงานบริหารทั่วไปทั้ง ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ 

                ๑.๒ กลุ่มงานธุรการ 

  ๑.๓ กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

                ๑.๔ กลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

                ๑.๕ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงจันทร์นิพำ ขวยไพบูลย์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 



๑๑ 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

    ๑. เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๗ กลุ่มงาน ได้แก่ 
   ๑.๑ กลุ่มงานการวางแผนงานวิชาการ 

   ๑.๒ กลุ่มงานการบริหารวิชาการ 

                       ๑.๓ กลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
                      ๑.๔ กลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 

                      ๑.๕ กลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนรู้และงานทะเบียนนักเรียน 

                      ๑.๖ กลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 

                      ๑.๗ กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

  ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยจงรักษ์ บ ำรุงวงศ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 



๑๒ 

 

 

 

 

 

  

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 

  ๑.๒ กลุ่มงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 

                     ๑.๓ กลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

                     ๑.๔ กลุ่มงานการด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน 

                     ๑.๕ กลุ่มงานการด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                     ๑.๖ กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยณรงค์ ศิริยงค์ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 



๑๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานการบริหารการเงิน 

  ๑.๒ กลุ่มงานการบริหารการเงินและบัญชี 
                     ๑.๓ กลุ่มงานการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ 
                     ๑.๔ กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานการและพัสดุ 
 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำงสุลีพร ดีทอง 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรกำรเงินและสนิทรัพย ์



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

 ๑. เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มงานบริหารงานวิชาการท้ัง ๓ กลุ่มงาน ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล 

  ๑.๒ กลุ่มงานการบริหารทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                     ๑.๓ กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

 ๒. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการโรงเรียนหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นำยพิชัย บุญชูประภำ 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 



๑๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยละเอียดขอบข่ำย ภำระงำน ตำมกลุม่บรหิำรงำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

กำรปฏิบัติงำนของกลุม่บริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 
 
 
 
 
 กิจการนักเรียนเป็นอีกอย่างหนึ่งของภาระงานที่ส าคัญ สถานศึกษาบทบาทหน้าที่จัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผู้เรียนที่ครบถ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาทุกคนให้มีความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี ความสุข นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 ๑. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบ
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
 ๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 ๓. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และ
ค่านิยมท่ีพึง ประสงค ์ 
 ๔. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้
ระบอบ ประชาธิปไตย  
 ๕. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพ่ือรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน  
     ๖. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
ขอบเขต 
 

๑. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี 
เนื้อหาตามบริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานการวางแผนกิจการนักเรียน  กลุ่ม
งานการบริหารงานกิจการนักเรียกลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม กลุ่มงาน
การด าเนินงานระบบการช่วยเหลือผู้เรียน กลุ่มงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และกลุ่มงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านบริหารกิจการ
นักเรียน 

๒. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีกา ร
ด าเนินงาน ได้เสนอแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนในระบบ
ดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
 



๑๗ 

 

 
ค ำจ ำกัดควำม 

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

๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ 
เป็นเอกสารเพ่ือก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้ เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่
เขียนไว้จริงเช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพ่ือให้ประชาชน
ปฏิบัติตาม  

๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการ
ท างานที่มีจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของ
กระบวนการต่าง ๆ มักจัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน 
สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้
อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียด
วิธีการท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการ
ท างานและรวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  

 
 
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัด
วางบุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 
นายณรงค์ ศิริยงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
กลุ่มงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
นายนาวิน โพธิ์ศรี  หัวหน้ากลุ่มงานการวางแผนงานกิจการนักเรียน 
นายนาวิน โพธิ์ศรี  หัวหน้างานการรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียน 

และจัดท าระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
นายนาวิน โพธิ์ศรี  หัวหน้างานการท าแผนงานกิจการนักเรียน 



๑๘ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานกิจการนักเรียน 
นายเดชศรี สุวิรัตน์ หัวหน้างานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและก าหนด 

พันธกิจงานกิจการนักเรียน 
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  หัวหน้างานการประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่าย

ภายนอกโรงเรียน 
นางสาวนิธิยา ทองยวน  หัวหน้างานการส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ หัวหน้างานป้องกันยาเสพติดและอบายมุขในโรงเรียนโรงเรียน 

กลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม     
นายฉัตรชัย ทองหีต หัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม     
นายฉัตรชัย ทองหีต หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและ

ระเบียบวินัย 
นายธีรรัตน์ โครตพันธ์  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 
นายชวลิต กรัดภิรมย์ หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและจราจรในโรงเรียน 
นายธีรรัตน์ โครตพันธ์  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 
นางสาวพรพิลาศ วิจิต หัวหน้างานการยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 
นายชวลิต กรัดภิรมย์  หัวหน้างานวินัยจราจรและรักษาความปลอดภัย 
กลุ่มงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
นายเดชศรี สุวิรัตน์ หัวหน้างานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริม

ทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียน 
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  หัวหน้างานการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
นางสาวอังคณา จงรักษ์วิทย์ หัวหน้างานการคัดกรองนักเรียน 
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร หัวหน้างานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ หัวหน้างานการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
นางสาวจตุพร เฝือชัย  หัวหน้างานการส่งต่อนักเรียน 
กลุ่มงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
นายธิรพงษ์ คงด้วง หัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
นายธิรพงษ์ คงด้วง หัวหน้างานสภานักเรียน 
ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน 
กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 



๑๙ 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 
นางสาวนิธิยา ทองยวน  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 
นายเอกชัย อะหลีแอ หัวหน้างานเวรประจ าวัน 
นายณรงค์ ศิริยงศ์ หัวหน้างานระดับชั้นมัธยมศึกษา 
นางสาวนฤมล สาริขา  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณกลุ่มบริหารงานกิจการ 

นักเรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

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 
 

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

๔. คู่มือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 

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

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

๗. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือใช้
ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 



๒๑ 

 

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

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

๑๐. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
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 



๒๒ 

 

กลุ่มงำนธุรกำร  

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ หัวหน้ำกลุ่มงำนธุรกำร 

นางสาววันวิสาข์ สืบ  หัวหน้างานการวางแผนงานธุรการ 

นางสาวสุลีรัตน์ ตลึงจิตร   หัวหน้างานการบริหารงานธุรการ 

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง   หัวหน้างานการบริหารงานสารบรรณ 

นางสาวนวียา ปักษิณ   หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานธุรการ 



๒๓ 

 
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 

นายณัฐกิตติ์ 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 



๒๔ 

 

 
กลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นายภราดร ไชยเขียว หัวหน้ำกลุ่มงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

นายวรรณศักดิ์ บุญชู หัวหน้างานการพัฒนาสื่อวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ  หัวหน้างานการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นางสาวศิรินาถ ไทรงาม 

นายวรัญญู ทองถึง 

  หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้ช่วยงานการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายสัญชัย พิกุลงาม    หัวหน้างานการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ หัวหน้างานการโสตทัศนูปกรณ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

กำรปฏิบัติงำนของกลุม่บริหำรงำนวิชำกำร 

 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 

4. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดง
ถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐาน
การปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้
มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 

5. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนา
ให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 

6. เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานบริหาริชาการ โครงการสอน การพัฒนาการเรียนรู้ และพัฒนา
นักเรียนให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 

๖. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารวิชาการ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตาม
บริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ การวัดผล ประเมินผลการเรียนและงาน
ทะเบียนนักเรียน งานแนะแนว และการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 

๗. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 

๘. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้เสนอ
แนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน 
และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหาก
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

ค ำจ ำกัดควำม 
 

๑๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง 
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการ
ท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

๑๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็น
เอกสารเพ่ือก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

๑๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จดัท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

๑๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารวิชาการ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งงำนฝ่ำย 
นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
กลุ่มงานการวางแผนวิชาการ 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง หัวหน้ากลุ่มงานการแผนงานวิชาการ 
นายจตุพร บุนนาค  หัวหน้างานการรวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน

วิชาการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ หัวหน้าการจัดท าแผนงานวิชาการ 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง หัวหน้างานการรับนักเรียน 
กลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ 
นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ 
นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์ หัวหน้างานการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบวิชาการ 



๒๗ 

 

นางอารมณ์ เทพเกื้อ หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวพัชริณี สมผล หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรความสามารถพิเศษ 
นางสาวปัทมา ใจชื่น หัวหน้างานการจัดกลุ่มการเรียน 
นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ 
นางสาวปัทมา ใจชื่น 
นางสาวอัญวีณ์ หนูอุไร 

หัวหน้าการจัดตารางสอน ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน 
 ผู้ช่วยการจัดตารางสอน ตารางเรียน และการจัดครูเข้าสอน 
หัวหน้างานการนิเทศภายใน 

นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ ผู้ช่วยการนิเทศภายใน 
นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ หัวหน้างานการจัดครูสอนแทน 
นายเจนณรงค์ พันทวี หัวหน้างานการบริหารจัดการทดสอบระดับชาติ 
นางสาวปาลินี เพชรทอง  หัวหน้างานการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
นางอารมณ์ เทพเกื้อ หัวหน้ากลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
นางอารมณ์ เทพเกื้อ หัวหน้าการจัดท าและการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 
นางสาวกรธิดา กิมาคม หัวหน้าการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
นางยุพาพร เกิดขุมทอง หัวหน้าการจัดหาแหล่งเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
นางสาวภมร ศรีสุขแก้ว  หัวหน้างานจัดสอนซ่อมเสริม 
นายศรีสุวรรณ บรมสุข หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวปาลินี เพชรทอง หัวหน้างานการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
นายเจนณรงค์ พันทวี  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษ 
กลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
นางสาวพัชริณี สมผล หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
นางสาวพัชริณี สมผล หัวหน้างานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ หัวหน้างานการส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม หัวหน้างานการจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน 
นางสาวกรธิดา กิมาคม หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
กลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง หัวหน้ากลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการเรียนและงานทะเบียน

นักเรียน 
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง หัวหน้าการด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียน 
นางสาวภมร ศรีสุขใส หัวหน้างานการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน 
นางสาวภมร ศรีสุกใส หัวหน้างานการจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเก่ียวกับการวัดผลและ

ประเมินผลการเรียน 
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ หัวหน้างานการด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผล

การเรียน 
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง หัวหน้างานการด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักเรียน 
กลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 



๒๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ หัวหน้ากลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 
นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ หัวหน้างานการบริหารงานแนะแนว 
นางสาวกรกมล กุลทอง 
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ 

หัวหน้างานการให้บริการแนะแนว 
ผู้ช่วยงานการให้บริการแนะแนว 

กลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงานวิชาการและเลขานุการ 
นางสาวคุณากรณ์ วาณิชย์เจริญ หัวหน้างานการประเมินผลในด้านคุณภาพนักเรียน 



๒๙ 

 

กำรปฏิบัติงำนของกลุม่บริหำรงำนงบประมำณและสินทรัพย ์

 
 
 
 
 
 งานการเงินและพัสดุ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาและ
การด าเนินกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสตรวจสอบ
ได้ตามหลักธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ๑. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงานและสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 
 ๒. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 ๓. เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย์  โครงการจัดตั้งกอง
อาคารสถานที่และบริการ และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 

๙. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและสินทรัพย์  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มี
เนื้อหาตามบริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มงานการบริหารการเงิน กลุ่ม
งานการบริหารการเงินและบัญชี กลุ่มงานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ และกลุ่มงานการ
ประเมินผลการด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
๑๐. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานงบประมาณและสินทรัพย์อย่างครอบคลุม

ทั่วถึง 
๑๑. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้

เสนอแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
 
 



๓๐ 

 

 
 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
 

๑๖. เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง 
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการ
ท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

๑๗. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑๘. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็น
เอกสารเพ่ือก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

๑๙. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๐. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 งานงบประมาณและสินทรัพย์มีหน้าที่สนับสนุนให้การบริหารการจัดการศึกษาและการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นไปตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลถูกต้องตาม
ระเบียบ ข้อปฏิบัติของทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง คุ้มค่า ประหยัด โปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล และเกิดประโยชน์ทางราชการสูงสุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง / หน้ำที่รับผิดชอบ 

นางสุลีพร ดีทอง   หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและพัสดุ 

นางวานีดา ทองปัสโนว์  รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรกำรเงินและพัสดุ 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงิน 

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงิน 



๓๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  หัวหน้ำงำนกำรบริหำรกำรเงินและบัญชี 

นางสายฝน ราศีงาม  หัวหน้างานการท าหลักฐานการเงินและการบัญชี 

นางสาวนฤมล บุญรอด  หัวหน้างานการรับเงิน 

นางวานีดา ทองปัสโนว์  หัวหน้างานการจ่ายเงิน 

นางวานีดา ทองปัสโนว์ หวัหน้างานการเก็บรักษาเงิน 

นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว หัวหน้างานการควบคุมและตรวจสอบ 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน      หัวหน้างานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จ่าย 

กลุ่มงำนกำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

นางสาวรักชนก โสอินทร์ หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำรพัสดุและสินทรัพย์ 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ หัวหน้างานการจัดซื้อ จัดจ้าง  

นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล หัวหน้างานการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 

นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ หัวหน้างานบ ารุงรักษาพัสดุ 

นางนฤมล ทิพย์พินิจ หัวหน้างานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรเงินและพัสดุ 

นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรเงินและพสัดุ 



๓๒ 

 

กำรปฏิบัติงำนของกลุม่บริหำรงำนบุคคล  
 
 
 บริหารงานบุคคลเป็นอีกอย่างหนึ่งของภาระงานที่ส าคัญ สถานศึกษาบทบาทหน้าที่จัดวาง
บุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 
 
 ๑. เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่
แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆของหน่วยงานและสร้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่
ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของ
กระบวนการ 
 ๒. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้
ประโยชน์จากกระบวนการงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 ๓. เพ่ือจัดการความรู้ที่มีอยู่ในงานบริหารงานบุคคล โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และ
บริการ และพัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 
 

๑๒. การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหา
ตาม 

บริบทโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานการบริหารงานบุคคล งานการบริหารงานทะเบียน
และสถิติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานการประเมินผลการด าเนินงานบุคคล 

๑๓. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 
งบประมาณ 

๑๔. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะน าเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการด าเนินงาน ได้
เสนอแนวทางในการควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้บริหาร หัวหน้า
งาน และผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติง าน ซึ่ง
หากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 

 
ค ำจ ำกัดควำม 

๒๑. เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง 
ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการ
ท างาน รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

๒๒. การจัดท าเอกสาร คือ การก าหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือใช้ในการติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๒๓. ระบบ หมายถึง การท างานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็น
เอกสารเพ่ือก าหนดการท างาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพ่ือใช้เป็นหลักฐานว่าได้ท าตามที่เขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการปกครองบ้านเมืองที่ต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

๒๔. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มัก
จัดท าขึ้นส าหรับงานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน 

๒๕. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการท างาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการ
ท างานเฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีค าแนะน าในการท างานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 
 ส าหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัด
วางบุคลากรในการท างาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ่งได้มีการแต่งตั้งเป็นค าสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

 
 

ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง/หน้ำที่รับผิดชอบ 

นายพิชัย บุญชูประภา หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นางสาวชนกพร ทองปาน รองหัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

นายพิชัย บุญชูประภา หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำรงำนบุคคล 

นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ หัวหน้างานการวางแผนอัตราก าลัง 

นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  หัวหน้างานการพัฒนาบุคลากร 

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด หัวหน้างานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ หัวหน้างานการบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 

นางสาวพิมพิไล กัญญา  หัวหน้างานการจัดจ้างวิทยากรและงานเชิดชูเกียรติ 

กลุ่มงำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นางสาวชนกพร ทองปาน หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรบริหำรงำนทะเบียนและสถิติ
ข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นางสาวชนกพร ทองปาน หัวหน้างานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ผู้ช่วยงานการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการ 

 ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ หัวหน้างานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล 

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด 

 

หัวหน้ำกลุ่มงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนบุคคล 



๓๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด หัวหน้างานเลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ หัวงานแผนงานและสารบรรณกลุ่มบริหารงานบุคคล 



๓๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 



๓๗ 

 

 

คณะผู้จัดท ำ 
 

นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  
นายสุชาติ  ศรีใส ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง  
นางเพียงแข  ชิตจุ้ย ผู้อ านวยการโรงเรียน  
นายสมศักดิ์  นนท์เจริญ ครู  คศ.๒  
นางจ าเรียง  ใจกว้าง ครู คศ. ๓  
นายณรงค์ ศิริยงศ์ ครู คศ. ๒  
นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ ครู คศ. ๒  
นายนาวิน โพธิ์ศรี  ครู คศ. ๒  
นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ครู คศ. ๑  
นายเดชศรี สุวิรัตน์ ครู คศ. ๑  
นางสาวนิธิยา ทองยวน  ครู คศ. ๑  
นายฉัตรชัย ทองหีต ครู คศ. ๑  
นายธีรรัตน์ โครตพันธ์  ครู ผู้ช่วย  
นายชวลิต กรัดภิรมย์ ครู คศ. ๑  
นางสาวพรพิลาศ วิจิต ครู ผู้ช่วย  
นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ครู คศ. ๑  
นางสาวอังคณา จงรักษ์วิทย์ ครู คศ. ๑  
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ครู คศ. ๑  
นางสาวจตุพร เฝือชัย  ครู ผู้ช่วย  
นายธิรพงษ์ คงด้วง ครู คศ. ๑  
ว่าท่ี ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ครู ผู้ช่วย  
นางสาวนฤมล สาริขา ครู อัตราจ้าง  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 

นางสุลีพร ดีทอง   ครู คศ.๓ 
นางวานีดา ทองปัสโนว์  ครู คศ.๓ 
นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว ครู คศ. ๑ 
นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ครู คศ. ๑ 
นางสายฝน ราศีงาม  ครู คศ. ๑ 
นางสาวนฤมล บุญรอด  ครู ผู้ช่วย 
นางสาวรักชนก โสอินทร์ ครู คศ. ๑ 
นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ครู คศ. ๑ 
นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล ครู คศ. ๑ 
นางนฤมล ทิพย์พินิจ ครู คศ. ๑ 

 



๓๘ 

 

 
 

นายพิชัย บุญชูประภา ครู คศ. ๒  
นางสาวชนกพร ทองปาน ครู คศ. ๑  
นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์  ครู คศ. ๑  
นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด ครู คศ. ๑  
นางสาวจีราวรรณ เพ็ชรรัตน์ ครู คศ. ๑  
นางสาวพิมพิไล กัญญา  ครู คศ. ๑  
นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ครู ผู้ช่วย  
นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ พนักงานราชการ  
นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ ครู ผู้ช่วย  

 
 

นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓  
นายอาวุธ จันทร์เมือง ครู คศ.๒  

นายจงรักษ์  บ ารุงวงศ์ ครู  คศ.๒  
นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง ครู  คศ.๒  
นางสาวอัญชรีย์ มีแสง ครู  คศ.๒  
นายจตุพร บุนนาค  พนักงานโรงเรียน  
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ ครู  คศ.๑  
นางอารมณ์ เทพเกื้อ ครู  คศ.๒  
นางสาวพัชริณี สมผล ครู  คศ.๑  
นางสาวปัทมา ใจชื่น ครู  คศ.๑  
นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ครู  คศ.๒  
นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ ครู  ผู้ช่วย  
นายเจนณรงค์ พันทวี ครู  คศ.๑  
นางสาวปาลินี เพชรทอง  ครู  คศ.๑  
นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ ครู  คศ.๑  
นางสาวกรธิดา กิมาคม ครู  คศ.๑  
นางยุพาพร เกิดขุมทอง ครู  คศ.๑  
นายศรีสุวรรณ บรมสุข ครู  คศ.๑  
นางสาวปาลินี เพชรทอง ครู  คศ.๑  
นางอัญวีณ์  หนูอุไร ครู  คศ.๑  
นางสาวจิรารัตน์ ตรีรัตนพันธุ์ ครู  คศ.๑  
นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม ครู  คศ.๑  
นางสาวภมร ศรีสุกใส ครู  ผู้ช่วย  
นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ ครู  คศ.๑  
นางสาวกรกมล กุลทอง ครู  คศ.๑  
นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์ พนักงานราชการ  



๓๙ 

 

นางสาวปฐมพร เกตุก าพล  ครู คศ.๑  
นายณฐนน ก๊งหวั่น  ครู ผู้ช่วย  
นางสาวปฐมพร เกตุก าพล ครู คศ.๑  
นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ครู คศ.๑  
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครู คศ.๑  
นางสาววันวิสาข์ สืบ ครู คศ.๑  
นางสาวสุลีรัตน์ ตลึงจิตร  ครูอัตราจ้าง  
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  พนักงานโรงเรียน  
นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑  
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง ครู คศ.๓  
นางสาวพิมพ์พร ทิมข า ครู คศ.๑  
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑  
นายวีรภัทร อินเนื่อง ครู คศ.๑  
นายอาวุธ จันทร์เมือง  ครู คศ.๒  
นายจตุรงค์ ขุนปักษี ครู ผู้ช่วย  
นายสายัน จิตรรักษ์  ครู คศ.๑  
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ครู คศ.๒  
นายภานุวัฒน์ คงเจาะ  ครู คศ.๑  
นายณัฐกิตติ์ สารสุข ครู ผู้ช่วย  
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู คศ.๑  
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ครู ผู้ช่วย  
นายภราดร ไชยเขียว ครู คศ.๑  
นายวรรณศักดิ์ บุญชู ครู ผู้ช่วย  
นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ.๑  
นางสาวศิรินาถ ไทรงาม ครู คศ.๑  
นายสัญชัย พิกุลงาม   ครู คศ.๑  
นายวรัญญู ทองถึง ครู ผู้ช่วย  
นายเอกชัย อะหลีแอ  ครู คศ. ๑  
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ครู ผู้ช่วย  
นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครู ผู้ช่วย  
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ค าสั่งโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
ที่      / 2562 

เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายงานต่างๆ 
*************************************************************************************** 

เพ่ือให้การบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีความคล่องตัว สอดคล้องกับภารกิจตามบริบทของ
โรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตลอดจนผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเต็มที่ อาศัย อ านาจพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 มาตรา (1) และมาตรา 86 ซ่ึงมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่  พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จึงแต่งตั้งข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารของ
โรงเรียน 
ดังนี้ 
1. ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
   1.1 นายสมศักดิ์ นนท์เจริญ  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
   1.2 นางจ าเรียง ใจกว้าง  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน 
2. กลุ่มงำนบริหำรบุคคล 
   2.1 นายพิชัย บุญชูประภา  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
   2.2 นางสาวชนกพร ทองปาน   ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
   2.3 นางสาวณัฐนรี พันธ์พงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการวางแผนอัตราก าลัง 
   2.4 นางสาววิภาวรรณ วิชยัดิษฐ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพัฒนาบุคลากร 
   2.5 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการ 
       ปฏิบัติงานของบุคลากร 
   2.6 นางสาวจีรวรรณ เพ็ชรรัตน์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบ ารุงขวัญและส่งเสริม 

                                                                          ก าลงัใจ 
   2.7 นางสาวพิมพิไล กัญญา  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบ ารุงขวัญและส่งเสริม 
       ก าลังใจ 
   2.8 นางสาวชนกพร ทองปาน  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานทะเบียน 

และสถิติข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 



๔๑ 

 

   2.9 นางสาวชนกพร ทองปาน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดท าทะเบียนประวัติ 
       ข้าราชการ 
                                                                         ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
   2.10 นางสาวจิตชนก ประชุมทอง ต าแหน่ง  ผู้ช่วยงานการจัดท าทะเบียนประวัติ   

           ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   2.11 นางสาวนิตยาพร จันทร์ประสิทธิ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติ 
                                                                          ราชการ 
  2.12 นางสาวมาสีเต๊าะ ซอมัด  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการด าเนิน 
                                                                         งานบุคคล 
  2.13 นางสาวชมพิชาน์ คงสิบ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการด าเนิน 
                                                                         งานบุคคล 
3. กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
   3.1 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   3.2 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   3.3 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 
   3.4 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการแผนงานวิชาการ 
   3.5 นายจตุพร บุนนาค   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการรวบรวมข้อมูลและจัดท า 
                                                                         ระเบียบ 
                                                                         แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 
   3.6 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์  ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดท าแผนงานวิชาการ 
   3.7 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการรับนักเรียน 
   3.8 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ 
   3.9 นายจงรักษ์ บ ารุงวงศ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการก าหนดหน้าที่ความ 
        รับผิดชอบวิชาการ  
   3.10 นางอารมย์ เทพเกื้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   3.11 นางสาวพัชริณี สมผล  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพัฒนาหลักสูตร 
                                                                         ความสามารถพิเศษ 
   3.12 นางสาวปัทมา ใจชื่น  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกลุ่มการเรียน 
   3.13 นางสาวจิราภรณ์ ทวกิรรณ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   3.14 นางสาวคุณากร วาณิชย์เจริญ ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดตารางสอน ตารางเรียน  
                                                                         และการจัดครูเข้าสอน 
   3.15 นางสาวปัทมา ใจชื่น  ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดตารางสอน ตารางเรียน  
                                                                         และการจัดครูเข้าสอน 



๔๒ 

 

   3.16 นางสาวอัญวีณ์ หนูอุไร  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการนิเทศภายใน 
   3.17 นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการนิเทศภายใน 
   3.18 นางสาวกวินนาฎ อินทจันทร์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดครูสอนแทน 
   3.19 นายเจนณรงค์ พันทวี  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริหารจัดการทดสอบ     
                                                                         ระดับชาติ 
   3.20 นางสาวปาลินี เพชรทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการสร้างชุมชนแห่ง 
                                                                          การเรียนรู้ทางวิชาการ 
   3.21 นางอารมย์ เทพเกื้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
   3.22 นางอารมย์ เทพเกื้อ  ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดท าและการใช้แผนการ 
                                                                         จัดการเรียนรู้ 
   3.23 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
   3.24 นางยุพาพร เกิดขุมทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้าการจัดหาแหล่งเรียนรู้ 
                                                                         เพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
  3.25 นางสาวภมร ศรีสุขแก้ว  ต าแหน่ง  หัวหน้างานจัดสอนซ่อมเสริม 
  3.26 นายศรีสุวรรณ บรมสุข  ต าแหน่ง  หัวหน้างานฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 
                                                                         หลักสูตรสถานศึกษา 
   3.27 นางสาวปาลินี เพชรทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
                                                                         ส่งเสริมการเรียนรู้ 
   3.28 นายเจนณรงค์ พันทวี  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
                                                                         ความสามารถพิเศษ 
   3.29 นางสาวพัชริณี สมผล  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการพัฒนาและส่งเสริม 
        ทางด้านวิชาการ 
   3.30 นางสาวพัชริณี สมผล  ต าแหน่ง  หัวหน้างานพัฒนาครูทางด้านวิชาการ 
   3.31 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรตันพันธุ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งเสริมพัฒนาครูใหม่ 
   3.32 นางสาวอารีรัตน์ คล้ายอุดม ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
        ในโรงเรียน 
   3.33 นางสาวกรธิดา กิมาคม  ต าแหน่ง  หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการ  
                                                                         เรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.34 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการวัดผล ประเมินผลการ 
                                                                         เรียนและงานทะเบียนนักเรียน 
   3.35 นางสาวพิมพ์ใจ ทองเรือง  ต าแหน่ง  หัวหน้าการด าเนินการวัดและประเมิน 
        ผลการเรียน 
 



๔๓ 

 

   3.36 นางสาวภมร ศรีสุขใส  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการสร้างและปรับปรุงเครื่องมือ  
                                                                         การวัดผลการเรียน 
   3.37 นางสาวภมร ศรีสุขใส  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดให้มีเอกสารและ      
                                                                         แบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ  
                                                                         ประเมินผลการเรียน  
   3.38 นางสาวจิรารัตน์ ตรีรตันพันธุ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐาน 
        การวัดผลและประเมินผลการเรียน  
   3.39 นางสาวอัญชรีย์ มีแสง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการด าเนินการเกี่ยวกับงาน 
        ทะเบียนนักเรียน  
   3.40 นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการแนะแนวการศึกษา 
   3.41 นางสาวจันทร์จิรา บุญปติ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริหารงานแนะแนว 
   3.42 นางสาวกรกมล กุลทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการให้บริการแนะแนว 
   3.43 นางสาวเกศวรา ศรีพิบูลย์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการให้บริการแนะแนว 
   3.44 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการ 
        ด าเนินงานวิชาการ 
  3.45 นางสาวจิราภรณ์ ทลิกรรณ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงาน 
        วิชาการและเลขานุการ  
  3.46 นางสาวคุณากรณ์ วาณิชย์เจริญ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลในด้านคุณภาพ 
        นักเรียน 
4. กลุ่มงำนบริหำรกิจกำรนักเรียน 
   4.1 นายณรงค์ ศิริยงศ์   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   4.2 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
   4.3 นายนาวิน โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการวางแผนงานกิจการ 
                                                                 นักเรียน 
   4.3 นายนาวิน โพธิ์ศร ี   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการรวบรวมข้อมูลมีระบบการ 
        รับฟังเสียงนักเรียน และจัดท าระเบียบ 
        ข้อบังคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 
   4.4 นายนาวิน โพธิ์ศรี   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการท าแผนงานกิจการนักเรียน 
   4.5 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารงานกิจการ 
        นักเรียน 
   4.6 นายเดชศรี สุวิรัตน์   ต าแหน่ง  หัวหน้างานก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
        และก าหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียน 
 



๔๔ 

 

   4.7 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประสานงาน   
                                                                         กิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอก  
                                                                         โรงเรียน 
   4.8 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งเสริมงานกิจกรรม 
                                                                         นักเรียน 
   4.9 นายวุฒินันท์ จันทร์นพรัตน์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประสานงานกิจกรรม 
        นักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 
   4.10 นายฉัตรชัย ทองหีต  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมพัฒนาให้ 
        นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
   4.11 นายฉัตรชัย ทองหีต  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
        ความประพฤติและระเบียบวินัย  
   4.12 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
        ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   4.13 นายชวลิต กรัดภิรมย ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
        ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและจราจรใน 
        โรงเรียน 
   4.14 นายธีรรัตน์ โคตรพันธ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
        พัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
   4.15 นางสาวพรพิลาศ วิจิต  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการยกย่องให้ก าลังใจแก่ 
     นักเรียนผู้ประพฤติดี 
   4.16 นายชวลิต กรัดภิรมย ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานวินัยจราจรและรักษาความ 
        ปลอดภัย 
   4.17 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการด าเนินงานระบบการ 
        ดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   4.18 นายเดชศรี สุวิรัตน์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือ 
        นักเรียน การเสริมทักษะชีวิต 
        และคุ้มครองนักเรียน 
   4.19 นางสาวกุลธิดา ฉิมคล้าย  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการรู้จักนักเรียนรายบุคคล 
   4.20 นางสาวอังคณา จงรักษ์วิทย์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการคัดกรองนักเรียน 
   4.21 นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตร ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   4.22 นายสุรศักดิ์ ศรีขวัญ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
        นักเรียน 
   4.23 นางสาวจตุพร เฝือชัย  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งต่อนักเรียน 



๔๕ 

 

   4.24 นายธิรพงษ์ คงด้วง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการส่งเสริมประชาธิปไตย 
        ในโรงเรียน 
   4.25 นายธิรพงษ์ คงด้วง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานสภานักเรียน 
   4.26 ว่าที่ ร.ต.หญิง รพีพรรณ จันทร์คง ต าแหน่ง  หัวหน้างานสารวัตรนักเรียน 
   4.27 นางสาวนิธิยา ทองยวน  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการ 
        ด าเนินงานกิจการนักเรียน 
   4.28 นายเอกชัย อะหลีแอ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานเวรประจ าวัน 

   4.29 นายณรงค์ ศิริยงค์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานเวรประจ าวัน 

   4.30 นางสาวนฤมล สาริขา  ต าแหน่ง  หัวหน้างานธุรการและสารบรรณกลุ่ม 
       บริหารงานกิจการนักเรียน 
   5. กลุ่มงำนบริหำรงบประมำณและสินทรัพย์ 
      5.1 นางสุลีพร ดีทอง   ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ 
      5.2 นางวานีดา ทองปัสโนว์  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารการเงินและพัสดุ 
      5.3 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารการเงิน 
      5.4 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริหารการเงินและบัญชี 
      5.5 นางสายฝน ราศีงาม  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการท าหลักฐานการเงินและการ 

        บัญชี 
      5.6 นางสาวนฤมล บุญรอด  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการรับเงิน 
      5.7 นางวานีดา ทองปัสโนว์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจ่ายเงิน 
      5.8 นางวานีดา ทองปัสโนว์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการเก็บรักษาเงิน 
      5.9 นางปรมาภรณ์ ไชยเขียว  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการควบคุมและตรวจสอบ 
      5.10 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน 

        ตามแผนการใช้จ่าย 
     5.11 นางสาวรักชนก โสอินทร์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการบริหารพัสดุและ 
        สินทรัพย์ 
     5.12 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดซื้อ จัดจ้าง 
     5.13 นางสาวนันทรัตน์ อนุกูล  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดท าบัญชีวัสดุ 
        และทะเบียนครุภัณฑ์ 
     5.14 นางอรวรรณ วัชรถาวรศักดิ์ ต าแหน่ง  หัวหน้างานบ ารุงรักษาพัสดุ 
     5.15 นางนฤมล ทิพย์พินิจ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
        และการจ าหน่ายพัสดุ 
 

 



๔๖ 

 

     5. 16 นางสาวชกาภัฎ ทิศคงทอง ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดท าทะเบียนที่ดิน 

        และสิ่งปลูกสร้าง 
     5.17 นางสาวทิฆัมพร ออมสิน  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานการประเมินผลการ 

        ด าเนินงานการเงินและพัสดุ 
6. กลุ่มงำนบริหำรงำนทั่วไป 
    6.1 นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    6.2 นายอาวุธ จันทร์เมือง  ต าแหน่ง  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
    6.3 นายเอกชัย อะหลีแอ  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มแผนงานและงานประกัน 
        คุณภาพ 
    6.4 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
    6.5 นางสาวชุติมา จิตตรารมย์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดองค์กร 
    6.6 นายณฐนน ก๊งหวั่น  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดระบบประกันคุณภาพ 
        ภายใน 
    6.7 นางสาวปฐมพร เกตุก าพล  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการค านวณต้นทุนผลิต 
    6.8 นางสาวอภิชญา ฤทธิ์พันธ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการควบคุมภายในและกองทุน 
        หลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย 
   6.9 นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงาน 
        แผนงานและประกันคุณภาพ 
   6.10 นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานธุรการ 
   6.11 นางสาววันวิสาข์ สืบ   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการวางแผนงานธุรการ 
   6.12 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจติร  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริหารงานธุรการ 
   6.13 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริหารงานสารบรรณ 
   6.14 นางสาวนวียา ปักษิณ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงาน 
        ธุรการ 
   6.15 นายอาวุธ จันทร์เมือง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริการอาคารสถาน 
        ที่และสภาพแวดล้อม 
   6.16 นายจตุรงค์ ขุนปักษี  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการอาคารสถานที่ 
        และสภาพแวดล้อม 
   6.17 นายสายัน จิตรรักษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการอาคารเรียน 
   6.18 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการห้องเรียน 
   6.19 นางสาวจุฑามาส ซุ่นห้วน  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการห้องบริการ 
   6.20 นางสาวสุรีรัตน์ ตลึงจติร  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการห้องพิเศษ 
   6.21 นายภานุวัฒน์ คงเจาะ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการอาคารประกอบ 
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   6.22 นายณัฐกิตติ์ สารสุข  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการให้บริการน้ าดื่ม 
   6.23 นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
   6.24 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการสื่อสารและการ 
        ประชาสัมพันธ์ 
   6.25 นายณฐนน ก๊งหวั่น  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการสร้างและเผยแพร่เกียรติ 
        ประวัติของโรงเรียน  
   6.26 นางสาววันวิสาข์ สืบ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงาน 
        อาคาร 
        สถานที่และสภาพแวดล้อม 
   6.27 นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   6.28 นางสาวนวียา ปักษิณ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
        โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   6.29 นางสาวพิมพ์พร ทิมข า  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการให้บริการชุมชน 
   6.30 นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ต าแหน่ง  หัวหน้างานการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
        ชุมชน 
   6.31 นายวีรภัทร อินเนื่อง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการได้รับการสนับสนุนจาก 
        ชุมชน 
   6.32 นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการประเมินผลการด าเนินงาน 
        ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   6.33 นายภราดร ไชยเขียว  ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        และการสื่อสาร 
   6.34 นายวรรณศักดิ์ บุญชู  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการพัฒนาสื่อวัตกรรมและ 

        เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 
   6.35 นางสาวจิราพร บุญเหลือ  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการบริการเทคโนโลยี 
        สารสนเทศ 
   6.36 นายวรัญญู ทองถึง  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลย ี

        สารสนเทศ 
   6.37 นางสาวศิรินาถ ไทรงาม  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการจัดระบบเทคโนโลย ี

        สารสนเทศ 
   6.38 นายสัญชัย พิกุลงาม   ต าแหน่ง  หัวหน้างานการส่งเสริมการใช้นวัตกรรม 

        เทคโนโลยี 
   6.39 นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ต าแหน่ง  หัวหน้างานการโสตทัศนูปกรณ์ 
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   6.40 นายณพงศ์ชัย ทรัพย์ไพบูลย์ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ขับรถ/งานดูแลความปลอดภัย/ 
        เวรยาม/งานดูแลความวะอาด/งานบริการ 
        ทั่วไป 
   6.41 นายอองซาน อาว พม่า  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานดูแลความสะอาด/ดูแล 
        สวนหย่อม/ดูแลระบบน้ า/งานดูแลความ 
        ปลอดภัย/เวรยาม/งานบริการทั่วไป 
   6.42 นางวินวินโช ฟอง พม่า   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดทั่วไป/เวรยาม/ 
        งานบริการทั่วไป 
   6.43 นายตัน โซไท่   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานดูแลความสะอาด/ดูแล 
        สวนหย่อม/ดูแลระบบน้ า/งานดูแลความ 
        ปลอดภัย/เวรยาม/งานบริการทั่วไป 
   6.44 นางติน มาโชว ์   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานดูแลความสะอาด/แม่บ้าน 
   6.45 นายสุทิน ช่วยแก้ว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
   6.46 นางสิริกานต์ บัวคง  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่งานดูแลความสะอาด/แม่บ้าน 
   6.47 นายสิทธิเดช หนูทองแก้ว  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่นักการ/คนสวน 
  
   
 ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีความคิดสร้างสรรค์
พัฒนางาน ตรวจสอบประเมินผลงานอยู่เสมอ และให้ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของโรงเรียน
และเป็นผลดีต่อทางราชการสืบไป 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
        
 
       สั่ง ณ วันที่   พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
          
 
 
        (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
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