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๒ 

 

คำนำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒) กลุ่มบริหารงานทั่วไปเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสังกัดอยู่ในกลุ่มบริหารงานท่ัวไป โดยในคู่มือเล่มนี้ได้แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอน
การปฏิบัติงานของแต่ละภาระงาน เพื่อสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพ และเพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดง
หรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

คู ่มือการปฏิบัติงาน กลุ ่มบริหารงานทั ่วไปเล่มนี ้จะเกิดขึ ้นมิได้ หากไม่ได้ร ับการแนะนำ 
ข้อเสนอแนะ และนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียน งานจัดองค์กร กลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ
สถานศึกษา และคณะผู้บริหารโรงเรียน จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 

ต้องขอขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุ่มบริหารงานทั่วไป ที่ช่วยกัน
ระดมความคิด และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น  

กลุ่มบริหารงานทั่วไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานทั่วไปเล่มนี้จักเป็น
ประโยชน์แกข่้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ี  

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางผู้จัดทำต้องกราบขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย  
 
 
 
      
 

นายอาวุธ จันทร์เมือง 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 

 

ก 



๓ 

 

สารบญั 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนทีปราษฎรพ์ิทยา 
 

 
 
 

๑.  ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ช่ือสถานศึกษา โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ต้ังอยู่เลขท่ี  ๒๕๕ หมู่ท่ี ๑ บ้านเภาลาย   
ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  รหัสไปรษณีย์  ๘๔๓๓๐  โทรศัพท์  ๐๗๗ -๔๒๕๐๕๓  
โทรสาร  ๐๗๗ – ๔๒๕๔๗๐   เว็บไซต์ www.tpp.ac.th 
 ๑.๒  ประกาศจัดต้ังเม่ือวันท่ี   ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๒๐   
 ๑.๓  เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑.๔  มีเขตพื้นที่บริการ ๒ ตำบล  ได้แก่ ตำบลแม่น้ำ  และตำบลบ่อผุด  

๒.   ข้อมูลด้านการบริหาร 
๒.๑  ผู้บริหารชื่อ นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ วุฒิการศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฏี

บัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
 ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – จนถึงปัจจุบัน 

 รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
          ๑. นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและสินทรัพย์ 
      ๒. นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานท่ัวไปและกลุ่มบริหารงาน 
                   กิจการนักเรียน 
      ๓. นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

  ๒.๒ ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 

เมื่อวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๒๐ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศต้ังเป็นโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
ปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยมีพระครูวิภาตทีปกร เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุยในขณะนั้น
เป็นผู้นำในการบุกเบิกและสร้างร่วมกับชาวบ้านตำบลแม่น้ำ ตำบลบ่อผุด ด้วยความช่วยเหลือของนายสุพล 
กาญจนพงศ์ ผ ู ้ช ่วยศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัดสุ ราษฎร ์ธาน ี และม ีนายภิญโญ สาธร ร ัฐมนตรีว ่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในการประกาศ  ใช้อาคารเรียนโรงเรียนบ้านแม่น้ำเป็นที่เรียนชั่วคราว  
โรงเรียนได้เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนจำนวน ๒ 
ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมด ๘๗ คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย ๔๙  คน และนักเรียนหญิง ๓๘ คน โดยนาย
ปรีชา แสงสุวรรณ ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเกาะสมุย คณะครูโรงเรียนวัดภูเขาทอง และโรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด โรงเรียนบ้านแม่น้ำเดิม ในขณะนั้นโรงเรียนยังไม่มีครูสอนประจำ ทางจังหวัดจึงมีคำส่ัง
ให้  นายสุทธิ  วีระธรรม อาจารย์ ๑ โรงเรียนเกาะสมุย มาช่วยราชการโดยทำหน้าท่ีเป็นครูใหญ่ 

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


๒ 

 

วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๒๐ ประชาชนชาวตำบลแม่น้ำและตำบลบ่อผุดโดยการนำของพระครู
วิภาตทีปกร ได้เริ่มปรับพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท มพช. ๒ รุ่นท่ี ๒ 

วันท่ี  ๒๐ กันยายน  ๒๕๒๗ เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  อาคารประกอบพร้อมปรับปรุงบริเวณ
ตามโครงการ  มพช. 

วันที่  ๒๙ มีนาคม  ๒๕๔๓ กรมสามัญได้แต่งตั้งนายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร  มาดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่และวันท่ี  ๑ ตุลาคม  ๒๕๔๕ ได้เล่ือนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  เริ่มพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานท่ีส่วนท่ีชำรุดและพัฒนาเพิ่มเติมมีการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษา 

วันท่ี  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  นายพิสิษฐ   ศักดา  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถึง
วันท่ี ๑๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๗  
     วันท่ี ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายประยงค์ อินนุพัฒน์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ถึงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทำให้โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยาเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับรางวัล 
OBEC QA 
         วันที่ 25 เมษายน 2561 นางเพียงแข ชิตจุ้ย ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2564        
         วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึง
ปัจจุบัน ในปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนจำนวน 1,778 คน มีครูและบุคลากรจำนวน 96 คน 
 
๒.๓  คำขวัญและปรัชญาโรงเรียน 

ปรัชญาโรงเรียนMotto 
“ปญญานรานํปทีปา  โหนติ”   ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งนรชน 
 
                                           ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

 
 
 
 
 
  สีประจำโรงเรียน 
         สีน้ำทะเล เปรียบเหมือนแหล่งกำเนิดแห่งความดีและจะรักษาไว้ประดุจเกลือรักษาความเค็ม 
         สีเหลืองทอง  เปรียบเหมือนส่ิงท่ีมีค่า แม้ว่าจะอยู่ในภาวะใดย่อมมีค่าประดุจทองคำ 

 



๓ 

 

การปฏบิัตงิานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 

๒.๔ ระบบโครงสร้างการบริหาร 
     โรงเรียนจัดระบบโครงสร้างกลุ่มบริหารงานท่ัวไป แบ่งเป็น ๖ กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานแผนงานและ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา  กลุ่มงานธุรการ  กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  กลุ่มงาน
ชุมชนภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกลุ่มงาน
อนามัยและพยาบาล  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกำหนดนโยบาย ส่งเสริมช่วยเหลือ  
ควบคุม กำกับ ติดตามการบริหารงานของโรงเรียน  มีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย ผู ้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งแต่งตั้งขึ้นภายในเพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หัวหน้ากลุ่มงานในการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน   
 
 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือ 
 

1. เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่ีแสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพอย่างทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐาน 
เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุข้อกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 

2. เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทำงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การทำงานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ 

3. เพื่อจัดการความรู้ท่ีมีอยู่ในงานบริหารท่ัวไป โครงการจัดต้ังกองอาคารสถานท่ีและบริการ และ
พัฒนางานให้เกิดความต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
ขอบเขต 

1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน งานบริหารทั่วไป โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีเนื้อหาตามบริบท
โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน ซึ่งประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมงานชุมชน
สัมพันธ์ งานแผนงาน/งานพัฒนามาตรฐาน งานประชาสัมพันธ์ งานอนามัย งานโภชนาการ 



๔ 

 

งานโสตทัศนูปกรณ์ งานสวัสดิการและงานสำนักงาน 
2. คู ่มือเล่มนี ้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ งาน 

งบประมาณ 
3. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ได้เสนอ

แนวทางในการควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
ผู้ปฏิบัติงานทราบหน้าท่ี และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนการมอบหมายผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งหากเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานตามข้ันตอนในระบบดังกล่าวไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง 
คำจำกัดความ 

1. เอกสาร หมายถึง หนังสือท่ีเป็นหลักฐาน ส่ิงหรือส่ือท่ีใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงาน โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู ่มือปฏิบัติงาน วิธีการทำงาน 
รูปภาพ แบบฟอร์ม เป็นต้น 

2. การจัดทำเอกสาร คือ การกำหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้
ในการติดต่อส่ือสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

3. ระบบ หมายถึง การทำงานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสารเพื่อ
กำหนดการทำงาน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าได้ทำตามท่ีเขียนไว้จริงเช่นเดียวกับการ
ปกครองบ้านเมืองท่ีต้องมีรัฐธรรมนูญ ต้องมีกฎหมายเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตาม  

4. คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทำงานท่ีมีจุดเริ่มต้น 
และจุดส้ินสุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ มักจัดทำขึ้นสำหรับ
งานที่มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการ
เปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานไว้ใช้อ้างอิงในความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 

5. วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทำงาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทำงาน
เฉพาะหรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนการ เป็นข้อมูลเฉพาะ มีคำแนะนำในการทำงานและรวมท้ังวิธีท่ี
องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด  
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารทั่วไป  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการจัดวาง
บุคลากรในการทำงาน โดยยึดหลักการที่ว่า “จัดคนให้เหมาะกับงาน” ซึ่งยึ ดถือความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถเป็นหลัก ซึ ่งได้มีการแต่งตั ้งเป็นคำสั่งในการปฏิบัติหน้าที่ โดยรายละเอียดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารท่ัวไป มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 



๕ 

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 
กลุ่มงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ หัวหน้าแผนงานและงานประกันคุณภาพ 
นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ  ผู้รับผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา 
นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ ผู้รับผิดชอบงานจัดองค์กร 
นางสาวสุพรรษา มะนะโส ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ผู้รับผิดชอบงานคำนวณต้นทุนผลิต 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิง รพีพรรณ จันทร์คง ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/แผนควบคุมภายใน/งบจากเทศบาล 
นางสาวดวงกมล ทองหวาน ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงบประมาณอบจ. 
กลุ่มงานธุรการ  
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ หัวหน้างานธุรการ 
นางสาวนวียา  ปักษิณ ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 
นางสาวพรประภา    นิรัตน์ ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 



๖ 

 

 

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/หน้าที่รับผิดชอบ 
กลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์ ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมอาคารเรียน 
นายณัฐกิตต์   สารสุข ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียน ห้องบริการและห้องพิเศษ 
นายจิรวัฒน์  บุญสิน ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารประกอบและภูมิทัศน์ 
นายอัครพล   ศรีฟ้า  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำด่ืมและสาธารณูปโภค 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา ผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,แอร์) 
นายเอกภพ ไทยทอง  ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำด่ืมและสาธารณูปโภค 
นางสาววันวิสาข์ สืบ หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส ห้องเรียน/ห้องสำนักงาน 
นางสาวนพวรรณ  แก้วโกสุม ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส เขตพื้นท่ี 
กลุ่มงานชุมชนภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ ์

นางสาวจิราพร บุญเหลือ หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 
นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและสนับสุนจากชุมชน 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 
นางสาวนวียา  ปักษิณ ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 
นายอิศรเกษม สีหะวงษ์  ผู้รับผิดชอบงานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวพรประภา  นิรัตน ์ ผู้รับผิดชอบงานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล ผู้รับผิดชอบงานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ ผู้รับผิดชอบงานส่ือสารและประชาสัมพันธ์ 
นางสาวพรประภา นิรัตน ์ ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติสถานศึกษา 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายภราดร  ไชยเขียว หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
นายวรัญญ ู ทองถึง  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
นายภราดร  ไชยเขียว ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ  ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายวรรณศักดิ์ บุญชู ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี 
นายอิศรเกษม    สีหะวงษ์ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบเครือข่ายและโสตทัศนศึกษา 



๗ 

 

 
กลุ่มงานอนามัยและพยาบาล 
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 
นางสาวสาลีรัตน์  ทองขาว ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 
นางสาวชนุตน์  ศรีบุญเรือง ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและพยาบาล 
นางสาววันวิสาข์  สืบ เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
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นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ

หัวหน้างานแผนงาน 

และประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

นางสาวอมรทิพย์ จิตอารีย์ 

หัวหน้างานธุรการ 

นายภราดร ไชยเขยีว 

หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่

และสภาพแวดล้อม 

สมาคมเครือข่าย

ผู้ปกครองนักเรียน 
คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โครงสร้างกลุม่บริหารงานท่ัวไป 
๘ 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

หัวหน้างานอนามัยและ

พยาบาล 

 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและ

กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 



๗ 

 

ผังองค์กรงานแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 
หัวหน้างานแผนงานและประกันคุณภาพสถานศึกษา 

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ 
ผู้รับผิดอบงานจัดองค์กร 

 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 
ผู้รับผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา 

 

นางสาวสุพรรษา มะนะโส 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย ์

ผู้รับผิดชอบงานคำนวณต้นทุน

ผลิต 

๙ 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง 

ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/แผนควบคุม

ภายใน/งบจากเทศบาล 

 

นางสาวดวงกมล ทองหวาน 

ผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพและงบประมาณอบจ. 

  



๘ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 
กลุ่มแผนงานและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๐ 



๙ 

 
 

 

 

 

                                                                                นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 
หัวหน้างานแผนงานและงานประกันคุณภาพสถานศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาและผังบริหารงานกลุ่มงานท้ัง ๗ กลุ่มงาน ประกอบด้วย 
๑.๑ งานวางแผนพัฒนาโรงเรียน 
๑.๒ งานจัดองค์กร 
๑.๓ งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑.๔ งานจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 
๑.๕ งานคำนวณต้นทุนการผลิต 
๑.๖ งานควบคุมภายในและกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย 
๑.๗ งานประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ/ 
     เลขานุการกลุ่มงาน 

๒. จัดทำแผนการบริหารงานฝ่าย  
๓. นิเทศ ให้คำปรึกษาในกลุ่มงาน 
๔. ติดตามผลการปฏิบัติงานท้ัง ๗ ฝ่าย 
๕. จัดประชุมเพื่อขยายผลการดำเนินงาน 
๖. รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๗. การเสนอแนะการปฏิบัติหน้าท่ี 
๘. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑๑ 



๑๐ 

 
 

 

 

 

นางสาวพรรณธิดา ภูริวิทยาธีระ 
ผู้รับผิดชอบงานแผนงานสถานศึกษา 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑.  วางแผนการประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน  
๒.  ติดตามประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 
๓.  รายงานผลการประเมินงานแผนงานและงานประกันคุณภาพภายใน 
๔.  ประเมินและสรุปผลประเมินงานแผนงานและงานประกนัคุณภาพภายใน 
๕.  จัดประชุมการดำเนินงานตามกลุ่มงาน 
๖.  รายงานการประชุมผลการดำเนินงาน 
๗.  จัดทำคำส่ังผู้รับผิดชอบโครงการ 
๘.  ติดตามการจัดทำโครงการต่างๆ ของโรงเรียน พร้อมรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 
๙. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๒ 



๑๑ 

 
 

 

 

 

                                                                      นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ 

                                                                      ผู้รับผิดชอบงานจัดองค์กร 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๑. จัดทำโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

 ๒. กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 

 ๓. ประชาสัมพันธ์แต่ละกลุ่มงาน 

 ๔. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ๕. ติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๓ 



๑๒ 

 
 

 

 
 

 
                                                    นางสาวสุพรรษา มะนะโส 

ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
           ๑. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 

           ๒. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ๓.  จัดทำมาตรฐานโรงเรียน 

 ๔.. รายงานการประเมินตนเอง 

 ๕. จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายของโรงเรียน 

          ๖. รายงานผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัดทราบ 

          ๗.  เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

          ๘. รวบรวมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง 

              ๙.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
๑๔ 



๑๓ 

 
 

 

 

 

                                  นางจันทร์นิพา ขวยไพบูลย์ 
                               ผู้รับผิดชอบงานคำนวณต้นทุนผลผลิต 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑.  สอบถามยอดเหลือจ่ายจากงานการเงิน 
๒. ประมาณการเงินอุดหนุนรายหัวและเงินอืน่ๆ 
๓.  ประชุมพิจารณาเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละฝ่ายงาน 
๔.  ตัดงบประมาณตามแผน  
๕.  คำนวณงบประมาณแต่ละโครงการ 
๖.  รายงานการใช้งบประมาณโครงการ 
๗. ติดตามประเมินผลและสรุปผลการใช้งบประมาณ 
๘.  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๑๕ 



๑๔ 

 
 

 

 

 

                                 ว่าที่ร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง 
                         ผู้รับผิดชอบงานแผนงาน/แผนควบคุมภายใน/งบจากเทศบาล 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑.  ติดตามผลโครงการ/กิจกรรม  
๒.  รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายในงานควบคุมภายใน 
๓.  ติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายให้กับเขตพื้นท่ีและสำนักงานตรวจ 
      เงินแผ่นดิน  
๔. ติดตามผลสรุปงานควบคุมภายใน  
๕.  รวบรวมโครงการของโรงเรียนเพื่อไปเสนอของบทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเกาะสมุย 
๖.  ดำเนินโครงการ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสรุปผลการดำเนินการ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
๑๖ 



๑๕ 

 
 

 

 

 

                                                               นางสาวดวงกมล ทองหวาน 

                                                ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงบประมาณอบจ. 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน 
๒. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 ๓.  จัดทำมาตรฐานโรงเรียน 
 ๔.. รายงานการประเมินตนเอง 

 ๕. จัดทำโครงการ/กิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายของโรงเรียน 

๖. รายงานผลการประเมินตนเองให้คณะกรรมการสถานศึกษาและต้นสังกัดทราบ 

๗.  เผยแพร่รายงานผลการประเมินตนเองให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
๘. รวบรวมข้อมูล หลักฐานการประเมินตนเอง 

๙. ดำเนินโครงการ รวบรวม ติดตาม ประเมินผล และรวบรวมสรุปผลการดำเนินการโครงการส่งอบจ. 
              ๑๐..  งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 
๑๗ 



๑๖ 

 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ 

หัวหน้างานธุรการ 

ผังองค์กรงานธุรการ 

 

 

 

  

 

 

 

 

นางสาวนวียา ปักษิณ 

ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง 

ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 

นางสาวนวียา ปักษิณ 

ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 

 

๑๘ 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการและ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณและสินทรัพย ์

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 



๑๗ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 
หัวหน้างานธุรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑๙ 



๑๘ 

 

 
 
 

 
  นางสาวอมรทิพย์   จิตรอารีย์ 

หัวหน้างานธุรการ 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. ควบคุมดูแลหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๒. ตรวจทานหนังสือ,งานร่างโต้ตอบหนังสือราชการ 
๓. ตรวจสอบจัดเก็บหลักฐานคำส่ัง  หนังสือภายใน 
๔. ตรวจสอบจัดเก็บรวบรวมระเบียบของทางราชการ 
๕. ตรวจสอบจัดเก็บรวบรวมสำเนาหนังสือเข้า – ออก  หนังสือราชการ 
๖. ตรวจสอบจัดเก็บรักษาเอกสารทางราชการท่ีดำเนินการแล้ว 
๗. ต้อนรับแขกท่ีมาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๘. ติดต่อประสานงานท่ัวไป 
๙. บันทึกปฏิทินติดต่อราชการ ภารกิจงาน พร้อมการเตรียมเอกสาร แจ้งเตือนการ 
     ปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร 
๑๐. กำกับดูแลระบบบัญชีทะเบียนการยืม เอกสารในฝ่ายงานธุรการ 
๑๑. รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลของงานสารบรรณ 
๑๒. การประสานงาน อำนวยความสะดวกระหว่างผู้บริหาร ครูภายในโรงเรียน และประชาชน 
       ผู้ใช้บริหารตลอดจนการให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษา ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการ 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 ๒๐ 



๑๙ 

 

 
 
 

 
                                                  นางสาวนวียา ปักษิณ 
                                                  ผู้รับผิดชอบงานธุรการ 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
 ๑. ร่วมวางแผนงานธุรการและร่วมจัดระบบการบริหารงานธุรการ 

๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการท้ังหมดของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๓. งานประสานการจัดซื้อจัดจ้างของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๔. งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๕. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๖. รวบรวมโครงการในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และนำส่งฝ่ายแผนงาน 
๗. รวบรวมการสรุปโครงการในฝ่ายบริหารงานท่ัวไป และนำส่งฝ่ายแผนงาน 
๘. จัดทำตารางโครงการตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ตารางงบประมาณ ประจำปี)ของฝ่าย 
     บริหารงานท่ัวไป 
๙. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบงบประมาณในแต่ละกิจกรรมของฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
๑๐. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศงานธุรการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑๑. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องบริหารงานท่ัวไป 
๑๒. ให้การต้อนรับแขก บุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

  

   

 

 

 

 

 ๒๑ 



๒๐ 

 

 

 

 
 
                                          นางสาวกันต์หทัย  ใจกว้าง 
                                                ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. เริ่มปฏิบัติงานต้ังแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.  
๒. ลงทะเบียนรับ- ส่ง หนังสือราชการท้ังหมดของโรงเรียนท้ังในระบบ MY –Office และจากหน่วยงานต่างๆ 
๓. นำแฟ้มเสนอเพื่อลงนาม หรือส่ังการ 
๔. งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือ เอกสารของโรงเรียน 
๕. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำส่ัง ประกาศ ให้กลุ่มบริหารงานแต่ละฝ่ายและผู้เกี่ยวข้อง 
    รับทราบเพื่อถือปฏิบัติ 
๖. งานเดินหนังสือ 
๗. งานโต้ตอบหนังสือราชการ 
๘. งานเอกสารการพิมพ์หนังสือราชการ,แบบฟอร์มต่าง ๆ บันทึกข้อความตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๙. การทำสำเนาหนังสือ เช่น ถ่ายเอกสาร อัดสำเนา 
๑๐. การจัดพิมพ์คำส่ังโรงเรียน หรืองานต่างๆ ตามท่ีผู้บังคับชาส่ังการ 
๑๑. การรับสายการติดต่อราชการทางโทรศัพท์โรงเรียนและประสานงานผู้ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ 
๑๒. ต้อนรับแขกท่ีมาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๑๓. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการ 
๑๔. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการ 
๑๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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                                          นางสาวพรประภา นิรัตน์ 

                                               ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. ควบคุมดูแลหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
๒. ตรวจทานหนังสือ 
๓. ดำเนินการงานประชุมครู 
๔. ดำเนินการงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. นำข้อมูล  เอกสารขึ้นบอร์ด  ติดตามงานกลุ่มงานต่าง ๆ 
๖. จัดระบบการทำลายหนังสือราชการ 
๗. กำกับดูแลระบบบัญชีทะเบียนการรักษา ยืม เอกสารในฝ่ายงานธุรการ 
๘. ติดต่อประสานงานท่ัวไป 
๙. ต้อนรับแขกท่ีมาตรวจเยี่ยม  นิเทศโรงเรียน 
๑๐. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการ 
๑๑. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศของงานธุรการ 
๑๒. การประสานงาน อำนวยความสะดวกระหว่างผู้บริหาร ครูภายในโรงเรียน  
      และประชาชนผู้ใช้บริหารตลอดจนการให้ความร่วมมือกับเครือข่ายสถานศึกษา  
      ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย
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นายณัฐภัทร อินทรเสนีย ์

ผู้รับผิดชอบงานบริการ

อาคารสถานท่ีและ

สภาพแวดล้อมอาคารเรียน 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายอัครพล ศรีฟ้า 
ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำดื่มและ

สาธารณูปโภค 

 

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ 

ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส ห้องเรียน/ห้องสำนักงาน 

ผังองค์กรกลุ่มงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

นายณัฐกิตต์ สารสุข 
ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียน 

ห้องบริการและห้องพิเศษ 

นายจิรวัฒน์ บุญสิน  

ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคาร

ประกอบและภูมิทัศน์ 

นายเอกภพ ไทยทอง 

ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำดื่ม
และสาธารณูปโภค 

 

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม 

ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส เขตพื้นที ่

๒๔ 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

ว่าที่ ร.ต. หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา 

ผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค 
(แอร,์ไฟฟ้า) 

 

 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 

หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 

กลุ่มงานบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
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      นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

      หัวหน้างานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

     ๑. ติดตาม ประเมินผล  การปฏิบัติงาน ดังนี้ 

                  ๑.๑ งานการบริการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมหัวหน้างานการ  

               บริการอาคารเรียน 

        ๑.๒ งานการบริการห้องเรียน 

        ๑.๓ งานการบริการห้องบริการ 

        ๑.๔ งานการบริการห้องพิเศษ 

        ๑.๕ งานการบริการอาคารประกอบ 

        ๑.๖ งานการให้บริการน้ำด่ืม 

          ๑.๗ งานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

          ๑.๘ งานการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ 

        ๑.๙ งานการสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน  

          ๑.๑๐ งานการประเมินผลการดำเนินงานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 

    ๒.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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 นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  

        ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมอาคารเรียน 

 หน้าที่และความรับผิดชอบ 

• การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
    - มีการกำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนการจัดทำผังบริเวณโรงเรียน 
    - มีการดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพมั่นคง 
ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมท่ีจะใช้ประโยชน์ 
    - มีการติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
    - มีการสำรวจความพึงพอใจจากผู ้เกี ่ยวข้องและผู้รับผิดชอบ และนำผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาการใช้อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

• การใช้และการดูแลรักษาห้องพิเศษ 
- มีแผน ตารางและระเบียบการใช้ห้อง 
- มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
- ใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
- ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
- จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
- บันทึกสถิติการใช้ห้อง 
- ติดตามประเมินผล อย่างเป็นระบบ 
- เก็บรวบรวมผลงานเพื่อประชาสัมพันธ์ 

• อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
o การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
o การบำรุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 

• การจัดการสื่อสารและประชาสัมพันธ ์
จัดให้มีการบริการด้านส่ือสาร 

       ๑. การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 
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  - สร้างบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ

ปลอดภัย ความสะดวก และเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ  

 ๒. การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน 

  - พิจารณาบรรยากาศในโรงเรียนในเรื่องต่อไปนี้ 

       ๑) จัดให้มีห้องเรียน ห้องเรียนพิเศษ และห้องบริการเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ๓. การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน 

- มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 

- มีการบำรุงรักษาให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงาม ใช้การได้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 

- มีการซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงและ

สะอาดสวยงาม 

 ๔. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

  -  มีการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

  -  มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลายลักษณ์อักษร 

  -  มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

  -  มีการติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 

 ๕. การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 

- บรรยากาศในบริเวณโรงเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความ

ปลอดภัย ความสะดวกและพอเพียงสำหรับผู้รับบริการ  

 ๖. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

  - การจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และ

ความสะดวก 

  -  มีการติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
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นายณัฐกิตต์ สารสุข 

ผู้รับผิดชอบงานบริการห้องเรียนห้องบริการและห้องพิเศษ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
 ๑. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน 

- จัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และมีความ 
   สะดวก 
๒. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
    - ดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 
    - ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
    - จัดงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๓. การดูแลบำรุงรักษาอาคารเรียน 
    - แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการดูแลเป็นลายลักษณ์อักษร 
    - บำรุงรักษาให้คงสภาพ มีระเบียบ สวยงาม ใช้การได้ เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    - ซ่อมแซมหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคงแข็งแรงและสะอาด
สวยงาม 
 ๔. อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
o การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
o การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
 ๕. การบริหารอาคารพละศึกษา/ห้องพละศึกษา 
o การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
O การใช้และบำรุงรักษาอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 

  ๖. หัวหน้างานบริการห้องบริการ 

  - ห้องบริหารงานท่ัวไป 

  - ห้องบริหารงานบุคคล 

  - ห้องบริหารงานกิจการ               

๒๙ 



๓๓ 

 

  - ห้องบริหารงานวิชาการ 

  - ห้องบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

  - ห้องแผนและประกัน 

  - ห้องประชาสัมพันธ์ 

  - ห้อง ICT   

• การจัดบรรยากาศห้องบริการ 
        - จัดบรรยากาศในห้องบริการให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และมี
ความสะดวก 

• การใช้และบำรุงรักษาห้องบริการ 
- มีการใช้ห้องตามแผน และตารางท่ีกำหนด 
- มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ 



๓๔ 

 

 
 
 

 
นายจิรวัฒน์ บุญสิน 

ผู้รับผิดชอบงานบริการอาคารประกอบและภูมิทัศน์ 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. อาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 

  - โรงยิม – ห้องนางนวล – ห้องสวาสด์ิเรืองจันทร์ – ห้องอุตสาหกรรม 
   – อาคารคหกรรม  

 – อาคาร ฝ 

• งานสร้างสรรค์ภูมิทัศน์ 

• การจัดอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
         - จัดให้มีอาคารโรงฝึกงาน หรือห้องปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 

• การบำรุงรักษาอาคารฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน 
         - มีแผนตารางการใช้และระเบียบการใช้อาคารเป็นลายลักษณ์อักษรมีการจัดสภาพอาคาร
ประกอบตามหลักการจัด มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีมีการจัดงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยกำหนดในแผนปฏิบัติการและมีบันทึกสถิติการใช้ห้อง 

• อาคารโรงอาหาร 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
o การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร 

• อาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
o การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 
         - จัดให้มีหอประชุม/ห้องประชุมและครุภัณฑ์ประจำหอประชุมมีบุคลากรรับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวกรวมทั้งมีการจัดการตามสภาพให้บริการอย่าง
เหมาะสม 
o การใช้และบำรุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้องประชุม 

๓๑ 



๓๕ 

 

         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุมมีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร การใช้อาคารหอประชุม/ห้องประชุมตามแผน และตารางท่ี
กำหนดและมีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

• การบริหารอาคารพละศึกษา/ห้องพละศึกษา 
o การจัดอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - จัดให้มีอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษามีอุปกรณ์ และเครื่องใช้ประกอบ และมีผู้ดูแล
รับผิดชอบ 
         ร่วมทั่งมีสภาพเหมาะสมในการจัดกิจกรรม และการให้บริการ 
o การใช้และบำรุงรักษาอาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา 
         - มีแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้อาคารพลศึกษา/ห้องพลศึกษา มีการมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี 

• อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์ 
และมีการจัดบุคลากรดูแลรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วม 
         - มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม มอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน มี
แผนการบำรุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

• การพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
- กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการ อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนการ
จัดทำผังบร ิเวณโรงเร ียน ดูแลและพัฒนา ติดตาม ตรวจสอบการใช้อาคารสถานที ่  และ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

• การจัดบรรยากาศอาคารเรียน 
- จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียนด้านความสะอาด ความร่มรื่น ความสวยงาม ความปลอดภัย 
ความสะดวก และเพียงพอสำหรับผู้รับบริการ  

• การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ 
- จัดบรรยากาศในห้องพิเศษให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย และมีความ
สะดวกในเรื่องต่อไปนี ้
       - มีแสงสว่างเพียงพอมีการตกแต่งท่ีสวยงาม และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งมี
เครื่องอำนวยความสะดวกตามความจำเป็น เช่น พัดลม เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์ ทีวี ฯลฯ 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๓๒ 



๓๖ 

 

 
 

 
 
 

 

นายอัครพล ศรีฟ้า 

ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำด่ืมและสาธารณูปโภค 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑. การให้บริการน้ำด่ืม 
- จัดให้มีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อผลิตน้ำด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจำนวนผู้บริโภค
จัดให้การตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ รณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ำด่ืมท่ีสะอาด การผลิตหรือการ
จำหน่ายน้ำด่ืมท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ 
๒. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- จัดให้การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและ
ติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๓. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
     มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๔. อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์มีบุคลากร
ดูแลรับผิดชอบและมีจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วม 
         - มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีการมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
บำรุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

๓๓ 



๓๗ 

 

 
 

 

 

 

ว่าที่ ร.ต. หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา 

ผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า,แอร์) 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. ติดตามควบคุมการใช้ ไฟฟ้า  มีการจดมิเตอร์ไฟฟ้า  
๒. รายงานปัญหาการจัดเก็บค่าใช้จ่าย 
๓. ซ่อมและรักษาไฟและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 

         ๔. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
     - จัดให้การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและ
ติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๕. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
     มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๖. อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์มีบุคลากร
ดูแลรับผิดชอบและมีจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วม 
         - มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีการมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
บำรุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 

 

 

 

 

๓๔ 



๓๘ 

 

 
 

 

 

นายเอกภพ ไทยทอง 

ผู้รับผิดชอบงานให้บริการน้ำด่ืมและสาธารณูปโภค 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ๑. การให้บริการน้ำด่ืม 
- จัดให้มีชุดอุปกรณ์กรองน้ำเพื่อผลิตน้ำด่ืมท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ และเพียงพอกับจำนวนผู้บริโภค
จัดให้การตรวจสอบถังบรรจุน้ำ และชุดอุปกรณ์ผลิตน้ำด่ืมให้ถูกสุขลักษณะ มีการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ รณรงค์ให้ความรู้และเห็นคุณค่าของการบริโภคน้ำด่ืมท่ีสะอาด การผลิตหรือการ
จำหน่ายน้ำด่ืมท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ 
๒. การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
- จัดให้การรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน มีผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอาคารเรียนและ
ติดตามการรักษาความปลอดภัยอาคารเรียน 
๓. การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน 
     มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดี ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีการจัดงบประมาณ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดในแผนปฏิบัติการ 
๔. อาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 
         - จัดให้มีห้องน้ำ-ห้องส้วมที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีปริมาณเพียงพอตามเกณฑ์มีบุคลากร
ดูแลรับผิดชอบและมีจัดการตามสภาพให้บริการอย่างเหมาะสม 
o การดูแลรักษาห้องน้ำ-ห้องส้วม 
         - มีคำแนะนำการใช้ห้องน้ำ-ห้องส้วม มีการมอบหมายให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกัน
บำรุงรักษาให้สามารถใช้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกำกับควบคุมดูแลอย่างเป็นระบบ 

   - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

๓๕ 



๓๙ 

 

 

 

 
 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 

หัวหน้างานกิจกรรม 5 ส 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. หัวหน้างานรักษาสิ่งแวดล้อม (5ส) 

                    - จัดทำแผนงาน/โครงการ 5 ส/โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมความสะอาด 
                    - กำหนดบทบาทของนักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียนเพื่อดูแลความสะอาด 
                    - จัดกิจกรรม 5 ส และเขตพื้นท่ี 
                    - จัดหาและให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด 
                    - กำกับติดตาม สรุปผลการประเมิน 5 ส 
                    - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๖ 



๔๐ 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชุติมา จิตตรารมย์ 

ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส ห้องเรียน/หอ้งสำนักงาน  

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

                    - จัดทำแผนงานรับผิดชอบความสะอาดของอาคารเรียน 
                    - จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการทำความสะอาดของอาคารเรียน 
                    - จัดหาและให้บริการวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด 
                    - กำกับติดตาม สรุปผลการประเมิน 5 ส ห้องเรียน 
                    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๗ 



๔๑ 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม 

ผู้รับผิดชอบงาน 5 ส เขตพื้นที่  

 

          หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

                    - รายงานการดำเนินกิจกรรมต่อผู้บังคับบัญชา 
                    - จัดทำเกียรติบัตรสำหรับห้องเรียนและเขตพื้นท่ีท่ีมีผลการประเมินดีมาก 
                    - คณะกรรมการตรวจตรวจเขตพื้นท่ี 
                    - ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน/โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
                    - ดูแลรับผิดชอบคูปองแลกแต้ม  
                    - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๘ 



๔๒ 

 

ผังองค์กรหัวหน้ากลุ่มงานนักปฏิบัติการ 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

นางวินวินโซ ฟอง 

แม่บ้าน 

นายอองซาน อาว 
คนสวน 

 

 

นางสิริกานต์ บัวคง 

แม่บ้าน 

นายปรีชา แป้นป้ัน 

คนสวน 

นางสาวสุคันธา พิมพ์ศรี 

แม่บ้าน 

นายวิสิญ ราชจินดา 

พนักงานขับรถ 

 
  

๓๙ 

นางสาวจันจิรา  ช่วยเกลี้ยง 

แม่บ้าน 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

ผู้รับผิดชอบงานนักปฏิบัติการ 

 

นางสาวมาวินีย์ ชุมคง 

แม่บ้าน 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 



๔๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 

การปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔๐ 



๔๔ 

 

 

 

 

นางวินวินโซ ฟอง 

แม่บ้าน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 
2. ปิด – เปิด อาคารเรียน 2 

2.1 เวลาเปิด  8.00 น . 
2.2 เวลาปิด  17.00 น. 

3. ดูแลอาคารเรียน  2 ช้ัน 2 และช้ัน 3 ท้ังหมดประกอบด้วย 
3.1 ห้องเรียน 10 ห้อง 
3.2 ห้องวิทยาศาสตร์  2  ห้อง 
3.3 ห้องนาฏศิลป์ 
3.4 ห้องสมุด 
3.5 ห้องวิทยา – อาภร,  ห้องรองผู้อำนวยการ 
3.6 ห้องจริยธรรม 

4. ห้องน้ำ  -  ห้องส้วมบนอาคาร  2 (ชาย-หญิง) 
5. ห้องน้ำผู้ชายสีน้ำเงิน 
6. พื้นท่ีหลังอาคาร  1 (แนวธนาคารโรงเรียน – ห้องถ่ายเอกสาร) 
7. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

7.1 เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
7.2 บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
7.3 รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
7.4 ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

8. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ

๔๑ 



๔๕ 

 

 

 

 

 

นายอองซาน อาว 

คนสวน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น.  
2. ตรวจเช็คระบบการน้ำและระบบไฟฟ้าในโรงเรียน  

3. ตรวจสอบประตู หน้าต่าง เพดาน หลังคา และซ่อมบำรุงเบ้ืองต้น 

4. ซ่อมบำรุงและติดต้ังงานท่ัวไป  เช่น ซ่อมบำรุงระบบประปา ระบบไฟ 

 และงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย เป็นต้น 

5. รับผิดชอบในการดูแล รักษาสภาพรถจักรยานยนต์พ่วงข้างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

6. เก็บและขนขยะในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย ซุ้มพระครู  
หน้าอาคาร 1 หน้าอาคาร 2  อาคาร 3 อาคารสนับสนุน  ลานหน้าเสาธง สหกรณ์ และบ้านพักครู  
 (ฝ่ังทิศตะวันตก แล้วนำไปท้ิงท่ีบริเวณจุดเก็บขยะ 

7. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 
7.1. เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
7.2. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
7.3. รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
7.4. ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

          8.   ดูแลบำรุง ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ รดน้ำ บริเวณหลังอาคาร 1 บริเวณอาคาร 3 อาคารสวาสด์ิ ซุ้มพระครู 
                บริเวณอาคารสุทธิธรรม  
          9.   มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

10. ดูแลระบบไฟฟ้า  ประปา  สาธารณูปโภค 

11. ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังท่ีได้รับมอบหมาย 

12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
13. ปฏิบัติหน้าท่ียาม 

 
 

๔๒ 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 นางสิริกานต์ บัวคง 

                                                    แม่บ้าน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 
2. อาคาร 1 ห้องเรียน 6 ห้อง  
3. ดูแลทำความสะอาด ห้องสำนักงานช้ัน 1  
4. ปิดเปิดไฟ อาคารท่ีได้รับผิดชอบ 
5. ดูแลพื้นท่ีรอบๆอาคาร 1 /ชานชลา/ ทางขึ้นโรงเรียนจากป้อมยาม-อาคาร 1  
6. ดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำชาย-หญิง ราชภัฏ 
7. ดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำครูชาย/หญิง อาคาร 1 
8. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

8.1 เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
8.2 บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
8.3 รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
8.4 ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

9. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
10. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๓ 



๔๗ 

 

 
 

 

 

                                             นายปรีชา แป้นปั้น 

                                                   คนสวน 
  

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 
               - ทำความสะอาดบริเวณหลังห้องคหกรรม/หลังอาคาร ฝ 
 2. ดูแลปรับปรุง รดน้ำ ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณสนามบอลท้ังในและนอกสนาม 
 3. ดูแลบริเวณข้างหอประชุมขวา – ซ้าย ด้านหน้าและด้านหลัง 
 4. บริเวณรอบๆอาคารนางนวล และด้านหน้าอาคาร 1 
 5. บริเวณโรงอาหาร บ้านพัก ผอ. บริเวณบ้านพักครูฝ่ังตะวันออก 
          6. ทำความสะอาด ดูแลความสวยงามและความเรียบร้อยของพื้นท่ีโดยรอบอาคารนางนวล 

               7. ตรวจเช็คเรื่องระบบไฟและพัดลม ปิดเปิดไฟของอาคารท่ีรับผิดชอบ 

เก็บและขนขยะในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ประกอบด้วย บริเวณ หอประชุม สนามบาส สนามฟุตบอล ประตู
ทางเข้าโรงเรียนและบริเวณโดยรอบ แล้วนำไปท้ิงท่ีบริเวณจุดเก็บขยะ 

2. ทำหน้าท่ีดูแลตัดแต่งต้นไม้ ตัดหญ้า ดูแลส่วนหย่อม ให้มีความสวยงามอยู่เสมอในพื้นท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3. ปฏิบัติหน้าท่ีตามคำส่ังได้รับมอบหมาย 
4. ซ่อมแซมท่ัวไป 
5. บริการท่ัวไป 

5.1 บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
5.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ 
5.3 ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

6. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
7. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
8. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

8.1 เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
8.2 รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
8.3 ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

9. ปฏิบัติหน้าท่ียาม 

๔๔ 



๔๘ 

 

 

 

 

 

นางสาวสุคันธา พิมพ์ศรี  

แม่บ้าน 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 
2. ปิด – เปิด อาคาร 2 ช้ัน 1  

2.1 เวลาเปิด  8.00 น . 
2.2 เวลาปิด  17.00 น. 

3. ปิดเปิดไฟ อาคารท่ีได้รับผิดชอบ 
4. ดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน โถงทางเดิน ระเบียงอาคาร 
5. ทำความสะอาดห้องน้ำ นักเรียนหญิงสีชมพ ู
6. ดูแลทำความสะอาด ห้องสำนักงานช้ัน 1 อาคาร 2  
7. ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร 2 ท่ีรับผิดชอบและอาคาร ฝ บริเวณโดยรอบ 
8. บริการท่ัวไป 

8.1 บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
8.2 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ 
8.3 ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

9. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 
9.1 เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
9.2 บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
9.3 รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
9.4 ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

10. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
11. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

 
 

  

๔๕ 



๔๙ 

 

 

 

 

 

                           นางสาวจันจิรา ช่วยเกลี้ยง 

            แม่บ้าน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 

๒. ปิด – เปิด อาคาร 3   

๓. เวลาเปิด  8.00 น . 

๔. เวลาปิด  17.00 น. 

๕. ปิดเปิดไฟ อาคารท่ีได้รับผิดชอบ 

๖. ดูแลทำความสะอาดอาคารเรียน โถงทางเดิน ระเบียงอาคาร 

๗. ทำความสะอาดห้องน้ำ นักเรียนและห้องน้ำครู อาคาร 3 ช้ัน 1 และ 2  

๘. อาคารสวาสด์ิและบริเวณโดยรอบถึงโรงจอดรถข้างซุ้มพระครู 

๙. ห้องน้ำ และบริการในวาระกิจกรรมต่าง ๆ  

๑๐. ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร 3 ท่ีรับผิดชอบ  

๑๑. บริการท่ัวไป 

๑๒. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 

๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ 

  ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

  ๑๕. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

  ๑๖. เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 

  ๑๗. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 

  ๑๘. รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  ๑๙. ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

  ๒๐. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 

  ๒๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

๔๖ 



๕๐ 

 

 

 

 

                                            

                                          นางสาวมาวินีย์ ชุมคง 

            แม่บ้าน 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

       ๑.  มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 

       ๒.  ปิด – เปิด อาคารเรียน 3 ช้ัน 3 และ 4   

       ๓. เวลาเปิด  8.00 น . 

       ๔. เวลาปิด  17.00 น. 

       ๕. ปิดเปิดไฟ อาคารท่ีได้รับผิดชอบ 

       ๗. ทำความสะอาดห้องน้ำ นักเรียนหญิงสีเขียว   

       ๘. ดูแลทำความสะอาด ห้องวิชาการ และพร้อมทำความสะอาด ล้างแก้วกาแฟ ถ้วยชาม  

       ๙. ห้องน้ำ และบริการในวาระกิจกรรมต่าง ๆ  

     ๑๐. ดูแลความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร 3 ท่ีรับผิดชอบและซุ้มพระครูบริเวณโรงอาหาร 

     ๑๑. บริการท่ัวไป 

     ๑๒. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 

     ๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ 

     ๑๔. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

     ๑๕. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

     ๑๖. เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 

     ๑๗. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 

    ๑๘. รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกนั 

    ๑๙. ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

    ๒๐. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรยีน 

    ๒๑. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

 

๔๗ 



๕๑ 

 

 

 

 

     นายวิสิญ ราชจินดา 

                        พนักงานขับรถ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

1. มาปฏิบัติหน้าท่ีต้ังแต่เวลา   06.30 น. 
2. เจ้าหน้าท่ีพนักงานขับรถ 
3. หน้าท่ีประจำ 

3.1. พนักงานขับรถตู้ของโรงเรียน 
3.2. ดูแล ทำความสะอาดและตรวจเช็คสภาพรถสม่ำเสมอ 
3.3. ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือกับผู้ท่ีมาติดต่อราชการกับโรงเรียน 

4. ทำหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีถ่ายเอกสาร และอัดสำเนา 
5. รักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

5.1. เมื่อพบเห็นนักเรียนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมให้แจ้งฝ่ายรับผิดชอบทราบ 
5.2. รักษาความสามัคคีและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
5.3. ไม่ประพฤติตนในทางเส่ือมเสียท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 

6. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน 
7. บริการท่ัวไป 

7.1. บริการช่วยเหลือครู – นักเรียนตามความเหมาะสม 
7.2. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเต็มใจ มีใจบริการ 
7.3. ปฏิบัติงานอื่นท่ีโรงเรียนมอบหมายด้วยความเต็มใจ 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม 
 
 
 
 

๔๙ 

 

๔๘ 



๕๒ 

 

ผังองค์กรกลุ่มงานชุมชนภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

        

 

 

  

 

 
 

 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

๔๙ 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 

หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ 

ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 

นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและสนับสนุนชุมชน 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง 

ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 

นางสาวนวียา ปักษิณ 

ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ ์

ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

นางสาวพรประภา นิรัตน ์

ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ 

นางสาวลักขณา นาคสมวงศ ์

ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว ์

ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

นางสาวพรประภา นิรัตน ์

ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติสถานศึกษา 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 



๕๓ 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 
กลุ่มงานชุมชนภาคีเครือข่ายและงานประชาสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๕๐ 



๕๔ 

 

 
 
                                    นางสาวจิราพร บุญเหลือ 

                                  หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. งานชุมชนภาคีเครือข่าย 

 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดประชุมและดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. การให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ  

๓. ให้ความร่วมมือกับชุมชนในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ ของชุมชน 

๔. ติดตาม ประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอฝ่ายงานบริหารงานท่ัวไป และ
ผู้อำนวยการ 

๕. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. งานประชาสัมพันธ์ 
 หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
  ๑.  จัดทำแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการประจำปี/ปฏิทินปฏิบัติงานของงานประชาสัมพันธ์ 
  ๒. สร้างความเข้าใจในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้แก่ชุมชน 
  ๓. ส่งข่าวสาร ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
  ๔. ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้ชุมชนได้รับทราบ 
  ๕. ให้บริการชุมชนในด้านข่าวสารทางการศึกษา 
  ๖. ประสานงานกับชุมชนทุก ๆ ด้านตามท่ีชุมชนร้องขอ 
  ๗. งานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 

 

๕๑ 



๕๕ 

 

 
 

 
  นางสาวพิมพ์พร  ทิมขำ 

                                     ผู้รับผิดชอบงานให้บริการชุมชน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. การให้บริการด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานท่ี ด้านวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ด้านบุคลากร และ
ด้านอื่น ๆ แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องและปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ 
๒. การจัดทำแนวปฏิบัติในการให้บริการด้านต่าง ๆ 
๓. เก็บหลักฐานและผลงานการให้บริการแก่ชุมชน  
๔. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๒ 



๕๖ 

 

 

  

 

                                   นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช 

           ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชนและสนับสนุนชุมชน 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. จัดกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม 
๒.  จัดเก็บหลักฐาน, ผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
๓. ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๔. จัดเก็บหลักฐานและผลงานการร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
     ประสานให้ชุมชนสนับสนุนโรงเรียนด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
๕. จัดเก็บหลักฐานผลงานการสนับสนุนด้านวิชาการของชุมชน 
๖. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ขอความสนับสนุนจากชุมชนด้านวิชาการ 
๗. ประสานชุมชน ขอสนับสนุนด้านทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง 
๘. จัดเก็บหลักฐาน ผลงานการสนับสนุนด้านทรัพย์สินจากชุมชน 
๙. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ขอความสนับสนุนจากชุมชนด้านทรัพย์สิน และด้านบริการ 
๑๐. ประสานชุมชน ขอสนับสนุนโรงเรียนด้านบรกิารอย่างต่อเนื่อง 
๑๑. จัดเก็บหลักฐาน ผลงานการสนับสนุนด้านบริการของชุมชน  
๑๒. งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย   

๕๓ 



๕๗ 

 

 
 
 

นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง 
                                      ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 
 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
๑. การจัดต้ังองค์กรเพื่อสนับสนุนโรงเรียน เช่น ชมรม, สมาคม, มูลนิธิฯ 
๒. จัดเก็บหลักฐานการจัดต้ังองค์กรและผลงานท่ีสนับสนุนโรงเรียน 
๓. ประเมินผลงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๔. จัดเก็บหลักฐานการประเมินผลงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๕. วิเคราะห์ผลการประเมิน, และนำผลไปปรับปรุงงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน  
๖. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ทุกคนในฝ่ายโรงเรียนกับชุมชนนำผลการวิเคราะห์ประเมินผล 
ไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนางาน และติดตามผล  
๗. งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๕๔ 



๕๘ 

 

 
 
 

  นางสาวนวียา  ปักษิน 
                                     ผู้รับผิดชอบงานภาคีเครือข่าย 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ   

 ๑. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนและภาคีเครือข่ายการศึกษา  
- รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมของชุมชนและภาคีเครือข่าย จัดระบบฐานข้อมูล และ

สารสนเทศและพัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
   ๒. ดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรยีนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 

- จัดทำแผน/โครงการ/การสร้างความสัมพันธ์ระหวา่งโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย  
- จัดประชุมและดำเนินงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- ดำเนินการตามแผน มีการประเมินและติดตามผลการดำเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่าย 
- งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕๕ 



๕๙ 

 

 
 
  

                                                      นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 

                                  ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ ์

     

หน้าที่และความรับผิดชอบ           

 ๑.  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

          ๒.  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 

         ๓.  ออกหน่วยประช่าสัมพันธ์เผยแพร่เคล่ือนท่ี 

         ๔.  ตรวจสอบข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  และจากกล่องแสดงความคิดเห็น 

         ๕.  ประสานงานร่วมกันส่วน/กลุ่ม/ศูนย/์ฝ่าย เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ   

         ๖.  ประสานงานร่วมกับส่ือมวลชนในพื้นท่ี ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพันธ์   

             ข่าวสารต่าง ๆ 

       ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

๕๖ 



๖๐ 

 

 

 

                                          นางสาวพรประภา นิรัตน์ 

           ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพนัธ์ 
   

  หน้าที่และความรับผิดชอบ          

๑.  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

          ๒.  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 

          ๓.  ออกหน่วยประช่าสัมพันธ์เผยแพร่เคล่ือนท่ี 

          ๔.  ตรวจสอบข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  และจากกล่องแสดงความคิดเห็น 

          ๕.  ประสานงานร่วมกันส่วน/กลุ่ม/ศูนย/์ฝ่าย เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ   

          ๖.  ประสานงานร่วมกับส่ือมวลชนในพื้นท่ี ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพันธ์   

             ข่าวสารต่าง ๆ 

          ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                
 

 

 

๕๗ 



๖๑ 

 

 

  

                                      นางลักขณา นาคสมวงศ์ 

                                      ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

 

  หน้าที่และความรับผิดชอบ          

๑.  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

          ๒.  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 

          ๓.  ออกหน่วยประช่าสัมพันธ์เผยแพร่เคล่ือนท่ี 

          ๔.  ตรวจสอบข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  และจากกล่องแสดงความคิดเห็น 

          ๕.  ประสานงานร่วมกันส่วน/กลุ่ม/ศูนย/์ฝ่าย เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ   

          ๖.  ประสานงานร่วมกับส่ือมวลชนในพื้นท่ี ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพันธ์   

             ข่าวสารต่าง ๆ 

          ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                

 

 

 

 
 

 

 

 

๕๘ 



๖๒ 

 

 
 

 

                                                                     นางสาวณัฐธิดา ทองปัสโนว์ 

        ผู้รับผิดชอบงานสื่อสารและประชาสัมพันธ ์
  หน้าที่และความรับผิดชอบ          

๑.  ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน 

          ๒.  ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เอกสาร 

          ๓.  ออกหน่วยประช่าสัมพันธ์เผยแพร่เคล่ือนท่ี 

          ๔.  ตรวจสอบข่าวสารจากส่ือส่ิงพิมพ์  อินเตอร์เน็ต  และจากกล่องแสดงความคิดเห็น 

          ๕.  ประสานงานร่วมกันส่วน/กลุ่ม/ศูนย/์ฝ่าย เกี่ยวกับการจัดนิทรรศการ   

          ๖.  ประสานงานร่วมกับส่ือมวลชนในพื้นท่ี ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับข่าวสารส่ือส่ิงพิมพ์และการประชาสัมพันธ์   

             ข่าวสารต่าง ๆ 

          ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย                

 

 

 

 
 
 

 

 

 

๕๖ ๕๙ 



๖๓ 

 

 

 

         นางสาวพรประภา นิรัตน์ 
                           ผู้รับผิดชอบงานสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติสถานศึกษา 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. การกำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม 

    กำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมลักษณะนิสัย และความประพฤติ          
- กำหนดอุดมการณ์ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

- กำหนดยุทธศาสตร์ตามอุดมการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

- กำหนดวิธีการ และแนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามอุดมการณ์นั้น 

- เผยแพร่เป็นท่ีทราบโดยท่ัวกัน 

- รวบรวมหลักฐาน ผลการปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้น 

๒. การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ 

- รวบรวมผลงาน  สร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติ  ในด้านต่อไปนี้ 

         ๑) ด้านวิชาการ 

         ๒) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

         ๓) ด้านกีฬา 

         ๔) ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

         ๕) ด้านความสัมพันธ์กับโรงเรียนและชุมชน 

งานอ่ืน ๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๖๐ 



๖๔ 

 

ผังองค์กรงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์  
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นายภราดร ไชยเขยีว 
หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

นายวรัญญู ทองถึง 

ผู้รับชอบงานพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

นายภราดร ไชยเขียว 

ผู้รับผิดชอบงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ  

ผู้รับผิดชอบงานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล 

ผู้รับชอบงานพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 

 

๖๑ 

นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ

เครือข่ายและโสตทัศนศึกษา 

 

 

 

นายวรรณศักด์ิ บุญชู 

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการ

ใช้นวัตกรรม 

                เทคโนโลยี

  

  

  

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

นายณัฐกิตต์ สารสุข 

ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบ

เครือข่ายและโสตทัศนศึกษา 

 

 

 



๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖๒ 



๖๖ 

 

 
 
 

นายภราดร ไชยเขียว 
หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาระบบสารสนเทศ 
๑.๑ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
๑.๒ พัฒนาระบบงาน Web Application หรือพัฒนาเว็บหน่วยงาน 
๑.๓ สำรองข้อมูลระบบงาน Web Application ต่างๆทุกๆสัปดาห์ 
๑.๔ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๒. งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

 ๒.๑ การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเซิร์ฟเวอร์ ให้พร้อมใช้งาน 
 ๒.๒ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบมีสาย (Wire Area 

Network) 
๒.๓ การให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless Lan) 
๒.๔ ดูแลปัญหาภัยคุกคามเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เซิร์ฟเวอร ์
 

๓. งานติดต่อสื่อสารภายใน 
๓.๑ การให้บริการระบบเครือข่าย โทรศัพท์ อีเมลล์ ระบบดาวเทียม 
๓.๒  ดูแล ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ระบบเครือข่ายโทรศัพท์ 

          ๓.๓ ปฏิบัติหน้าท่ี อื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

๖๓ 



๖๗ 

 

 

 

 นายวรัญญู ทองถึง 

           ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 
๑.๓ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต การใช้ส่ือ การใช้ส่ือ นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนแก่
ครูผู้สอน 
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
๑.๕ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
๒.๑ ติดต้ัง ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
๒.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๓ ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม 
๒.๔ ดูแลการยืม-คืน ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
๒.๕ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. งานจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
๓.๑ จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนำอุปกรณ์เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๓.๓ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

๖๔ 



๖๘ 

 

 

 

  นางลักขณา นาคสมวงษ์กุล 

                 ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

๑.๑ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูผู้สอน ผลิตใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
๑.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 
๑.๓ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต การใช้ส่ือ การใช้ส่ือ นวัตกรรมในกระบวนการเรียนการสอนแก่
ครูผู้สอน 
๑.๔ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
๑.๕ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
๒.๑ ติดต้ัง ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
๒.๒ ให้คำปรึกษา แนะนำบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 
๒.๓ ดูแลระบบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม 
๒.๔ ดูแลการยืม-คืน ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ 
๒.๕ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓. งานจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
๓.๑ จัดกิจกรรมสนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๓.๒ จัดหาวัสดุ – อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนการสอนให้บริการแก่
ครูผู้สอน 
๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนำอุปกรณ์เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
๓.๔ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

 

๖๕ 



๖๙ 

 

 

 

นายภราดร ไชยเขียว 

ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. เลขานุการกลุ่มงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑ งานเลขานุการในการประชุม  อบรม  
๑.๒ งานธุรการ ทำหนังสือโต้ตอบ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก ร่างคำส่ังท่ี

เกี่ยวข้อง  
๑.๓ จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 
๑.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
๑.๕ ดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
๑.๖ งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  การจัดทำบัตรนักเรียน  
 ๒.๑ รวบรวม บันทึกภาพถ่าย ข้อมูลของนักเรียน 
 ๒.๒  จัดทำบัตรนักเรียนใหม่ / นักเรียนท่ีบัตรชำรุดและสูญหาย 
 ๒.๓  ประสานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบบัตรนักเรียนใหม่ / บัตรนักเรียนท่ีชุดรุดและสูญหาย 
 ๒.๔  ดูแลระบบฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน / การเล่ือนช้ัน / ย้ายเข้า – ย้ายออก 
๓. ดูแลระบบ GSMA  

๓.๑ ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)  
๓.๒ บริหารและจัดการฐานข้อมูล (Database)  
๓.๓ การออกแบบ บำรุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
๓.๔ การกำหนดบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระบบ 
๓.๕ ประสานงานกับผู้ใช้ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของ

ผู้ใช้ 
๔. ส่งเสริมการใช้ไอซีที ของนักเรียน 

๔.๑ ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๒ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

๕. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๖๖ 



๗๐ 

 

 

 

นางสาวจิราพร บุญเหลือ 

ผู้รับผิดชอบงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
๑. เลขานุการกลุ่มงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.๑ งานเลขานุการในการประชุม  อบรม  
๑.๒ งานธุรการ ทำหนังสือโต้ตอบ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก ร่างคำส่ังท่ี

เกี่ยวข้อง  
๑.๓ จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี 
๑.๔ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
๑.๕ ดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของฝ่าย 
๑.๖ งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  การจัดทำบัตรนักเรียน  
 ๒.๑ รวบรวม บันทึกภาพถ่าย ข้อมูลของนักเรียน 
 ๒.๒  จัดทำบัตรนักเรียนใหม่ / นักเรียนท่ีบัตรชำรุดและสูญหาย 
 ๒.๓  ประสานครูท่ีปรึกษาตรวจสอบบัตรนักเรียนใหม่ / บัตรนักเรียนท่ีชุดรุดและสูญหาย 
 ๒.๔  ดูแลระบบฐานข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน / การเล่ือนช้ัน / ย้ายเข้า – ย้ายออก 
๓. ดูแลระบบ GSMA  

๓.๑ ดูแลและบริหารฐานข้อมูล (Database administrator)  
๓.๒ บริหารและจัดการฐานข้อมูล (Database)  
๓.๓ การออกแบบ บำรุงรักษาข้อมูล และการดูแลระบบความปลอดภัยของฐานข้อมูล 
๓.๔ การกำหนดบัญชีผู้ใช้ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ในระบบ 
๓.๕ ประสานงานกับผู้ใช้ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของ

ผู้ใช้ 
๔. ส่งเสริมการใช้ไอซีที ของนักเรียน 

๔.๑ ฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔.๒ สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 

๖๗ 



๗๑ 

 

 

 

 

                           นายวรรณศักด์ิ บุญชู 

                 ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลย ี

 
หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  
๑. สนับสนุนการใช้สื่อ/นวัตกรรม 
 ๑.๑ ส่งเสริมให้ครู ผลิตใช้ส่ือการเรียนการสอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 ๑.๒ สนับสนุน การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

๑.๓ พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยนำระบบส่ือนวัตกรรมมาใช้  
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนำส่ือนวัตกรรมมาให้ในห้องเรียน 

๒. งานบันทึกภาพและเผยแพร ่
 ๒.๑ บันทึกภาพนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและนอกสถานท่ีในการจัดกิจกรรมของ 

โรงเรียน 
๒.๒ เผยแพร่ภาพนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่างๆท่ีสำคัญของโรงเรียน ลงในเพจ Facebook สพม.11
และเพจ Facebook โรงเรียน 
๒.๓ จัดเก็บภาพถ่ายนิ่งและวีดีโอกิจกรรมต่างๆ ลงระบบ คลาวด์ทีปราษฎร์พิทยา Cloud 
๒.๔ บันทึกภาพในการทำบัตรประจำตัวนักเรียน 

๓. พัฒนางานโสตทัศน์ 
๓.๑ ติดต้ัง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 
๓.๒ ติดต้ัง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน 
๓.๓. พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยนำระบบส่ือโสตทัศน์มาใช้สนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนำส่ือโสตทัศน์มาให้ในห้องเรียน 
 
 
 
 
 

 

 

๖๘ 



๗๒ 

 

 

 

 

                                                      นายอิศรเกษม สีหะวงษ์ 

                     ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบเครือข่ายและโสตทัศนศึกษา 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ๑. งานพัฒนางานโสตทัศน์ 
  ๑.๑ ติดต้ัง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงบริเวณหน้าเสาธง หอประชุมให้พร้อมใช้งาน 
        ตลอดเวลา 
  ๑.๒ ติดต้ัง ดูแลระบบเครื่องขยายเสียงภายในห้องเรียน 
  ๑.๓ พัฒนาห้องเรียนไปสู่ระบบห้องเรียนมัลติมีเดีย โดยนาระบบส่ือโสตทัศน์มาใช้ 
         สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๑.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนาส่ือโสตทัศน์มาให้ในห้องเรียน 
  ๑.๕ งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๒. งานเสียงตามสาย 
  ๒.๑ ติดต้ัง ดูแลระบบเสียงตามสายภายในบริเวณโรงเรียน 
  ๒.๒ พัฒนาระบบเครื่องขยายเสียงท่ีสามารถประชาสัมพันธ์ให้ได้รับฟังอย่างชัดเจนทุกจุด
        ในโรงเรียน 
  ๒.๓ ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านระบบเสียงตามสายภายในบริเวณโรงเรียน 
 ๓. งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 
  ๓.๑ ติดต้ัง ดูแล และซ่อมบำรุง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงของโรงเรียนให้พร้อม
       ใช้งานตลอดเวลา 
  ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนนาอุปกรณ์เทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ใน
        กิจกรรมการเรียนการสอน 

 ๓.๓ ให้คำปรึกษา แนะนาบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง 

๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

๖๙ 



๗๓ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

ผังองค์กรกลุ่มงานอนามัยและพยาบาล 

นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

 

นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและโภชนาการ 

นางสาวชนุตน์ ศรีบุญเรือง 

ผู้รับผิดชอบงานอนามัยและ

พยาบาล 

๗๐ 

นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

และกลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรพัย ์

นายอาวุธ จันทร์เมือง 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปและ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

นางสุภาภรณ ์บุตรหมีน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 

นางสาววันวิสาข์ สืบ 

เลขานุการกลุ่มบริหารงานทัว่ไป 



๗๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

        รายละเอียดภารกิจและขอบข่ายตำแหน่งงาน 
       กลุ่มงานอนามัยและพยาบาล 

         ๗๑ 



๗๕ 

 

 

 

 

                   นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 

                  หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 - สร้างแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพอนามัยประจำปี  
 - ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง  
 - อีกท้ังมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการดำเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
 - นำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

 ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  

 

 

 

 

            ๗๒ 
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    นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว 
   ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการ 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 - สร้างแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรได้รับการ
ตรวจสุขภาพอนามัยประจำปี ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยอย่างต่อเนื่อง อีกท้ังมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการ
ดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และนำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
๒. อาคารโรงอาหาร 
o การจัดอาคารโรงอาหาร 

- จัดให้มีอาคารโรงอาหาร โต๊ะอาหาร-ท่ีนั่ง เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน 
o การใช้และบำรุงรักษาอาคารโรงอาหาร 
         - สร้างแผนและแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้โรงอาหาร มอบหมายผู้รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
    และมีการ ดูแลรักษาให้ถูกสุขลักษณะ และอยู่ในสภาพดี 

 ๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                     ๗๓ 
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                                 นางสาวชนุตน์ ศรีบุญเรือง 

                              หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

๑. การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
 - สร้างแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนและบุคลากรได้รับการตรวจ
สุขภาพอนามัยประจำปี  
 - ประสานการดำเนินงานในการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง  
 - อีกท้ังมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินผลการดำเนินงานการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  
 - นำผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่อง 

         ๒. คอยให้การดูแลและบริการ 
         ๓. มีเวชภัณฑ์และหรืออุปกรณ์ท่ีจำเป็นใช้อย่างเพียงพอ 
         ๔. มีแบบฟอร์ม เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในการให้บริการ  
         ๕. มีการจัดระเบียบแนวปฏิบัติในการเข้าขอใช้บริการ ให้เห็นได้ชัดเจนและปฏิบัติตามได้  
จัดให้มีการบริการแก่นักเรียน ครู หรือบุคากรทางการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
           - ให้บริการจ่ายยาสามัญประจำบ้าน นอนพักช่ัวคราวสำหรับผู้ท่ีมีอาการเล็กน้อยขณะท่ี  
                 อยู่ในบริเวณโรงเรียน 
           - ให้การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ผู้ได้รับอุบัติเหตุ 
           - จัดส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาล พร้อมทำใบส่งตัวและรับผิดชอบติดต่อประสานงานกับ  
               ผู้ปกครองหรือญาติผู้ป่วยให้รับทราบ 
           - จัดกระเป๋ายาแก่ผู้ขอใช้กรณีเป็นคณะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเข้าค่ายพักแรม  
                ศึกษา ดูงานนอกสถานท่ี หรือการรณรงค์ต่าง ๆ 
           - จัดตรวจสุขภาพประจำปี และจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพนักเรียน 
           - อื่น ๆท่ีผู้ขอใช้บริการร้องขอในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
         ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
 ๒. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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                                       นางสาววันวิสาข์ สืบ 

                                     เลขานุการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 ๑. ร่วมวางแผนงานธุรการและร่วมจัดระบบการบริหารงานธุรการ 
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือราชการท้ังหมดของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๓. นำแฟ้มหนังสือราชการท้ังหมดของกลุ่มบริหารงานท่ัวไปเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๔. งานคัดแยกหนังสือกลุ่มบริหารงานท่ัวไปให้ครูผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
๕. การจัดทำวาระการประชุม การจดบันทึก สรุปรายงานผลการประชุมของกลุ่มบริหารงาน  
    ท่ัวไป 
๖. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำส่ัง ประกาศ ให้กลุ่มบริหารงานท่ัวไปและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ 
    เพื่อถือปฏิบัติ 
๗. จัดเก็บหนังสือราชการ บันทึกข้อความ คำส่ังโรงเรียนท้ังหมดของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๘. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องบริหารงานท่ัวไป 
๙. สรุปรายงานผลการดำเนินงานและข้อมูลสารสนเทศงานธุรการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
๑๐. ให้การต้อนรับแขก บุคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อราชการของกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

          ๑๑. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๗๕ 



79 

 

คณะผู้จัดทำ 

 
 

 
 
 
 

นายบรรจง  ภูวเศรษฐาวร   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 
นายอำนาจ ขาวนวล ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ที่ปรึกษา 
นางสาวพิมลรัตน์ โสธารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
นางอุไรวรรณ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
นายอาวุธ จันทร์เมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
นางสุภาภรณ์ บุตรหมีน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ปรึกษา 
นางจันทร์นิพา  ขวยไพบูลย์ ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
นางสาวสาลีรัตน์ ทองขาว ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวอมรทิพย์ จิตรอารีย์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาววันวิสาข์ สืบ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวนวียา ปักษิณ  ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวพิมพ์พร ทิมขำ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวพัชรีวรรณ อินทสุรัช ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายภราดร ไชยเขียว ครู คศ.๑ กรรมการ 
นางสาวจิราพร บุญเหลือ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายณัฐกิตต์ิ สารสุข ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายอิศรเกษม สีหะวงษ ์ ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายวรรณศักด์ิ บุญชู ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายจิรวัฒน์ บุญสิน ครู คศ.๑ กรรมการ 
นายเอกภพ ไทยทอง ครูผูช้่วย กรรมการ 
นายวรัญญู ทองถึง ครู ผูช้่วย กรรมการ 
นายณัฐภัทร อินทรเสนีย์  ครู ผูช้่วย กรรมการ 
นางสาวพรประภา นิรัตน์ ครู ผูช้่วย กรรมการ 
ว่าท่ีร้อยตรีหญิงรพีพรรณ จันทร์คง ครู ผูช้่วย กรรมการ 
นางสาวดวงกมล ทองหวาน ครู ผูช้่วย กรรมการ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิง วิราวรรณ ทิพย์รักษา ครูผูช้่วย กรรมการ 
นายอัครพล ศรีฟ้า ครู ผูช้่วย กรรมการ 
นางสาวนพวรรณ แก้วโกสุม ครูผูช้่วย กรรมการ 
นางสาวกันต์หทัย ใจกว้าง  เจ้าหน้าท่ีธุรการ กรรมการ 
นางสาวพรรณธิดา  ภูริวิทยาธีระ ครู คศ.๑ กรรมการและเลขานุการ 
นางสาวชุติมา  จิตตรารมย์ ครู ผูช้่วย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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