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คู่มือกำรปฏิบตัิงำนกลุ่มบรหิำรทั่วไป 
โรงเรียนมะขำมสรรเสรญิ 
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ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
ชื่อสถำนศึกษำ  โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
       ที่ตั้งอยู่บ้านเลขที่  192/3 หมู่ที่ 1  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม 

จังหวัดจันทบุรี  รหัสไปรษณีย์  22150 
       เนื้อท่ี  84  ไร่ 
       โทรศัพท์  0 – 3938 – 9025  โทรสาร  0 – 3938 – 9025 
       Website: www.mkc.ac.th  
เปิดสอน  ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
เขตพื้นที่บริกำรกำรศึกษำ  โรงเรียนในเขตอ ำเภอมะขำม 

เอกลักษณ์โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
ตรำประจ ำโรงเรียน 

 
 
 

ค ำขวัญ (ปณิธำน) 
  “ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา” 

ปรัชญำ 
“อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”  (บัณฑิต ย่อมฝึกตน) 

สีประจ ำโรงเรียน 
  “แสด - เหลือง” 

ธงประจ ำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
  สีแสด   กระตือรือร้น รอบรู้ มีมารยาท 
  สีเหลือง  พลังแห่งอนาคต  

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 

http://www.mkc.ac.th/


ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน 
“ต้นแคแสด” 

 
 
 
 
 
 
 
ชื่อวิทยำศำสตร์  Spathodea campanulata P. Beauv. 
ชื่อวงศ์  BIGNONIACEAE 
ชื่อสำมัญ BIGNONIACEAE 
สรรพคุณ แคแสด สรรพคุณของเปลือกใช้ต้มกินเป็นยาบ ารุงธาตุในร่างกาย (เปลือก) ช่วยแก้บิด 

(เปลือก) เปลือกใช้พอกรักษาแผลเรื้อรัง (เปลือก, ดอก) ใบและดอกใช้พอกแผล (ใบ,ดอก) เปลือก ใบ ดอก และ
ผล ใช้พอกรักษาโรคผิวหนังและแผลเรื้อรังต่าง ๆ (เปลือก,ใบ,ดอก,ผล) 

ลักษณะ ต้นแคแสด หรือ ต้นแคแดง จัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง มีความสูงของต้น
ประมาณ 15-20 เมตร ลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดพุ่มกลมและค่อนข้างทึบ เปลือกต้นเป็นสีน้ าตาลเข้ม
และมีรอยแตกเป็นรวงตามยาว ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหรือใช้หน่อ หากปลูกในที่แห้งมากจะผลัดใบ 
แต่จะไม่พร้อมกังทั้งต้น และถ้าหากตัดแต่งกิ่งให้แตกเป็นพุ่มกลม ก็จะให้ดอกที่พุ่มกลมตามรูปของเรือนยอด
และดูสวยงามมาก ใบแคแสด ใบเป็นใบผสมแบบขนนก มีใบย่อยประมาณ 4-7 คู่ ส่วนปลายเป็นใบเดียว 
ลักษณะของใบเป็นรูปรี ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบผิวใบจักแล้วสากระคายมือ ดอกแคแสด ออกดอกเป็นช่อ
ตามปลายกิ่ง ช่อดอกตั้งตรง มีก้านช่อดอกยาว แต่ละช่อจะมีดอกจ านวนมากและจะทยอยกันบานครั้งละ 2-6 
ดอกและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-9 เซนติเมตร กลีบดอกติดกัน ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูป
ระฆัง คล้ายดอกทิวลิป เป็นสีแสดหรือสีเลือดหมู ดอกแคแสดมีขนาดใหญ่ กลีบดอกหลุดร่วงได้ง่าย โดยจะเริ่ม
ออกดอกเมื่อมีอายุได้ประมาณ 4-8 ปี และจะออกดอกตลอดทั้งปี แต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูหนาว ในช่วง
ระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า ผลแคแสด มีผลเป็นฝักคล้ายรูปเรือสีด า ปลายผลแหลม 
ผลเมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาล เมื่อผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียว ภายในผลมีเมล็ดจ านวนมาก เมล็ดมีขนาดเล็กแบน
และมีปีก โดยจะออกผลตลอดทั้งปี และจออกผลมากในช่วงฤดูฝนคือช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน 

ประโยชน์ 
เปลือก รักษาแผลโรคผิวหนังและแผลเรื้อรัง แก้บิด ต้มดื่มแก้ท้องผูก และบ ารุงธาตุ ใบและดอกใช้

พอกแผล ดอก รักษาแผลเรื้อรัง เมล็ดใช้เป็นสีย้อมผ้าฝ้ายให้สีแดง ปละปลูกเป็นไม้ประดับ 
อักษรย่อโรงเรียน 
 ม.ส. 

 
 

 

 

 



ข้อมูลบุคลำกร 
 ชื่อผู้อ านวยการการโรงเรียน  นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์ 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศ.ม. สาขา  สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ - 1 - - 1 - 
ครูประจ าการ - 10 - 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - - 
ครูอัตราจ้าง - 2 - 2 - - 
พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ - 1 - 1 - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - 1 1 - - - 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูขั้นเต็มรูป - - - 
พนักงานบริการทั่วไป - - - - 
นักการภารโรง - - - 
รวม     
รวมทั้งหมด 12 - 
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2 - 2

13 28
41 3 21



 

    
 

ประวัติโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรขยายการศึกษาระดับมัธยมศึกษาสายสามัญให้แพร่หลายมากข้ึน  
จึงให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญขึ้นในท้องที่อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรีในปี พ.ศ. 2518 
ขณะนั้นมี นายเผียน  อยู่รอด ซึ่งด ารงต าแหน่งนายอ าเภอมะขามและนายสาคร พงษากิจ ศึกษาธิการอ าเภอ
มะขาม ได้เป็นผู้ส ารวจด าเนินการจัดหาสถานที่ส าหรับก่อสร้างโรงเรียน  และได้ที่ดินซึ่งอยู่ในหมู่ที่ 8 (มีการจัด
เขตการปกครองใหม่เนื่องจาก หมู่บ้านอ่าง ได้จัดตั้งเป็น ต าบลอ่างคีรี หมู่ 8 ต าบลมะขามเปลี่ยนเป็น หมู่ 1) 
ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน ครบตามเกณฑ์ที่กรมสามัญศึกษาก าหนดไว้
กล่าวไว้ ที่ดินบริเวณนี้เดิมทีเดียวเป็นที่ดินซึ่งส านักงานศึกษาธิการอ าเภอมะขามในสมัยนั้นได้สงวนไว้ ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2478   เพ่ือใช้ส าหรับปลูกสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ  และต่อมาได้ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ชื่อว่า “โรงเรียน
มะขาม”  ตั้งแต่วันที่  17  ตุลาคม  2499  เป็นต้นมา  เปิดสอนในระดับมัธยมปีที่ 1  ถึงมัธยมปีที่ 3 จนกระทั่ง 
ปี พ.ศ. 2504  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1 – 3 เดิมจึง
เปลี่ยนเป็นระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนแห่งนี้จึงเปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 และ
ต่อมาไม่นาน โรงเรียนประชาบาลที่เปิดสอนชั้นประถมปีที่ 1 – 4 ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7    
จึงท าให้จ านวนนักเรียนของโรงเรียนมัธยมสามัญประจ าอ าเภอมะขามนี้ลดจ านวนลงไป จนในปี พ.ศ. 2506    
จึงย้ายไปรวมกับโรงเรียนบ้านมะขาม(สาครมะขามราษฎร์) ซึ่งเป็นโรงเรียนประชาบาลเปิดสอนระดับ
ประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนอ าเภอมะขาม ซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนมัธยม
สามัญแห่งนี้  

อาคารเรยีนเดมิตั้งแตส่ร้างโรงเรียน ปี พ.ศ.2518 



ต่อมาเมื่อโรงเรียนบ้านมะขามฯ ได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารการศึกษาส่วนจังหวัด  เมื่อปี พ.ศ. 
2509  ที่ดินและอาคารเรียนแห่งนี้จึงทิ้งร้างตลอดมา  จนเมื่อมีการเสนอขอจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น
กระทรวงศึกษาธิการ   จึงประกาศจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอมะขามขึ้น  เมื่อวันที่  22  มกราคม  
พ.ศ. 2518 และตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนมะขามสรรเสริญ”  ตามที่จังหวัดเสนอชื่อไป โดยเปิดท าการสอนตั้งแต่     
ปีการศึกษา 2518 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  และรับนักเรียนแบบสหศึกษา 

 

อำณำเขตโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
- ทิศเหนือ  ติดกับสนามบินชั่วคราวและที่ว่างเปล่าซึ่งทางอ าเภอสงวนไว้  

    ต่อมาปัจจุบัน คือ ที่ตั้งของหน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ จบ. 4  
อ าเภอมะขาม มีความยาว 6  เส้น 

- ทิศใต้  ติดกับ เขตหนองตาพอง  มีความยาว 6 เส้น 10 วา 
- ทิศตะวันออก   ติดกับถนนสุขาภิบาลอ าเภอมะขาม ปัจจุบันคือ 

    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317  มีความยาว 7 เส้น 10 วา 
- ทิศตะวันตก  ติดกับหนองตาพอง และทางหลวงแผนดินหมายเลข 317  

    สายจันทบุรี-สระแก้ว  มีความยาว 5 เส้น 7 วา  
 
คิด เป็น เนื้ อที่ โ ร ง เรี ยนทั้ งหมด  37 ไร่  2 งาน ในระยะเวลาต่อมาส านั ก งานศึ กษาธิ ก าร 

อ าเภอมะขามได้ขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของอ าเภอ ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับโรงเ รียนทางทิศใต้และ 
ทิศตะวันตก เพ่ือใช้เป็นสนามและพ้ืนที่เกษตรกรรมส าหรับโรงเรียนมะขามสรรเสริญ อีก 46 ไร่ 2 งาน จึงรวม
เป็นเนื้อที่ท้ังหมด 84 ไร่ 

ในด้านอาคารเรียนและอาคารประกอบ  เมื่อเปิดท าการสอนในปีการศึกษา 2518 มีอาคารเรียนและ
อาคารประกอบชั่วคราวอยู่ดังนี้ 

อาคารไม้ขนาด 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง พื้นไม้หลังคามุงกระเบื้อง ยาว 36 เมตร กว้าง 8 เมตร ใช้เป็น
อาคารเรียน (อาคารนี้รื้อแล้วในเมื่อประมาณ ปี 2539) 

การเรยีน การสอน (วันไหวค้รู)  ปีพ.ศ. 2520 



อาคารไม้ กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร หลังคาสังกะสี พ้ืนซีเมนต์ ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร          
ของนักเรียน (อาคารนี้รื้อแล้ว ประมาณปี 2520 เดิมอยู่บริเวณระหว่างสนามบาสเก็ตบอลและหอประชุม -    
โรงอาหาร) 

ส้วม 1 หลัง 2 ที ่
อาคารทั้งสามหลังนี้ เคยใช้เป็นอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียนมัธยมสามัญเดิม  

ที่ทิ้งร้างอยู่  มีสภาพช ารุดทรุดโทรมมาก  จึงได้ท าการปรับปรุงซ่อมแซมส่วนที่ช ารุด ได้แก่ซ่อมหลังคา  ประตู  
หน้าต่ างและพ้ืนห้องเรียน รวมทั้ งฝาไม้บางตอน และจัดท าที่นั่ งรับประทานอาหารให้นัก เรียน 
ในโรงอาหาร  ซ่อมแซมส้วมเดิมที่ ใช้การ ไม่ ได้  รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น  12,000 บาท  เงินจ านวนนี้    
นายสาคร  พงษากิจ  ศึกษาธิการอ าเภอมะขามได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง 

นักเรียนช่วยกันบริจาคให้เป็นค่าใช้จ่ายและยังมีส่วนที่เหลือมอบให้โรงเรียนเพ่ือจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอนและปรับปรุงบริเวณโรงเรียนด้วย  

เมื่อเปิดสอนในปีการศึกษาแรกนั้น เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) เพียงชั้นเดียว จ านวน 
2 ห้องเรียน มีนักเรียน  84  คน  ชาย  48 คน  หญิง  36 คน  ครู  4 คน  ชาย 2 คน   
หญิง 2 คน   ครูใหญ่ คือ   นายนิพนธ์  นุตพงษ์  ภารโรงชาย 1 คน 

ในปีงบประมาณ  2519  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว  แบบ  004 จ านวน  8 ห้องเรียน 
เป็นเงิน  240,000  บาท  ปัจจุบันปรับปรุงเป็นห้องดนตรีไทย ห้องศิลปะ ห้องศูนย์ภาษาจีน และห้องเรียน
บางส่วน 

ปีงบประมาณ 2521  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว แบบ  004  จ านวน 5 ห้องเรียน ปัจจุบัน
ดัดแปลงเป็นโรงอาหาร 

ปีงบประมาณ 2520 ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารถาวรแบบ 216 ก ครึ่งหลัง และได้เพ่ิมเติม
เต็มหลังในปีงบประมาณ 2522 โดยร่วมกับเงินบริจาคจ านวน 150,000 บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 
2,440,000  บาท แต่ต้องถูกตัดรายการทาสีและไฟฟ้า ส าหรับไฟฟ้าได้รับงบประมาณเพ่ิมภายหลัง  ปัจจุบันใช้
เป็นอาคารส านักงาน และอาคารเรียน 

 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับ  เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้รับพระราชทานรางวัลโรงเรียน

มั ธยมศึ กษาดี เ ด่ น   ประ เภท
โรงเรียนขนาดเล็ก 

ระหว่างปีงบประมาณ 
2526– 2530 โ ร ง เ รี ย น เ ข้ า
โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือ
พัฒนาชนบท (มพช .2 รุ่ น  2)  
 ใ น ก า ร นี้ โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ
งบประมาณก่อสร้างอาคาร CS 
213 B โรงฝึกงานและอุปกรณ์
ทางการศึกษาต่างๆ เป็นเงินไม่
น้อยกว่า 7 ล้านบาท 

ปี งบประมาณ 2540  โ รง เรี ยนได้ งบประมาณก่อสร้ า งอาคารหอประชุม  –  โรงอาหาร  
แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) ซึ่งเป็นอาคารหอประชุมขนาดใหญ่และใช้เป็นอาคารพลศึกษาได้เป็นอย่างดี 
เป็นเงินจ านวน  7,193,000.- บาท 
 ปีงบประมาณ 2556  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/55  ซึ่งเป็นอาคาร
เรียนแบบใหม่ เป็นเงินจ านวน  17,700,000.- บาทแต่มีปัญหาเหมือนกันทุกโรงเรียนทั่วประเทศคือไม่สามารถ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากค่าก่อสร้างจริงสูงกว่ามาก ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีหนังสือที่       

อาคาร 216 ก  สร้างปี พ.ศ. 2520 



ศธ 04229/171 ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2556 อนุมัติเปลี่ยนแบบอาคารเรียนเป็น อาคารเรียนแบบ 318 ล/38 พิเศษ 
โดยงบประมาณ 17,700,000 บาท เท่าเดิม ลักษณะของอาคารเรียนแบบ318 ล/38 พิเศษ เป็นอาคาร 4 ชั้น    
ใต้ถุนโล่ง จ านวน 18 ห้องเรียน แต่เนื่องจากราคาก่อสร้างอาคารเรียนสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับ ในการ
ประกวดราคาได้ผู้รับจ้าง หลังต่อรองราคา สรุปค่าก่อสร้างที่ 18 ,000,000 บาท  ท าให้โรงเรียนต้องขอความ
อนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธา ต่าง ๆ เพื่อหาเงินมาสมทบในการก่อสร้างต่อไป 

  



ท่ีตั้งสถำนศึกษำ/แผนผังโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ ตั้งอยู่ เลขที่ 192/3 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีพ้ืนที่ทั้งหมด   

84 ไร่ สภาพพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลูกฟูก สลับที่ราบต่ า สภาพโดยทั่วไปเป็นดินดอน ทางด้านทิศใต้ติดหนองน้ า
สาธารณะหนองตาพอง พ้ืนที่รอบโรงเรียนโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก สภาพภูมิศาสตร์
เป็นที่ราบต่ า มีลักษณะเป็นทุ่งรับน้ า  โรงเรียนได้จัดแบ่งพ้ืนที่ตามแผนผังดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนผังโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตราส่วน  1 ：1280 

 

 

1. ศำลำเ ลิมพระเกียรติ ร.9    10. อำคำรชั่วครำวจอดรถจักรยำนยนต์นักเรียน 

2. พระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน   11. อำคำรหอประชุม-โรงอำหำร แบบ 101 ล/27 (พิเศษ) 

3. อำคำรเรียน 318 ล/38 พิเศษ   12. ห้องน้ ำนักเรียนหญิง 

4. อำคำรเรียนวิทยำศำสตร์ CS 213 B    13. กลุ่มห้องน้ ำนักเรียนชำย 

5. อำคำรเรียน 216 ก    14. กลุ่มบ้ำนพักครู (7 หน่วย/6 หลัง) 

6. อำคำรชั่วครำว แบบ 004    15. ลำนกี ำอเนกประสงค์ 

7. อำคำรเรียนกึ่งถำวร 6 ห้องเรียน   16. สนำมตะกร้อ 

8. อำคำร  กงำน คหกรรม-อุตสำหกรรม  17. ร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

9. อำคำร  กงำนนำฏศิลป     18. โรงงำนผลิตน้ ำดื่ม 

17 

18 



ผังกำรเดินทำง 

ท ำเนียบผู้บริหำร 
ตำรำงท่ี  1  ผู้บริหารและระยะเวลาที่ด ารงต าแหน่ง  ณ  โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 

ล าดับที่ ชื่อ - ชื่อสกุล ปี พ.ศ. ที่ด ารงต าแหน่ง 
1 นายนิพนธ์  นุตพงษ์ 2518 - 2525 
2 ว่าที่ ร.ต.เที่ยง  มโหธร 2525 - 2533 
3 นายวัลลภ  อุทัยผล 2533 - 2535 
4 นายเจริญ  กลิ่นหอม 2535 - 2536 
5 นายมาโนช  กล้องเจริญ 2536 - 2539 
6 นายดุษฎี  โทบุราณ 2539 - 2542 
7 นายสุวิช  อาบัวรัตน์ 2542 - 2547 
8 นายวิลิศ  สกุลรัตน์ 2547 - 2553 
9 นายเอนก  ท่าม่วง 2553 - 2554 
10 นายประชง  วัฒนชัย 2554 - 2556 
11 นายเทียนชัย  ธรรมสุวรรณ 2556 - 2558 
12 นางสาวกรกนก  ดาศรี 2558 - 2563 
13 นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์ 2563 - ปัจจุบัน 

 
 



 

 

 
 

 

 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  สู่มาตรฐานสากล  น้อมน าพระราชด าริ          
บนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ  (Mission) 
1. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปรับตัวอยู่

ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ศึกษาเรียนรู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างมีคุณภาพ 
5. ส่งเสริม  สนับสนุนให้ผู้เรียน  ครู  บุคลากรและชุมชน  ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนรู้ร่วมกัน 
6. น้อมน าพระราชด าริ  มาใช้ในการด ารงชีวิต  เพื่อสร้างเสริมความเป็นไทย 

เป้ำประสงค์  (Goals) 
1. สถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการอย่างมีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษามีการน้อมน าพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
3. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดเน้น  (Focus) 
1. การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม โปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้ 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 5 (Student Achievement) 
3.   นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ :Emotion Quotient) 
4.   ครูนักเรียนและสถานศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานสากล (Excellence) 
5.   ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ส่งเสริม 
     การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
6.   โครงการพระราชด าริได้รับการน้อมน าสู่การปฏิบัติ 
7.   ผู้เรียนมีทักษะในการด ารงชีวิต 

 



อัตลักษณ ์ (Identity) 
 “ไหว้งามตา  วาจาไพเราะ” 

เอกลักษณ์  (Uniqueness) 
 “โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น” 

ปรัชญำของโรงเรียน 
“อตฺตาน  ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”  (บัณฑิต ย่อมฝึกตน) 

ค ำขวัญของโรงเรียน 
 ประพฤติดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 “ไหว้งามตา  วาจาไพเราะ” 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 “โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศร่มรื่น” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบำยโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
1. ปฏิรูปการจัดการศึกษา  โดยยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  น าความรู้สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์

วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และปลูกฝังจิตส านึกการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านร่างกาย  จิตใจ  และสังคมเต็มตามศักยภาพ 
3. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพในการจัดการศึกษา 
4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  การจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เ รียนเป็น

ส าคัญ 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์  ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก  และการบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
7. พัฒนาคุณภาพงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
8. พัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้างการบริหารโรงเรียนครบวงจร  บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำยโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
1. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี  มีสุนทรียภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร  มีทักษะ

การท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
3. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้

มาตรฐานตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
5. โรงเรียนมีมาตรฐานจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  มีการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผลที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
8. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน 
9. โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนครบวงจร  และบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษา 

ภำพควำมส ำเร็จโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
ผู้เรียน 

เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน  รักการอ่าน  การค้นคว้า  แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง  มีทักษะในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  และ
สิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  และมีความสามารถใน
การสื่อสาร  น าเสนอผลงานอย่างมั่นใจในตนเอง  กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 
ครู 
 เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณครู  มีทักษะในวิชาชีพ  สามารถพัฒนาหลักสูตร  และ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยใช้สื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
เหมาะสมกับผู้เรียน  มีความกระตือรือร้น  สนใจ  ใส่ใจ  ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้  และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
ผู้บริหำร 
 เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี  มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
วิชาการ  หลักสูตร  นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  และคุณภาพ 
 
 



โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี  มีบรรยากาศ  และวัฒนธรรมการปฏิบัติงานแบบกัลยาณมิตร  
มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้  มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
1. มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ  ศำสน์  กษัตริย์  และมีควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

พฤติกรรมบ่งชี ้
1.1  แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์  ราชวงศ์  และท าหน้าที่พลเมืองที่ดีต่อประเทศชาติ 
1.2  ปฏิบัติตนตามหลักค าสอนในหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
1.3  มีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา  มารดา  ครู  และผู้มีพระคุณ 

2.   มีควำมซ่ือสัตย์สุจริต 
 พฤติกรรมบ่งชี ้
 2.1  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2.2  มีความซื่อตรง  ยุติธรรม  ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
 2.3  มีความซื่อตรงต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
3.  มีวินัย  มีควำมรัก  ควำมสำมัคคีทั้งในสถำบันของตน  และสถำบันรอบข้ำง 
 พฤติกรรมบ่งชี ้
 3.1  ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 
 3.2  ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนตนเอง  และโรงเรียนรอบข้าง 
 3.3  มีความรัก  ความสามัคคี  เสียสละ  ให้ความช่วยเหลือระหว่างเพื่อน  พี่  และน้องในโรงเรียนของ

ตนเองและโรงเรียนรอบข้าง 
4.  ใ ่เรียน  ใ ่รู้  แสวงหำควำมรู้  สำมำรถคิดวิเครำะห์  สังเครำะห์  สรุปควำมคิดรวบยอด  คิดอย่ำง

เป็นระบบและมีกำรคิดแบบองค์รวม 
 พฤติกรรมบ่งชี ้

4.1 มีความใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  รักการเรียนรู้  รับผิดชอบต่อตนเองในการท างาน 
4.2 มีจินตนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4.3 สามารถจ าแนกประเภทข้อมูล  เปรียบเทียบ  มีความคิดรวบยอด  สรุปประเด็นได้อย่างถูกต้อง 

5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
พฤติกรรมบ่งชี ้
5.1  สมถะ  พอเพียง  รู้จักประมาณตน 
5.2  ไม่แสวงหาอ านาจ  ชื่อเสียง  เกียรติยศ  และไม่ลุ่มหลงกับสิ่งมัวเมา  อบายมุขต่าง ๆ   
5.3  มีจิตใจที่งดงาม  สุภาพถ่อมตน  รักสันติ  และรักความสงบ 

6.  มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 พฤติกรรมบ่งชี ้

6.1 มุ่งม่ัน  บากบั่น  พากเพียร  อุทิศตนในการท างานโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
6.2 รับผิดชอบต่อตนเอง  สังคม  และประเทศชาติ 
6.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ด ี

7. รักควำมเป็นไทย 
พฤติกรรมบ่งชี ้
7.1  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยอย่างภาคภูมิใจ 
7.2  ปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  และมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 



7.3  รักษ์  ภูมิใจ  และสืบสานการอนุรักษ์ภาษาไทย  ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามอันเป็น
เอกลักษณ์ของชาติ 

8.  มีจิตสำธำรณะ  เป็นบุคคลเพื่อผู้อ่ืน 
 พฤติกรรมบ่งชี ้

8.1 มีความเมตตา  กรุณา  เอื้ออาทรและเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
8.2 เคารพและรับฟังค าแนะน าสั่งสอนของพ่อแม่และครู 
8.3 รักษาสิทธิของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู้อื่น  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  ดังนี้ 

1. ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา
ถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ  ความรู้สึก  และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ  การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้อง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
มีต่อตนเองและสังคม 

2. ควำมสำมำรถในกำรคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดเป็นระบบ  เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ควำมสำมำรถในกำรใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  การท างาน  และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม  การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม  
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม  ในด้านการเรียนรู้  การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  ถูกต้อง  เหมาะสม  และมีคุณธรรม 

 
 
 
 
 



ข้อมูลนักเรียน 
1. เขตพ้ืนที่บริการ  มีจ านวน 6 ต าบล  ได้แก่  ต าบลมะขาม  ต าบลท่าหลวง  ต าบลปัถวี  ต าบลวังแซ้ม  

ต าบลฉมัน  และต าบลอ่างคีรี 
2. จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  479  คน  จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตำรำงท่ี  1  จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564  

ชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

หมำยเหตุ 
ชำย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 3 53 58 111 

ข้อมูล ณ วันที่ 
10 มิ.ย. 2564 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 53 60 113 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 47 37 84 

มัธยมศึกษำศึกษำตอนต้น 9 153 155 308 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 2 31 41 72 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2 19 29 48 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 2 22 38 60 

มัธยมศึกษำศึกษำตอนปลำย 6 72 108 180 

รวมทั้งหมด 15 225 263 488 
    ที่มา : งานทะเบียน  (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
   ภาพที่ 1  แสดงนักเรียน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2564                                                     
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ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 
ตำรำงท่ี 2  อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง 
ที ่ อำคำร ชื่อแบบอำคำร จ ำนวน ปีท่ีสร้ำง งบประมำณ 
1 ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ร.9     
2 พระพุทธรูปประจ าโรงเรียน     
3 อาคารเรียน 318 ล/38 พิเศษ     
4 อาคารเรียนวิทยศาสตร์ CS 213 B     
5 อาคารเรียน 216ก     
6 อาคารชั่วคราว  แบบ 004     
7 อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร  6  ห้องเรียน     
8 อาคารฝึกงาน คหกรรม – อุตสาหกรรม     
9 อาคารฝึกงานนาฏศิลป์     
10 อาคารชั่วคราวจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน     
11 อาคารหอประชุม-โรงอาหาร แบบ 101 ล/27 (พิเศษ)     
12 ห้องน้ านักเรียนหญิง     
13 กลุ่มห้องน้ านักเรียนชาย     
14 กลุ่มบ้านพักครู (7 หน่วย/6 หลัง)     
15 ลานกีฬาอเนกประสงค์     
16 สนามตะกร้อ     
17 ร้านค้าสวัสดิการ     
18 โรงงานผลิตน้ าดื่ม     
 

สิง่อ ำนวยควำมสะดวกสำธำรณูปโภค 
ตำรำงท่ี 3  สิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณูปโภค 

ที ่ รำยกำร รำยละเอียด 
1 โทรศัพท์ หมายเลข 0 – 3938 - 9025 ห้องธุรการและสารบรรณ 
2 website http://www.mkc.ac.th  

3 E-mail  makhamschool@gmail.com  
saraban.makhamsansern@gmail.com  

4 ไฟฟ้า - ประปา  
5 ถนนสัญจรเป็นคอนกรีต  
6 รถยนต์ (ตู้) ทะเบียน นข 2097 จันทบุรี 
7 รถยนต์ (กระบะ) ทะเบียน บท 9692 จันทบุรี 
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ในกำรบริหำรงำนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ ได้แบ่งกลุ่มกำรบริหำรงำนเป็น  4  กลุม่งำน  คือ 
         1.  กลุ่มบริหารวิชาการ 
         2.  กลุ่มบริหารงบประมาณ 
         3.  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
         4.  กลุ่มบริหารทั่วไป 

การบริหารงานในทุกกลุ่มงาน   สามารถปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน   สามารถท างานร่วมกัน 
ประสานงานกันเพ่ือน าผลส าเร็จมาสู่โรงเรียน 

ขัน้ตอนกำรบริหำรงำน 
        1.  ก าหนดแนวปฏิบัติในโรงเรียน  โดยวิเคราะห์นโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  เพ่ือวางแนวปฏิบัติของโรงเรียน   พร้อม
ก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ชัดเจน  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ตรงกันและน ามาปฏิบัติได้ถูกต้อง 
        2.  ก าหนดโครงการ  กิจกรรมต่าง ๆ  ตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน   มีการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน   
ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
        3.  ก าหนดผู้รับผิดชอบ โครงการ กิจกรรมต่างๆ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน หรือ
รับผิดชอบเป็นรายบุคคล ทุกขั้นตอนของแนวปฏิบัติ โครงการ กิจกรรม สามารถควบคุมตรวจสอบ ติดตาม
ผลได้ทุกระยะขั้นตอน จนกว่างานนั้นจะส าเร็จผล 
        4.  กระตุ้น เร่งรัด ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ เพ่ือให้งานด าเนินการ
ตามก าหนดเวลา 
        5.  การติดตามและนิเทศ เพ่ือช่วยแก้ปัญหา พัฒนางาน สร้างขวัญและก าลังใจ เพ่ือให้งานเป็นไปตาม
โครงการ การติดตามงานตามไตรมาส 
        6.  การประเมินผลงานเพ่ือพัฒนางาน  การประชาสัมพันธ์งานและรายงาน   มีการก าหนดรูปแบบการ
ประเมินผล  เพ่ือประเมินงาน/โครงการ   ประเมินตนเองและประเมินหน่วยงาน โดยมีทั้งแบบประเมินภายใน 
คือ คณะท างานเป็นผู้ประเมินตนเองและประเมินภายนอก  โดยให้คณะกรรมการที่ไม่ได้ปฏิบัติงานนั้นมา
ประเมิน 

กำรประชุมประสำนงำน 
        1.  ประชุมรองผู้อ านวยการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มบริหาร 
            1.1 ประชุมเพ่ือนิเทศ ติดตาม แก้ปัญหาและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
            1.2 รองผู้อ านวยการเสนองาน ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
            1.3 สรุปผลการประชุมเพื่อปฏิบัติ 
            1.4 รองผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานต่างๆ น าผลการประชุมไปประชุมแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ทราบและปฏิบัติ 
           1.5 ประชุมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้ง  หรือตามวาระเร่งด่วน 
 
 



        2.  ประชุมครู นักการภารโรง  เพ่ือสร้างความเข้าใจ ทราบแนวปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้อง พัฒนาบุคลากร
และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.1 ครูประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามงานเร่งด่วน 
2.2 พนักงานบริการ ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามงานเร่งด่วน 

        3. การนิเทศติดตาม ประเมินผล  
3.1  ผู้ปฏิบัติ   คือ   ผู้อ านวยการ   รองผู้อ านวยการ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานต่างๆ   หัวหน้ากลุ่ม

สาระการเรียนรู้และหัวหน้างาน 
3.2 วิธีการทุกคนปฏิบัติในสิ่งที่ตนเองรับผิดชอบ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานต่างๆ เป็นที่ปรึกษา 
3.3 การสรุป รายงานผล ตามระยะเวลาบรรลุผลของงานเป็นชิ้นงาน รายงานเป็นเดือนและรายงาน

เป็นไตรมาส 

แนวปฏิบัติส ำหรับข้ำรำชกำรครู โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ ปีกำรศึกษำ 2564 
        แนวปฏิบัติส าหรับข้าราชการครูโรงเรียนมะขามสรรเสริญ   เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และเพ่ือความสุขใน
การปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ ความศรัทธาในอาชีพครูและเพ่ือประสิทธิผลในการท างานจึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้ 
        1. กำรมำท ำงำนและกำรลงเวลำปฏิบัติรำชกำร 

  1.1 ครู สแกนชื่อปฏิบัติหน้าที่  ณ ห้องธุรการและงานสารบรรณ  ผู้ใดไม่ได้สแกนชื่อในเครื่องบันทึก
ลงเวลาและไม่ชี้แจงใด ๆ  ถือว่าไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่และจะรายงานการสแกนชื่อภายในเวลา 08.30 น.  ของ
ทุกวัน 

  1.2 ครูผู้รับผิดชอบ  จัดรวบรวม  สรุปและเก็บหลักฐานเข้าเล่มเป็นประจ าทุกวันและเก็บเอกสารที่
งานบุคคล  น าเสนอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  เพ่ือเสนอผู้อ านวยการเป็นประจ าทุกเดือน 

  1.3 ไม่อนุญาตให้ผู้อ่ืนลงนามแทนในการมาปฏิบัติงาน 
  1.4  มีการมอบค าสั่งในภาคเช้าตอนลงเวลาปฏิบัติราชการหรือปิดประกาศข้อมูลข่าวสารไว้  ณ ป้าย

ประกาศหน้าที่ลงเวลาปฏิบัติราชการ 
  1.5  ครูทุกคนจะมาปฏิบัติหน้าที่ก่อน เวลา  08.00  น.  เพ่ือจะได้ช่วยดูแลนักเรียนแม้วันนั้นจะไม่ใช่

ครูเวรก็ตาม 
  1.6  การกลับจากการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละวัน ครูจะกลับหลังจากนักเรียนกลับหมดแล้วหรือเบา

บางลง   ครูมีหน้าที่ช่วยกันดูแลการกลับบ้านของนักเรียนที่ประตูโรงเรียน 
        2. กำรแต่งกำยของครู 

  2.1  แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย เหมาะกับความเป็นครู ไม่ทันสมัยหรือล้ าสมัยเกินไป 
  2.2  โรงเรียนมะขามสรรเสริญมีสัญลักษณ์ สีเป็นของตนเอง คือ สีแสด – เหลือง จะสวมเสื้อยืดคอ

ปกสีแสดในวันพฤหัสบดี 
  2.3  ก าหนดให้แต่งกายให้ชุดลูกเสือ – เนตรนารี ทุกวันพุธ (ยกเว้นครูผู้รับผิดชอบงานสวน-

พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
  2.4  เพ่ือเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีได้ก าหนดให้แต่งชุดข้าราชการสีกากีในวันจันทร์ 
  2.5 เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ และความนิยมไทยจะแต่งกายชุดผ้าไทยในวันอังคาร และวันศุกร์ 

        3. กำรสอน 
  3.1  ครูทุกคนต้องมีแผนการสอนของตนเอง มีการวัดผล ประเมินผล ตลอดภาคเรียนรายวิชาที่มี

ผู้สอนหลายคน ให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ประสานงานให้การสอนเป็นไปในแนวเดียวกัน  และการวัดผล
ประเมินผลปลายภาค มีข้อสอบเพียงฉบับเดียวเท่านั้น 

  3.2  ผู้สอนควรตั้งเป้าหมายคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นคุณภาพของนักเรียนที่สอนจะต้องดี   มี
คุณภาพ โดยการติดตาม สังเกต แนะน า สั่งสอน เป็นประจ า 



  3.3  เข้าสอนและออกจากห้องสอนตามเวลา  เพ่ือสร้างนิสัยการตรงต่อเวลาให้เกิดกับนักเรียนและ
ครูได้สอนอย่างเต็มที ่

  3.4  การปฏิบัติงานในการสอนครูต้องวางตัวให้เหมาะสม ดูดี ถูกต้องต่อหน้านักเรียน เช่นไม่นั่งบน
โต๊ะนักเรียน ไม่พูดจาหยาบคาย  และเอาใจใส่ดูแลทั้งด้านการเรียนและสุขภาพ 

  3.5  ครูทุกคนมีหน้าที่สอน เมื่อหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้มอบหมายให้สอนแทนหรือตักเตือน 
แนะน า ไม่ควรแสดงอาการไม่พอใจ หากแสดงอาการไม่พอใจให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้บันทึกเป็น
หลักฐานไว้ 

  3.6  ครูทุกคนต้องเตรียมการสอนเพ่ือให้การสอนมีประสิทธิภาพ  และนักเรียนเกิดความศรัทธาในตัว
คร ู

  3.7  ผู้สอนใช้ทักษะ วิธีสอน และเทคโนโลยีทันสมัย 
  3.8  ต้องมีใจเมตตา อดทนที่จะช่วยแก้ปัญหาสร้างนักเรียนที่มีความสามารถต่ า 
  3.9  ครูต้องมีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
4. กำรปฏิบัติต่อนักเรียน 

      4.1 จงมีเมตตา นักเรียน คือผู้เยาว์ ที่เราควรเมตตา ช่วยเหลือ ปรับปรุง ด้วยความวิริยะ ให้ถือว่า 
เขาคือ ลูกหลานของเราเอง 

    4.2  เป็นหน้าที่ของครูทุกคนที่จะสั่งสอน อบรมให้มีความประพฤติที่ดีงามต่อนักเรียน อย่าคิดว่า
เป็นหน้าที่ของงานระบบดูแลช่วยเหลือเท่านั้น 

    4.3  การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพ่ือแก้ไขความบกพร่อง  อย่าลงโทษด้วยความโมโหอาฆาต
พยาบาท ควรมีเหตุผลและจงใช้วิธีการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ 

    4.4  เมื่อนักเรียนขาดเรียน ให้ติดตาม ทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบ้าน 
    4.5  นักเรียนมีความผิดร้ายแรง ให้เชิญผู้ปกครองโดยผู้อ านวยการหรือผู้รักษาการลงนามแทน 
    4.6  เราจะลงโทษนักเรียนด้วยความรักยุติธรรม และเข้าใจวุฒิภาวะ ของเด็ก 

        5. กำรออกนอกบริเวณโรงเรียน 
   5.1  เวลาปฏิบัติราชการ คือ 08.00 - 16.30 น. แต่ถ้ามีธุระในคาบเรียนที่ว่างจากการสอนให้ขอ

อนุญาต ถ้าเกิน 2 ชั่วโมงให้ลาครึ่งวัน 
   5.2  โรงเรียนเป็นของชุมชน   ไม่ควรออกนอกบริเวณโรงเรียนในเวลาปฏิบัติราชการ   เพ่ือไปท า

ธุระส่วนตัว เล่นการพนัน ท าผม ไปตลาดซื้อของ หรือออกไปจ าหน่ายของหารายได้พิเศษ ฯลฯ 
        6. กำรลำ 

   6.1  ครูและบุคลากรทุกคนจะขอลาราชการเมื่อจ าเป็นเท่านั้น 
   6.2  ลากิจ ส่งใบลาล่วงหน้าก่อน 3 วัน   เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุด   ลาป่วย   ส่งใบลาในวันที่

มาปฏิบัติงานวันแรก  จะไม่ลาเท็จ  หรือแกล้งลาโดยไม่จ าเป็นจริง ๆ 
   6.3  หากว่าเป็นเรื่องด่วนให้แจ้งได้ทางโทรศัพท์ เพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาจัดสอนแทนได้ 
   6.4  การส่งใบลา ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกครั้ง และให้หัวหน้ากลุ่มงาน/กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ท าสถิติการสอนแทนและสรุปเป็นรายเดือน รับทราบข้อมูลสถิติ เพ่ือแก้ปัญหาต่อไป 
   6.5  ถ้าไปกิจธุระนอกโรงเรียนเกิน 2 ชั่วโมง ให้ถือว่าลาครึ่งวันและต้องส่งใบลาด้วย 

        7. กำรประชุม 
   7.1  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหาร ประชุมอย่างน้อยเดือนละ  1  ครั้งก่อน

การประชุมครูหรือวาระเร่งด่วน 
   7.2  การประชุมในกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
   7.3  การประชุมครูทั้งโรงเรียน โดยคณะกรรมการบริหาร เดือนละ 1 ครั้ง 



   7.4  ครูทุกคนมีความรับผิดชอบ  ต้องทราบข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน  เพ่ือร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
จึงต้องเข้าประชุมด้วยความตั้งใจ ตรงเวลาทุกๆ ครั้ง 
        8. กำรเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน 

   8.1  จัดท าวารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนมะขามสรรเสริญ   ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ทราบ
ความก้าวหน้าของ โรงเรียน 

   8.2  จัดท าเว็บไซต์  www.mkc.ac.th   E-mail: makhamschool@gmail.com  เผยแพร่ข้อมูล 
   8.3  แสดงความยินดี หน้าเสาธง  
   8.4  ยกย่องชมเชยบุคลากร ขณะปฏิบัติงาน 
   8.5  น าโรงเรียนร่วมกิจกรรม ในชุมชน 
   8.6  เชิญผู้ปกครอง ชุมชน  มาชื่นชมความดีงามของนักเรียน คร ูและโรงเรียนในโอกาสส าคัญ  เช่น  
วันพ่อแห่งชาติ  วันแม่แห่งชาติ  วันประชุมผู้ปกครองของทุกปี 

        9. กำรพัฒนำบุคลำกร 
     9.1  ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม เพ่ิมเติมความรู้ 

   9.2  ให้ครูทุกคนปฏิบัติงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเองและช่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
   9.3  ผู้บริหารดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง 
   9.4  การนิเทศการด าเนินงานของบุคลากร จะกระท าอย่างต่อเนื่อง 
   9.5  ให้การต้อนรับ สนับสนุน ส่งเสริมให้โรงเรียนต่างๆ มาศึกษาดูงานและส่งเสริมการไปศึกษา   ดู

งานที่โรงเรียนอื่นด้วย 
   9.6  การพิจารณาความดีความชอบ พิจารณาด้วยความยุติธรรม โดยพิจารณาจากผลส าเร็จของงาน

ที่ได้รับมอบหมาย  คุณธรรม  จริยธรรม  การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและการรายงานผลจากกลุ่มงาน/
งาน/ กลุ่มสาระ 
        10. กำรบริหำรงำนกำรเงิน 

   10.1  การจัดสรรงบประมาณ  เป็นงบส ารองจ่าย 10 %  งบบริหารทั่วไป  20 % และงบวิชาการ 
70 % 

   10.2  ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามโครงการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีส่งหัวหน้างานพัสดุ 
กลุ่มบริหารงบประมาณพิจารณา 

   10.3  ติดตามผลการใช้งบประมาณตามโครงการ และรายงานต่อผู้อ านวยการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 

http://www.mkc.ac.th/
mailto:makhamschool@gmail.com


ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มูลนธิิกำรศึกษำโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ              กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

-งานหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
-งานวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ในสถานศึกษา 
-งานนโยบายและประกันคุณภาพการศึกษา 
-งานนิเทศการเรียนการสอน 
-งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
-งานวัดผลประเมินผล และการเทียบโอน 
  ผลการเรียน 
-งานรับนักเรียน 
-งานทะเบียนนักเรียน 
-งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
-งานแนะแนวการศึกษาและอาชพี 
-งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-งานห้องสมุด 
-งานประสานความร่วมมือในการพัฒนา 
  การศึกษาทั้งนอกและในโรงเรียน 
-งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
-งานโครงการพิเศษ 
- งานสารสนเทศโรงเรียนและระบบจัดเก็บ 
  ข้อมูล (DMC)  
-งานสารสนเทศกลุ่มบริหารวิชาการ 

-งานแผนงานงบประมาณ 
-งานการเงินและบัญช ี
-งานพัสดุและสินทรัพย ์
-งานระดมทรัพยากรและเพื่อการศึกษา 
-งานควบคุมภายใน 
-งานตรวจสอบติดตาม 
-งานมูลนิธิการศึกษาโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
-งบประมาณและประเมินผล   
-งานข้อมูลสารสนเทศกลุ่มบริหารงบประมาณ 
 

-งานแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหนง่ 
-งานย้าย ลา วินยั ร้องทุกข์ อุทธรณ์  
-งานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
-งานเล่ือนเงินเดือนและประเมินผล 
การปฏิบัติงาน    
-งานทะเบียนประวัต ิ
-งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
-งานส่งเสริมให้บุคลากรมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
-งานส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
-งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมครู  
และจิตบริการ 
-งานกรรมการสถานศึกษา 
-งานสนมาคมศิษย์เก่า 
-งานสารสนเทศกลุ่มบริหารบุคคล 

-งานธุรการและสารบรรณ 
-งานอาคารสถานที ่
-งานโสตทัศนศึกษา 
-งานบริการสุขภาพ (พยาบาล) 
-งานสหกรณ์ 
-งานร้านค้าสวัสดิการ 
-งานโภชนาการ 
-งานประชาสัมพันธ ์
-งานเฉลิมพระเกียรต ิ
-งานทุนการศึกษา  
-งานกองทุนเงินให้กู้ยืมฯ 
-งานทัศนศึกษา 
-รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
-งานสภานกัเรียน 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
-งานน้ าดื่ม 
-งานปกครอง 
-งานชุมชนสัมพันธ ์
-งานกรรมการสถานศึกษา 
-งานสนมาคมศิษย์เก่า 
-งานติดตามและประเมินผล  
-งานสารสนเทศกลุ่มบริหารทั่วไป 

โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 



 
คณะผู้บริหำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยสุพร  พงศ์วิฑูรย์ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

นำงสำวณัชชำ  สร้อยศรี 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

นำงหยำดพิรุณ  นวนเจริญ 
หัวหน้ำกลุ่มบรหิำรวชิำกำร 

นำยวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์ 
หัวหน้ำกลุ่มบรหิำรงบประมำณ 

นำงสำววัลยำ  บญุอำกำศ 
หัวหน้ำกลุ่มบรหิำรงำนบุคคล 

นำงสำวนัทกำนต ์ สวำสดิ์ 
หัวหน้ำกลุ่มบรหิำรทั่วไป 

สมำคมศิษย์เก่ำโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ มูลนิธิกำรศึกษำโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 



คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
1. นายประวิช  เลิศพรทิพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ 
2. นายเทียนชัย  ธรรมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
3. นายเอนก  ท่าม่วง  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
4. นายดนัย  โชติวัชรานุรักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายชัยยา  ประดิษฐศิลป์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
6. นายเชิดสกุล  พลารักษ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
7. นางวันดี  บุญอภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8. นายสัญชัย  ฉวีวรรณ  ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ 
9. นางสาวิกา  รัตนโสภิตกุล  ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
10. นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง ผู้แทนครู   กรรมการ 
11. นายวิจิตร  สุนทร  ผู้แทนองค์การชุมชน  กรรมการ 
12. นายดิลก  บัวเกิด   ผู้แทนปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ 
13. พระครูสุจิตกิตติวัฒน์  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
14. พระครูโกศลสาธุการ  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์  กรรมการ 
15. นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 

วิสัยทัศน์กลุ่มบริหำรทั่วไป 
  

เสริมสร้างประชาธิปไตย  ห่วงใยสุขภาพ  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  น าเศรษฐกิจพอเพียง  เลี่ยงสิ่ง
เสพติด 

 
พันธกิจ 

 1. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
 2. ส่งเสริมคุณธรม จิรยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  3. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 4. ส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติด
ในโรงเรียน 
 5. สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรและชุมชนในการพัฒนา
โรงเรียน 
 6. ด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้ำประสงค์ 
 1. นักเรียนมีความรู้ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 2. นักเรียนพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 3. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
 4. นักเรียนตระหนักและรู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดและอบายมุข 
 5. โรงเรียนเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ศิษย์เก่า องค์กรและชุมชนในการพัฒนา
โรงเรียนทุกด้าน 
 6. นักเรียนมีความเรียบง่าย รู้จักน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 



แผนภูมิโครงสร้ำงบริหำรงำนกลุ่มบริหำรทัว่ไป 

 

 

 

 

 

งำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ 

รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 

งำนอำคำรสถำนที่ 

งำนโสตทัศนศึกษำ งำนพยำบำล 

งำนสหกรณ์ งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร 

งำนโภชนำกำร งำนประชำสัมพนัธ ์

งำนทุนกำรศึกษำ งำนกองทุนกู้ยมืเพ่ือกำรศึกษำ 

งำนทัศนศึกษำ งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย 

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 

งำนกิจกรรมนกัเรียน  งำนรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 

 งำนพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน  งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

งำนจรำจร งำนน้ ำด่ืม 

 งำนยำนพำหนะ งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 งำนสมำคมศษิย์เก่ำ งำนติดตำมและประเมินผล 

งำนวิจัยเพ่ือพัฒนำงำน งำนสำรสนเทศกลุม่บริหำรทั่วไป 



 
 

 

 

 

 

 
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป 
(นำงสำวนัทกำนต์  สวำสดิ์) 

 

มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานในกลุ่มบริหารทั่วไป 
2. รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนหรือรองผู้อ านวยการ

โรงเรียน ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 
3. การจัดท านโยบายและแผน 
 3.1 เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและงานในกลุ่มบริหาร

ทั่วไป 
 3.2 การจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนงานกลุ่มบริหารทั่วไป

และปฏิทินปฏิบัติงาน 
4. ดูแล ก ากับ ควบคุมการรับส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง

สะดวก และรวดเร็ว 
5. ดูแล ก ากับ ติดตาม การเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกอย่างถูกต้อง 

สะดวก และรวดเร็ว 
6. ดูแล ก ากับ ติดตามการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนด้วยดี และสม่ าเสมอ 
7. ดูแล ก ากับ ควบคุม งานบริการด้านโภชนาการ ด้านสุขภาพอนามัยของโรงเรียน 
8. มีหน้าที่บริหารงานกิจการนักเรียน 
9. ก ากับ ติดตาม ดูแล ประสานงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
10. ก ากับ ติดตาม ดูแลและแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
11. วางแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับกิจการนักเรียนและการปกครองนักเรียน 
12. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มทั่วไปประจ าสัปดาห์ เพ่ือติดตาม รับทราบปัญหาสรุป

งานประจ าสัปดาห์และข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของงานกลุ่มบริหารทั่วไป 
13. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน เพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 
14. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับกลุ่มบริหารทุกกลุ่มของโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก

โรงเรียนทั้งราชการ เอกชน มูลนิธี สมาคมและชุมชน 
15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



คณะกรรมกำรกลุ่มบริหำรทั่วไป 

 มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
            1. เป็นที่ปรึกษาของหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปที่เกี่ยวกับแผนงานต่าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความ
คิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงงาน 
 2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด 
 3. สอดส่อง ดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและ
ข้อบังคับของโรงเรียน 
 4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนตามความเห็นชอบของ
ผู้บริหาร 
 5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

งำนธุรกำรและสำรบรรณ  ประกอบด้วย 
   นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  หัวหน้า 
  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
 ธุรกำร 
    1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
เช่น  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 
  2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
  3. จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตาม
ระบบทีก าหนดไว้ 
  4. จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่
ก าหนดไว้ 
  5. ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และ
คุ้มค่า 
  6. ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  
 สำรบรรณ 
  1. ร่าง  โต้ตอบ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการเช่าบ้านของครู 
    3. ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
    4. ด าเนินการด้านสวัสดิการของครู – อาจารย์ 
    5. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
   6. ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
   7. ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
    8. ลงเลขท่ีหนังสือออก 
   9. บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
    10. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการ 
   11. จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
   12. พิมพ์หนังสือของฝ่ายธุรการ 
   13. จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 



  14. ท าลายหนังสือราชการ ตามระเบียบฯงานสารบรรณ 
     15. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งำนอำคำรสถำนที่  ประกอบด้วย 
      นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  หัวหน้า 
      นางวีรนุช  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
 นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ  ผู้ช่วย 
 นายราชัน  พานนนท์  ผู้ช่วย 
      นายสุปัญญา  ยังศิริ  ผู้ช่วย   
      นายก าธร  ดิษธรรม  ผู้ช่วย 
      นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ผู้ช่วย 
      นางสาวกนกอร  คงโพธิ์  ผู้ช่วย 
      นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  ผู้ช่วย 
 นายปองพล  นาคพงษ์  ผู้ช่วย 
      นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ผู้ช่วย 
      นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย  
 นายผจญ  โพธิโชติ   ผู้ช่วย 
 นายถวิล  สารบรรณ  ผู้ช่วย 
      นางดาราพร  จารุสิทธิ์  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
   1.1 แนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
   1.2 บ ารุง ดูและและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพที่
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
   1.3 ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   1.4 สรุปประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2. ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่  
น่าดู  น่าใช้ 
  3. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 
  4. งานฉุกเฉินเป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 
  5. งานเฉพาะกิจเป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น การ
จัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
  6. งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
  7. ก าหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจ าอาคาร 
  8. มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบ
ห้องเรียนของตนเองโดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 



  9. มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
  10. การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
  11. ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
  12. การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  13. การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
  14. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
  15. การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
  16. การบริหารงานนักการภารโรง 
  17. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 

งำนโสตทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
   นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  หัวหน้า 
   นายสุปัญญา  ยังศิริ    ผู้ช่วย 
   นายปองพล  นาคพงษ์  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
  3. เสนอจัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
  4. จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
  5. จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
  6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
  7. จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง 
   8. จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เก่ียวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
  9. จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
  10. จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
  11. บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
  12. ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
  13. บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  14. จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
  15. ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  16. ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
  17. ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
    18. จัดท ารวบรวมข้อมูล  สถิติเก่ียวกับงานโสตฯ  และจัดท ารายงานประจ าปีของ 
งานโสตทัศนศึกษา 
  19. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
 



งำนพยำบำล  ประกอบด้วย 
 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  หัวหน้า 
 นางศิริพร  โคตะมา  ผู้ช่วย 
      นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การด าเนินงานของงานบริการสุขภาพโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานบริการ
สุขภาพ 
  3. ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ  จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์     
ในการปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
  4. จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
  5. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง
โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 
  6. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  7. จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  8. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  9. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  10. แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
  11. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  12. ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
  13. ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอ่ืนหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 
  14. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  15. จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ
งานอนามัย 
  16. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งำนสหกรณ์  ประกอบด้วย 
 นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง   หัวหน้า 
 นางสาววัลยา  บุญอากาศ   ผู้ช่วย 
 นายราชัน  พานนนท์   ผู้ช่วย 
  นางสาวกนกอร  คงโพธิ์   ผู้ช่วย 
  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ   ผู้ช่วย 
  นางสาวนุชจรีย์  แก้วขุนทด  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการในเรื่องรับสมาชิก ช าระหุ้น การโอนหุ้น 
  2. ออกระเบียบต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3. จัดซื้อสินค้าที่จ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
  4. จัดจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
  5. บริการแก่สมาชิกโดยใช้เครดิตผ่านสหกรณ์  
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินตามระบบสหกรณ์โรงเรียน 
   7. ส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการต่างๆ 
  8. ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร  ประกอบด้วย 
 นายปองพล  นาคพงษ์  หัวหน้า 
 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
 นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย    ผู้ช่วย 
 นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา    ผู้ช่วย 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม    ผู้ช่วย 
 นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม   ผู้ช่วย 
 นางสาวอักษราภัค  วิเศษ     ผู้ช่วย 
 นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ผู้ช่วย 
 นางสาวสุภรา  ลี้ศิริวัฒนกุล     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
   1. วางแผนด าเนินงานสวัสดิการร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
         2. ให้ผู้จัดการ ก ากับ ติดตาม ดูแล กิจการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญต่อไป 
         3. จัดพิมพ์แนวทางการปฏิบัติงานของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
         4. จัดซื้อสินค้าที่จ าเป็นและอยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
         5. ดูแลรักษาสินค้าและทรัพย์สินในสวัสดิการร้านค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
         6. บริการจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียน  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
         7. จัดท าทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน  เพ่ือจัดการสินค้าที่จ าหน่ายหมดเข้า
สวัสดิการร้านค้า 
         8. จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และบัญชีทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 



         9. สรุปรายงานผลการด าเนินงานสวัสดิการร้านค้าทุกสัปดาห์ส่งเลขานุการคณะกรรมการฯ
เพ่ือรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญต่อไป 
         10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งำนโภชนำกำร  ประกอบด้วย 
 นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  หัวหน้า 
      นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
       นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย 
 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานโภชนาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2. ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
  3. จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  4. ดูแลควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
อนามัย 
  5. จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
  6. ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
  7. ควบคุม ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ถูกสุขลักษณะ 
  8. พิจารณาการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
  9. ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจ านวน  ให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  10. ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
  11. ควบคุม  ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
   12. ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ
นักเรยีน 
  13. ดูแลควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  14. ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 
  15. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
  16. เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
  17. ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
  18. อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
  19. บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
  20. อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  21. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน
โภชนาการ 
  22. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
 
 
 



งำนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วย 
 นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา    หัวหน้า 
 นายสุปัญญา  ยังศิริ  ผู้ช่วย 
 นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ    ผู้ช่วย 
      นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
 แนวปฏิบัติ 
 1. ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการ
ในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการการศึกษาของชุมชน 
    2. วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร 
สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น   
  3. จัดให้มีเครือขา่ยการประสานงานประชาสัมพันธ์   
  4. พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ
ประชุมสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
  5. สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  6. ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพ่ือให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   
       1. ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย
และจุดประสงค์ของโรงเรียน 
   2. ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
  3. ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน    
  4. ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
  5. ประกาศข่าวสารของกลุ่มงาน หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
  6. ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8. เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
  9. จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 
  10. รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปีของ
งานประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



งำนทุนกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
     นางสาวฤทัยณัฏฐ์   แสงเป๋า  หัวหน้า 
    นางวีรนุช  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
 นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ผู้ช่วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
   1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุน
ทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มี
การจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
  3. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  4. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 

งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 
 นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  หัวหน้า 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ผู้ช่วย 
 นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามที่กองทุนฯ ก าหนด 
  2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ราย
ใหม ่
  3. ดูแลให้ค าแนะน า ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินกองทุนฯ ในส่วนที่โรงเรียนต้องด าเนินการ 
  5. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ด้านการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งำนทัศนศึกษำ  ประกอบด้วย 
  นางวีรนุช กณิกนันต์  ที่ปรึกษา 
  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  หัวหน้า 
  นายสุปัญญา  ยังศิริ   ผู้ช่วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
  นายปองพล  นาคพงษ์  ผู้ช่วย 
      นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 
       นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแนวปฏิบัติในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
 

งำนชุมชนและภำคีเครือข่ำย  ประกอบด้วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม    หัวหน้า 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม   ผู้ช่วย 
 นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์     ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. วางแผนการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
    2. จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง 
   3. มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืนๆ 
   4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ 
   5. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่างๆ 
  6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 

งำนรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  ประกอบด้วย 
 นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  หัวหน้า 
 นางวีรนุช     กณิกนันต์  ผู้ช่วย 

 นางศิริพร     โคตะมา  ผู้ช่วย 
 นางโสภิณ    ศรีแก้ว  ผู้ช่วย 

 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
 นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   2. ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   3. ดูแลและด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับครูเวรประจ าวัน  ในวันท าการ  และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูเวรประจ าวัน 



   4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพ่ือควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 
  5. ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนกิจกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  หัวหน้า 
 นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ผู้ช่วย 
 นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้
นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
   2. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มี ส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
   3. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้คิดเป็น  ท าเป็น  
รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   4. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   5. ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประกอบด้วย 
 นายสุปัญญา  ยังศิริ  หัวหน้า 
      นางวีรนุช  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
      นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
 นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ผู้ช่วย 
      นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
      นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
      นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 
      ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีปัญหา  เพื่อผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป  
   2. จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
   3. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ 
   4. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   5. ติดต่อ ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน   
   6. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนขอโรงเรียน   
   7. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง   
   8. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน   



   9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

งำนส่งเสริมประชำธิปไตย  ประกอบด้วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม    หัวหน้า 
 นายสุปัญญา  ยังศิริ  ผู้ช่วย 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม   ผู้ช่วย 
 นายปองพล  นาคพงษ์   ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์    ผู้ช่วย 
 นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์    ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. วางแผน เสนอระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมปลูกฝัง
ค านิยมในเรื่องความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิหน้าที่และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน และเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดท าทะเบียนคณะกรรมการนักเรียน และรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
การสรุปรายงาน การจัดกิจกรรมเป็นประจาและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
   3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
นักเรียน และ เสนอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 
   4. วางแผนและด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังการปกครองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข การจัดกิจกรรมและประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการสร้างผู้น า ผู้ตามที่ดี รวมถึงการจัดท าเอกสาร เผยแพร่ หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
   5. ให้แนวคิด การด าเนินงานจัดการ ก ากับดูแล และเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียน 
คณะปกครอง นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาพ้ืนที่             
การฝึกซ้อมเชียร์ของคณะสีประจ าสัปดาห์หรือประจ าเดือน ส าหรับการเชียร์ระดับโรงเรียน การจัดการแข่งขัน
กีฬาสี คณะปกครองนักเรียนของโรงเรียน  การร่วมจัดปฐมนิเทศ   การเข้าค่ายเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่         
การจัดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน การจัดงานมอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาร่วมกับฝ่าย
วิชาการ ตลอดจนการจัดสานักงานของคณะกรรมการนักเรียน 
   6. เข้าร่วมการประชุมและเป็นที่ปรึกษา ของคณะกรรมการนักเรียน คณะปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ไปตามกรอบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และการเป็นผู้น าหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 
    7. เป็นแกนน าในการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนต่าง ๆ ของท้องถิ่น ชุมชน  
เช่น อบต. / สท. /สว. /สส.  ความไม่ยุติธรรมทางสังคม การให้ข้อเสนอแนะแก้ไข 
   8. การปลูกฝังความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมให้แก่นักเรียนเพ่ือให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะจิตเป็น
กุศล มองโลก ได้อย่างสร้างสรรค์อย่างมีสุนทรียภาพ 
    9. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 
 
 
 
 
 



งำนพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน  ประกอบด้วย 
 นายสุปัญญา  ยังศิริ  หัวหน้า 
 นางวีรนุช  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
 นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ผู้ช่วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษาทุกท่าน  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1.  ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนใน
หนังสือคู่มือนักเรียน 
   2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
พึงประสงค์ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
  3. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียน   
  4. ประสานงานกับ ครูที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอทุกวันทั้งภาคเช้า และหลังเลิกเรียน 
ท าสถิติการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและรายงานโรงเรียนทราบอย่างเป็นระบบทุกสิ้นเดือน 
   5. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบั ติตน  
ที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น    
   6. รับผิดชอบในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนกระทาผิดระเบียบข้อบังคับ    
ของโรงเรียน  
    7. วิเคราะห์ผลการสอบสวน พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ       
และรับผิดชอบการ   ด าเนินงานตามกระบวนการ  หรือตามระบบคุมประพฤตินักเรียน   รวมถึงการรับผิดชอบ 
ด าเนินงานระบบคุมประพฤตินักเรียน ซึ่งจะต้องประสานงานผู้ปกครองและคณะกรรมการคุมประพฤตินักเรียน
แต่ละคน  
  8. วางแผนและด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด  
   9. ก ากับดูแลติดตามให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ท าการคัดกรองนักเรียนแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และให้ผู้ปกครองร่วมมือด าเนินการ  
  10. จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ  ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือการ       
ยกย่องชมเชย  
   11. พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาโดยการให้กาลังใจ แนะน า ดูแล เอาใจใส่  อย่าง
ใกล้ชิด  
   12. ส่งเสริมให้ก าลังใจกับนักเรียนที่ประพฤติดี โดยจัดท าหนังสือแสดงความชื่นชมยินดีแก่
นักเรียนที่ประพฤติดี และประสานงานกับงานกิจกรรมนักเรียน เพ่ือจัดท าประกาศเกียรติบัตรมอบให้แก่
นักเรียน  
   13. ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์ให้มีส่วนร่วมและมีบทบาททางสังคมและ 
ส่งต่อนักเรียนที่ยังมีปัญหาด้านความประพฤติ ตามล าดับขั้นตอนอย่างมีระบบ  
   14. วางแผนและด าเนินงานในการจัดประชุมอบรมจริยธรรมและสวดมนต์ไหว้พระแก่นักเรียน
ประจ าสัปดาห์ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษานักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด  และสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 



   15. อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายตามควรแก่กรณี 
 

งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด  ประกอบด้วย 
 นายสุปัญญา  ยังศิร ิ  หัวหน้า 
        นายปองพล  นาคพงษ์  ผู้ช่วย 
        นางสาวศิรินทรา  ธวัชชัยธรรม ผู้ช่วย 
 นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ผู้ช่วย 
        นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2. วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียนให้เหมาะสม 
   3. ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
   4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกันตามที่
เห็นสมควร 
   5. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพ่ือประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
   6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนจรำจร  ประกอบด้วย 
     นายปองพล  นาคพงษ์  หัวหน้า 
     นายสุปัญญา  ยังศิริ  ผู้ช่วย 
 นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ผู้ช่วย 
 นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ผู้ช่วย   

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ก ากับดูแลการจัดระบบการจอดยานพาหนะของนักเรียน  ระบบการจราจรภายในโรงเรียน
ร่วมกับกลุ่มงานอาคารสถานที่  
   2. ประสานงานกับผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรขลุง  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในการจัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจร นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ก ากับการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนทั้งภาคเช้าและเย็น  
   3. ประสานงานรถรับ-ส่งนักเรียน จัดท าทะเบียนรถรับ-ส่งนักเรียน ชื่อเจ้าของรถ และรายชื่อ
นักเรียนที่ร่วมเดินทางในรถยนต์แต่ละคัน เพ่ือจัดทาข้อมูลไว้ประสานงานในการแก้ปัญหานักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนขณะเดินทาง  
   4. จัดการอบรมให้นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
จราจร การขับขี่ยวดยานที่ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 



งำนน้ ำดื่ม  ประกอบด้วย 
 นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นางวีรนุช  กณิกนันต์  ผู้ช่วย 
 นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
 นางศิริพร  โคตะมา  ผู้ช่วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
 นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  ผู้ช่วย 
 นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. ด าเนินการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 
  2. ออกระเบียบต่างๆ ของกิจการน้ าดื่มโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3. จัดซื้อบรรจุภัณฑ์  
  4. จัดจ าหน่ายน้ าดื่มในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 
  6. ด าเนินการเกี่ยวกับบ ารุงดูแลรักษา วัสดุอุปกรณืต่างๆในโรงกรองน้ า 
   7. ส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการต่างๆ 
  ๘. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนยำนพำหนะ  ประกอบด้วย 
 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี  หัวหน้า 
 นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บ ารุง  ผู้ช่วย 
 นายสุปัญญา  ยังศิริ  ผู้ช่วย 
 นายปองพล  นาคพงษ์  ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย 
 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   ผู้ช่วย 
 นายถวิล  สารบรรณ  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
  2. ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
  3. การอนุมัติ – จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
  4. ตรวจสอบบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  บันทึกประจ ารถยนต์ส่วนกลาง  และรายงานสรุป
การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 



งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ประกอบด้วย 
 นางวีรนุช  กณิกนันต์  ที่ปรึกษา 
 นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  หัวหน้า 
 นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย 
 นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2545 

  2. รวบรวม  ประเมิน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3. สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
  4. ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5. จัดท ารายงานการประชุม  และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการ หรือ   
ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  6. ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

งำนสมำคมศิษย์เก่ำ  ประกอบด้วย 
 นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  หัวหน้า 
 นางสาววันวิสา  นาโสม  ผู้ช่วย 
 นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ผู้ช่วย 
 นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ ์  ผู้ช่วย 
 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
 1. ก ากับ  ด าเนินกิจกรรมของงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
 3. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 
 4.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 5. งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยทบทวน
สาระของงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เพ่ือปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของสถานศึกษากับงาน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 



 6. จัดท ารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโดยเสนอขอรับ
ค าแนะน าจากงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เพ่ือการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการ
ระดมและใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. จัดท ารายละเอียด  แผนงาน  โครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะระดมทุนจากงานสมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 8. ออกระเบียบและข้อบังคับข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับทาง
ราชการ 
 9. พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม   เพ่ือให้
คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถท าความเข้าใจ  ใน
ข้อมูล  เหตุผลต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่วมกันได้ 
 10. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง  จัดระเบียบวาระการประชุม  สรุป
รายงานการประชุมและแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ 
 11. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ 
 

งำนติดตำมและประเมินผล  ประกอบด้วย 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  หัวหน้า 
 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ผู้ช่วย 
    นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ผู้ช่วย 
     นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  ผู้ช่วย 
    นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  ผู้ช่วย 
     นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
    1. ออกแบบ  จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ในฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
  2. ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในฝ่าย 
  3. น าผลการประเมิน  แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย  เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
หรือปรับปรุง  พัฒนาต่อไป 
  4. รายงานผลการประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบตามล าดับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



งำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน  ประกอบด้วย 
 นางสาววันวิสา  นาโสม     หัวหน้า 
 นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์    ผู้ช่วย 
     นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า     ผู้ช่วย 
     นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา    ผู้ช่วย 
     นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม    ผู้ช่วย 
     นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย      ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไปในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 2. ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 
 3. รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย  เพื่อพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
 4. ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 

งำนสำรสนเทศกลุ่มบริหำรทั่วไป  ประกอบด้วย 
 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร     หัวหน้า 
 นางสาววันวิสา  นาโสม     ผู้ช่วย 
 นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา     ผู้ช่วย 
    นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   ผู้ช่วย 

มีหน้ำที่รับผิดชอบในขอบข่ำย  ดังต่อไปนี้ 
  1. รวบรวมข้อสารสนเทศในฝ่ายบริหารทั่วไป  ตามกรอบงานต่างๆ และแปลผล 
เชิงสถิติ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฝ่ายใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 
  2. ให้บริการข้อมูล  และสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน  
  3. จัดท าเอกสารรายงานสารสนเทศประจ าปี  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
   

ค ำสั่งโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
ที่ 94/2564      

เรื่อง  แต่งตั้งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำปฏิบัติหน้ำที่ในกลุ่มบริหำรทั่วไป 
-------------------------------------------------------------------- 

          เพ่ือให้การบริหารงานและปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไปโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  เป็นระบบ  บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าประสงค์ที่ก าหนด  
สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน   
          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 (1 )  แห่ งพระราชบัญญัติ ระ เบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  และตามมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  จึงขอยกเลิกค าสั่งอ่ืนใดที่ขัดแย้งกับค าสั่งนี้  ให้ใช้ค าสั่งนี้และแต่งตั้งข้าราชการค รู
และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มบริหารทั่วไป  ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำร ่ำยอ ำนวยกำร   ประกอบด้วย 
    1.  นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ      ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวณัชชา  สร้อยศรี     รองผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ รองประธานกรรมการ 
    3. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์ ครูช านาญการพิเศษ       หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ 
    4. นางสาววัลยา  บุญอากาศ ครูช านาญการ              หวัหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
    5. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ ครูช านาญการ              หวัหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ 
    6. นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์ คร ู                         หวัหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 
หน้ำที่ อ านวยการ ให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงาน เพ่ือให้งานในกลุ่มบริหารทั่วไปส าเร็จลุล่วงอย่างมี
คุณภาพ  ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของราชการ 

 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
1.  นางสาวนัทกานต์ สวาสดิ์  ครู คศ.1  ประธานกรรมการ 
2.  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  รองประธานกรรมการ 
3.  นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  ครู คศ.3  กรรมการ 
4.  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
5.  นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
1. นางสาววันวิสา  นาโสม  ครู คศ.2  กรรมการ 
2. นางสาวฤทัยณัฎฐ์  แสงเป๋า  ครู คศ.1  กรรมการ 
3. นายปองพล  นาคพงษ์  ครู คศ.1  กรรมการ 
4. นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ครู คศ.1  กรรมการ 
5. นางสาวนัยนา  ธนะสูตร   พนักงานราชการ  กรรมการ 
6. นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่  ร่วมกันวางแผน  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ  ก ากับดูแลการด าเนินงานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไป  
วิเคราะห์พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและวางแผนพัฒนาในระยะต่อไป 
 



คณะท ำงำน  ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  งำนธุรกำรงำนสำรบรรณ 
      1.1 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร พนักงานราชการ  หัวหน้า 
  1.2 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
 ธุรกำร 
    1.  ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  เช่น  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526     ระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 
  2.  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
  3.  จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติงานธุรการตาม
ระบบทีก าหนดไว้ 
  4.  จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่
ก าหนดไว้ 
  5.  ด าเนินการงานธุรการตามระบบที่ก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และ
คุ้มคา่ 
  6.  ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  
 สำรบรรณ 
  1.  ร่าง  โต้ตอบ  รับ – ส่ง หนังสือราชการ 
  2.  ด าเนินการเก่ียวกับการเช่าบ้านของครู 
    3.  ด าเนินงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษเป็นครั้งคราว 
    4.  ด าเนินการด้านสวัสดิการของครู – อาจารย์ 
    5.   เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทั่วไปในเรื่องงานสารบรรณ 
   6.  ควบคุมการรับ – ส่ง หนังสือของโรงเรียน (E – Office) 
   7.  ลงทะเบียนหนังสือราชการ 
    8.  ลงเลขที่หนังสือออก 
   9.  บริการทางจดหมายและสิ่งตีพิมพ์ที่มีมาถึงโรงเรียน 
    10.  จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือเสนอสั่งการ 
   11.  จัดหนังสือเข้าแฟ้มเพ่ือลงนาม 
   12.  พิมพ์หนังสือของฝ่ายธุรการ 
   13.  จัดเก็บ-รักษา หนังสือราชการให้เป็นหมวดหมู่ 
  14.  ท าลายหนังสือราชการ ตามระเบียบฯงานสารบรรณ 
     15.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒.  งำนอำคำรสถำนที่ 
      2.1  นายจิรทีปต์ เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
      2.2  นางวีรนุช  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  2.3  นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์ ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  2.4  นางโสภิณ  ศรีแก้ว  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  2.5  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  2.6  นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 



  2.7  นายราชัน  พานนนท์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
      2.8  นายสุปัญญา  ยังศิริ  ครู คศ.2  ผู้ช่วย   
     2.9  นายก าธร  ดิษธรรม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
      2.10  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      2.11  นางสาวกนกอร  คงโพธิ์ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      2.12  นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 2.13  นายปองพล  นาคพงษ์ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      2.14  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
      2.15  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร พนักงานราชการ  ผู้ช่วย  
 2.16  นายผจญ  โพธิโชติ  พนักงานบริการทั่วไป ผู้ช่วย 
 2.17  นายถวิล  สารบรรณ  พนักงานบริการทั่วไป ผู้ช่วย 
      ๒.๑8  นางดาราพร  จารุสิทธิ์ นักการภารโรง ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  บริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม 
   1.1  แนวทางวางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
   1.2  บ ารุง ดูและและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ
ที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ 
   1.3  ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่า และเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
   1.4  สรุปประเมินผล และรายงานการใช้อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.  ซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่  
น่าดู  น่าใช้ 
  3.  ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น 
  4.  งานฉุกเฉินเป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 
  5.  งานเฉพาะกิจเป็นงานที่ท าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีค าสั่งให้ท าเป็นงานๆ เช่น 
การจัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน 
  6.  งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
  7.  ก าหนดนักการภารโรง ให้รับผิดชอบอาคารสถานที่ประจ าอาคาร 
  8.  มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบ
ห้องเรียนของตนเองโดยมีคุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล 
  9.  มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
  10.  การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
  11.  ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่ 
  12.  การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
  13.  การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
  14.  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
  15.  การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ และอาคารสถานที่ 
  16.  การบริหารงานนักการภารโรง 
  17.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
 



3.  งำนโสตทัศนศึกษำ 
   3.1  นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์ ครู คศ.3  หัวหน้า 
   3.2  นายสุปัญญา  ยังศิริ    ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   3.3  นายปองพล  นาคพงษ์ คร ู  คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2.  ประสานและร่วมงานกับหมวดวิชาและหน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานโสตฯ 
  3.  เสนอจัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับความต้องการ 
  4.  จัดระบบและจัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย 
  5.  จัดระเบียบการใช้และการให้บริการโสตทัศนอุปกรณ์ 
  6.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ค าแนะน าวิธีการและเทคนิคการใช้โสตทัศนอุปกรณ์ 
  7.  จัดให้มีสถานที่ส าหรับให้บริการใช้โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้องควบคุมเสียง 
   8.  จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ 
  9.  จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา 
  10.  จัดและด าเนินการเกี่ยวกับระบบเสียงภายในโรงเรียน 
  11.  บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชนตามโอกาสอันควร 
  12.  ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทในวาระพิเศษต่าง ๆ 
  13.  บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  14.  จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็นปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
  15.  ส ารวจและจัดท าทะเบียนสื่อการสอนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
  16.  ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอนแก่ครูอาจารย์ทั่วไป 
  17.  ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
    18.  จัดท ารวบรวมข้อมูล  สถิติเก่ียวกับงานโสตฯ  และจัดท ารายงานประจ าปีของ 
งานโสตทัศนศึกษา 
  19.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
4.  งำนพยำบำล 
 4.1  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง ครู คศ.3  หัวหน้า 
 4.2  นางศิริพร  โคตะมา  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
      4.3  นางสาวอารีรัตน์ ธงชัย  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานบริการสุขภาพโรงเรียนให้
สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2.  ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานบริการ
สุขภาพ 
  3.  ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะ  จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ใน
การปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้การได้ทันที 
  4.  จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพ่ือใช้ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
  5.  จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และคนงานภารโรงในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง
โรงพยาบาลตามความจ าเป็น 



  6.  จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ครู – อาจารย์ นักการภารโรงและชุมชนใกล้เคียง 
  7.  จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท าสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติน้ าหนักและส่วนสูงนักเรียน 
  8.  ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัยให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรของโรงเรียนหรือชุมชนใกล้เคียง 
  9.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนในกรณีนักเรียนเจ็บป่วย 
  10.  แนะน าผู้ป่วย ญาติ ประชาชนถึงการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรค  การสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
  11.  ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
  12.  ประสานงานกับครูแนะแนว ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอนเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้าน
สุขภาพ 
  13.  ให้ความร่วมมือด้านการปฐมพยาบาลแก่หน่วยงานอื่นหรือกิจกรรมของโรงเรียนตามควรแก่
โอกาส 
  14.  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้งชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัครสาธารณสุข 
  15.  จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปีของ
งานอนามัย 
  16.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
5.  งำนสหกรณ์ 
 5.1  นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง ครู คศ.3  หัวหน้า 
 5.2  นางสาววัลยา  บุญอากาศ ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
 5.3  นายราชัน  พานนนท์  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
 5.4  นางสาวกนกอร  คงโพธิ์ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 5.5  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 5.6  นางสาวนุชจรีย์  แก้วขุนทด ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  ด าเนินการในเรื่องรับสมาชิก ช าระหุ้น การโอนหุ้น 
  2.  ออกระเบียบต่างๆ ของกิจกรรมสหกรณ์โดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3.  จัดซื้อสินค้าท่ีจ าเป็นมาจ าหน่ายแก่สมาชิก 
  4.  จัดจ าหน่ายสินค้าแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
  5.  บริการแก่สมาชิกโดยใช้เครดิตผ่านสหกรณ์  
  6.  ด าเนินการเกี่ยวกับการเงินตามระบบสหกรณ์โรงเรียน 
   7.  ส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการต่างๆ 
  8.  ส่งเสริมความรู้ด้านสหกรณ์แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป 
  9.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
6.  งำนร้ำนค้ำสวัสดิกำร 
 6.1  นายปองพล  นาคพงษ์     ครู คศ.1  หัวหน้า 
 6.2  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง    ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 6.3  นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 6.4  นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 6.5  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 6.6  นางสาวศิรินทรา  ธวัชชยัธรรม   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 6.7  นางสาวอักษราภัค  วิเศษ     ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 



  6.8  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ      ครูผู้ช่วย   ผู้ช่วย 
  6.9  นางสาวสุภรา  ลี้ศิริวัฒนกุล     ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
   1.  วางแผนด าเนินงานสวัสดิการร้านค้าให้เป็นไปตามระเบียบ 
         2.  ให้ผู้จัดการ  ก ากับ  ติดตาม  ดูแล  กิจการสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ ให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในกรณีมีปัญหาเกิดขึ้นจากการด าเนินงานให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญต่อไป 
         3.  จัดพิมพ์แนวทางการปฏิบัติงานของสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
         4.  จัดซื้อสินค้าที่จ าเป็นและอยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
         5.  ดูแลรักษาสินค้าและทรัพย์สินในสวัสดิการร้านค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
         6.  บริการจ าหน่ายสินค้าแก่นักเรียน  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และประชาชนทั่วไป 
         7.  จัดท าทะเบียนตรวจสอบสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน  เพ่ือจัดการสินค้าที่จ าหน่ายหมดเข้า
สวัสดิการร้านค้า 
         8.  จัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  และบัญชีทุกประเภทให้เป็นปัจจุบัน 
         9.  สรุปรายงานผลการด าเนินงานสวัสดิการร้านค้าทุกสัปดาห์ส่งเลขานุการคณะกรรมการฯ
เพ่ือรายงานผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญต่อไป 
         10.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
7.  งำนโภชนำกำร 
 7.1 นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  ครู คศ.1   หัวหน้า 
     7.2 นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  คร ูคศ.3   ผู้ช่วย 
      7.3 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
 7.4 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  ก าหนดนโยบาย  วางแผนงานโครงการ  การด าเนินงานของงานโภชนาการ 
ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  2.  ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียน ในการด าเนินงานด้านโภชนาการ 
  3.  จัดบริการสถานที่ จ าหน่าย ที่นั่งรับประทานอาหารแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  4.  ดูแลควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของโรงอาหารให้ถูกต้อง 
ตามหลักอนามัย 
  5.  จัดบริการน้ าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพของน้ าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
  6.  ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของโรงอาหารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา 
  7.  ควบคุม ดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบการของแม่ค้าให้ 
ถูกสุขลักษณะ 
  8.  พิจารณาการจ าหน่ายอาหารในโรงเรียน 
  9.  ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและจ านวน  ให้เพียงพอแก่บุคลากรในโรงเรียน 
  10.  ก าหนดระเบียบควบคุมผู้จ าหน่ายอาหาร 
  11.  ควบคุม  ก าหนดราคาปริมาณและคุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ 
   12.  ให้ค าแนะน าเบื้องต้นในการประกอบอาหารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการและ
นักเรียน 
  13.  ดูแลควบคุม ตรวจสุขภาพของอาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
  14.  ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ 



  15.  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการภายในโรงเรียน 
  16.  เป็นกรรมการจัดท าและจ าหน่ายอาหารราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
  17.  ประสานกับงานแนะแนว  งานอนามัยโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ 
  18.  อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรงอาหาร 
  19.  บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน 
  20.  อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม 
  21.  เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานโภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน
โภชนาการ 
  22.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   
 
8.  งำนประชำสัมพันธ์ 
  8.1  นางสาวจารุวรรณ  ศรทัธา    ครู คศ.1  หัวหน้า 
  8.2  นายสุปัญญา  ยังศิริ     ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  8.3  นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ    ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
       8.4  นางสาวศิรินทรา  ธวัชชยัธรรม   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
แนวปฏิบัติ 
  1.  ศึกษาความต้องการในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและผลงานของสถานศึกษารวมทั้งความ
ต้องการในการได้รับข่าวสารข้อมูลทางการการศึกษาของชุมชน 
    2.  วางแผนการประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนองค์กร 
สถาบันและสื่อมวลชนในท้องถิ่น   
  3.  จัดให้มีเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์   
  4.  พัฒนาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ
ประชุมสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษา 
  5.  สร้างกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ 
  6.  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพันธ์  เพื่อให้ทราบถึงผลที่ได้รับและน าไปด าเนินปรับปรุง
แก้ไขพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป 
 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   
       1.  ก าหนดนโยบาย วางแผน งานโครงการ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน 
   2.  ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์ 
  3.  ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยมชมหรือดูงานโรงเรียน    
  4.  ต้อนรับและบริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มาติดต่อกับนักเรียนและทางโรงเรียน 
  5.  ประกาศข่าวสารของกลุ่มงาน หรือข่าวทางราชการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ 
  6.  ประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ทั้งในและนอกโรงเรียน 
  7.  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดพิธีการหรือพิธีกรในงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
  8.  เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และชื่อเสียงของโรงเรียนทางสื่อมวลชน 
  9.  จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร  รายงานผลการปฏิบัติงานและความ
เคลื่อนไหวของโรงเรียนให้นักเรียนและบุคลากรทั่วไปทราบ 



  10.  รวบรวม  สรุปผลและสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์และจัดท ารายงานประจ าปี
ของงานประชาสัมพันธ์ 
 
9. งำนทุนกำรศึกษำ 
      9.1  นางสาวฤทัยณัฏฐ์   แสงเป๋า  ครู คศ.1  หัวหน้า 
   9.2  นางวีรนุช  กณิกนันต์   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
      9.3  นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 9.4  นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
      9.๕  นางสาววันวสิา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
 9.6  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      9.7  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      9.8  นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
   1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์ 
การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก
พร้อมกับให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
  2. ศึกษา วิเคราะห์แหล่งทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษา ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม 
  3. จัดท าแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการแหล่ง
สนับสนุน เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
  4. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 
10. งำนกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
 10.1  นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  ครู คศ.1  หัวหน้า 
 10.2  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
 10.3  นางสาวปิยนุช  ธรรมสทุธิ์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
  1. ศึกษา วิเคราะห์ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษาตามที่กองทุนฯ ก าหนด 
  2. ก ากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ข้อมูลนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินทั้งผู้กู้รายเก่าและผู้กู้ราย
ใหม ่
  3. ดูแลให้ค าแนะน า ตรวจสอบหลักฐานการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  4. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการกู้เงินกองทุนฯ ในส่วนที่โรงเรียนต้องด าเนินการ 
  5. จัดท าข้อมูล สารสนเทศ ด้านการกู้เงินกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน 
 
11. งำนทัศนศึกษำ 
     11.1  นางวีรนุช กณิกนันต์  ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 
     11.2  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  พนักงานราชการ หัวหน้า 
     11.3  นายสุปัญญา  ยังศิริ   ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   11.4  นางสาววันวิสา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   11.5  นายปองพล  นาคพงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
        11.6  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 



        11.7  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   11.8  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง  เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  จัดท าแนวปฏิบัติในการไปทัศนศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  2.  ก ากับดูแลการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ 
 
๑๒. งำนชุมชนและภำคีเครอืข่ำย 
   ๑๒.๑  นางสาววันวิสา  นาโสม    ครู คศ.2  หัวหน้า 
   ๑๒.๒  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   ๑๒.๓  นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์     ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  วางแผนการด าเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
    ๒.  จัดกิจกรรมร่วมกับวัด ชุมชน และหน่วยงานราชการที่ใกล้เคียง 
   ๓.  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญอ่ืนๆ 
   ๔. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและองค์กรต่างๆ 
   ๕. ประสานกับชุมชนในการให้การสนับสนุนโรงเรียนด้านต่างๆ 
  6. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
๑๓. งำนรักษำควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 ๑๓.๑  นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  ครู คศ.3  หัวหน้า 
 ๑๓.๒  นางวีรนชุ     กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 ๑๓.๓  นางศิริพร     โคตะมา  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 ๑๓.๔  นางโสภิณ    ศรีแก้ว   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 ๑๓.๕  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 ๑๓.๖  นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
 13.7  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   2.  ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางคืนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 
   3.  ดูแลและด าเนินการในเรื่องเก่ียวกับครูเวรประจ าวัน  ในวันท าการ  และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูเวรประจ าวัน 
   4.  จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพื่อควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 
  5.  ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
   6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๔.  งำนกิจกรรมนักเรียน 
  ๑๔.1  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
  ๑๔.2  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  14.3  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ   ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
  ๑๔.3  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน     ผู้ช่วย 
 



หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา   
โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
   2.  ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
   3.  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้   
คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่าน  และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
   4.  สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข  การส่งเสริมกิจการนักเรียน  เพ่ือให้การจัดกิจกรรม
เกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
   5. ควบคุม  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานของกิจกรรม 
สภานักเรียน 
  6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1๕.  งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    1๕.1  นายสุปัญญา  ยังศิริ  ครู คศ.2  หัวหน้า 
         ๑๕.๒  นางวีรนชุ  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
         ๑๕.๓  นางโสภิณ  ศรีแก้ว  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
    1๕.4  นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
         1๕.๕  นางสาววันวสิา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
         1๕.๖  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
         1๕.๗  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
         1๕.8  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนที่มีปัญหา  เพ่ือผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป  
   2. จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 
   3. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ  ฯลฯ 
   4. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   5.  ติดต่อ ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน   
   6.  จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนขอโรงเรียน   
   7.  จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง   
   8.  วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน   
   9.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๑๖ งำนส่งเสริมประชำธิปไตย 
  ๑๖.๑  นางสาววันวิสา  นาโสม    ครู คศ.2  หัวหน้า 
  ๑๖.๒  นายสุปัญญา  ยังศิร ิ    ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  16.3  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  16.4  นายปองพล  นาคพงษ์   ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  16.5  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  ๑๖.6  นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์    ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
 



หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
   1. วางแผน เสนอระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน และกิจกรรมปลูกฝัง
ค านิยมในเรื่องความรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิหน้าที่และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน และเรื่องการ
อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดท าทะเบียนคณะกรรมการนักเรียน และรวบรวมระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมี
การสรุปรายงาน การจัดกิจกรรมเป็นประจาและต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
   3. ด าเนินการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารคณะ
นักเรียน และ เสนอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว 
   4. วางแผนและด าเนินงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังการปกครองตาม
ระบอบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   การจัดกิจกรรมและประกวดแข่งขันที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการสร้างผู้น า ผู้ตามที่ดี รวมถึงการจัดท าเอกสาร เผยแพร่ หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  5. ให้แนวคิด การด าเนินงานจัดการ ก ากับดูแล และเป็นที่ปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียน 
คณะปกครอง นักเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงพัฒนาดูแลรักษาพ้ืนที่             
การฝึกซ้อมเชียร์ของคณะสีประจ าสัปดาห์หรือประจ าเดือน ส าหรับการเชียร์ระดับโรงเรียน การจัดการแข่งขัน
กีฬาสี คณะปกครองนักเรียนของโรงเรียน  การร่วมจัดปฐมนิเทศ   การเข้าคา่ยเตรียมความพร้อมนักเรียนใหม่         
การจัดการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน การจัดงานมอบประกาศนียบัตรส าหรับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาร่วมกับฝ่าย
วิชาการ ตลอดจนการจัดสานักงานของคณะกรรมการนักเรียน 
   6. เข้าร่วมการประชุมและเป็นที่ปรึกษา ของคณะกรรมการนักเรียน คณะปกครองนักเรียน
เพ่ือให้ไปตามกรอบนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน และการเป็นผู้น าหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
โรงเรียนจัดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน 
    7. เป็นแกนน าในการรณรงค์ และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนต่าง ๆ ของท้องถิ่น ชุมชน  
เช่น อบต. / สท. /สว. /สส.  ความไม่ยุติธรรมทางสังคม การให้ข้อเสนอแนะแก้ไข 
   8. การปลูกฝังความเสียสละ เพ่ือส่วนรวมให้แก่นักเรียนเพ่ือให้เป็นคนที่มีจิตสาธารณะจิตเป็น
กุศล มองโลก ได้อย่างสร้างสรรค์อย่างมีสุนทรียภาพ 
    9. ปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 
๑๗. งำนพัฒนำพฤติกรรมนักเรียน 
   1๗.1  นายสุปัญญา  ยังศิริ  ครู คศ.2  หัวหน้า 
       ๑๗.๒  นางวีรนชุ  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
       ๑๗.๓  นางโสภิณ  ศรีแก้ว  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
   1๗.4  นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
       1๗.๕  นางสาววันวสิา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
       1๗.๖  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
       1๗.๗  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
       1๗.๘  ครูที่ปรึกษาทุกท่าน    ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.   ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนใน
หนังสือคู่มือนักเรียน 
   2.  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรม  
ไม่พึงประสงค์ เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
  3.  บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการท าผิดวินัยของนักเรียน   



  4.  ประสานงานกับ ครูที่ปรึกษา อย่างใกล้ชิดและสม่ าเสมอทุกวันทั้งภาคเช้า และหลังเลิกเรียน 
ท าสถิติการปฏิบัติหน้าที่ของครูที่ปรึกษาและรายงานโรงเรียนทราบอย่างเป็นระบบทุกสิ้นเดือน 
   5.  ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญก าลังใจนักเรียนที่มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตน  
ที่ดีเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น    
   6.  รับผิดชอบในการด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีนักเรียนกระทาผิดระเบียบข้อบังคับ    
ของโรงเรียน  
    7.  วิเคราะห์ผลการสอบสวน พิจารณาเสนอความเห็นในการลงโทษนักเรียนตามระเบียบ       
และรับผิดชอบการ   ด าเนินงานตามกระบวนการ  หรือตามระบบคุมประพฤตินักเรียน   รวมถึงการรับผิดชอบ 
ด าเนินงานระบบคุมประพฤตินักเรียน ซึ่งจะต้องประสานงานผู้ปกครองและคณะกรรมการคุมประพฤตินักเรียน
แต่ละคน  
  8.  วางแผนและด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด าเนินการ
อย่างใกล้ชิด  
   9.  ก ากับดูแลติดตามให้ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างความคุ้นเคยและรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ท าการคัดกรองนักเรียนแยกนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และให้ผู้ปกครองร่วมมือด าเนินการ  
  10.  จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกันและพัฒนานักเรียนกลุ่มปกติ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือการยก
ย่องชมเชย  
   11.  พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาโดยการให้กาลังใจ แนะน า ดูแล เอาใจใส่  
อย่างใกล้ชิด  
   12.  ส่งเสริมให้ก าลังใจกับนักเรียนที่ประพฤติด ีโดยจัดท าหนังสือแสดงความชื่นชมยินดี        แก่
นักเรียนที่ประพฤติดี และประสานงานกับงานกิจกรรมนักเรียน เพ่ือจัดท าประกาศเกียรติบัตรมอบให้      แก่
นักเรียน  
   13. ด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนไม่พึงประสงค์ให้มีส่วนร่วมและมีบทบาททางสังคมและส่ง
ต่อ นักเรียนที่ยังมีปัญหาด้านความประพฤติ ตามล าดับขั้นตอนอย่างมีระบบ  
   14.  วางแผนและด าเนินงานในการจัดประชุมอบรมจริยธรรมและสวดมนต์ไหว้พระ  
แก่นักเรียนประจ าสัปดาห์ร่วมกับหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษานักเรียนตามที่โรงเรียนก าหนด และสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
   15.  อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายตามควรแก่กรณี 
 
๑๘.  งำนป้องกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
    ๑๘.๑  นายสุปัญญา  ยังศิริ  ครู คศ.2  หัวหน้า 
         ๑๘.๒  นายปองพล  นาคพงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
         ๑๘.๓  นางสาวศิรินทรา  ธวชัชัยธรรม ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
    ๑๘.๔  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
         ๑๘.๕  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
   2.  วางแผนการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์ในโรงเรียนให้เหมาะสม 
   3.  ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
   4.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกัน
ตามท่ีเห็นสมควร 
   5.  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 



   6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  

๑๙ งำนจรำจร 
      ๑๙.๑  นายปองพล  นาคพงษ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
      ๑๙.๒  นายสุปัญญา  ยังศิริ  คร ูคศ.2  ผู้ช่วย 
  ๑๙.๓  นายวันเฉลิม  รอดบ าเรอ  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
      ๑๙.๔  นายไกรวิชญ์  พูลกิจ  ครูผู้ช่วย  ผู้ช่วย   
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.   ก ากับดูแลการจัดระบบการจอดยานพาหนะของนักเรียน  ระบบการจราจรภายในโรงเรียน
ร่วมกับกลุ่มงานอาคารสถานที่  
   2.  ประสานงานกับผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรขลุง  ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในการจัดเจ้าหน้าที่
ต ารวจจราจร นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ก ากับการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนทั้งภาคเช้าและเย็น  
   3. ประสานงานรถรับ-ส่งนักเรียน จัดท าทะเบียนรถรับ-ส่งนักเรียน ชื่อเจ้าของรถ และรายชื่อ
นักเรียนที่ร่วมเดินทางในรถยนต์แต่ละคัน เพ่ือจัดทาข้อมูลไว้ประสานงานในการแก้ปัญหานักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนขณะเดินทาง  
   4. จัดการอบรมให้นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ เนตรนารี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการ
จราจร การขับขี่ยวดยานที่ปลอดภัย 
 
๒๐. งำนน้ ำดื่ม 
  ๒๐.1  นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  ๒๐.2  นางวีรนุช  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  ๒๐.3  นางโสภิณ  ศรีแก้ว   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  ๒๐.4  นางศิริพร  โคตะมา   ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
  ๒๐.5  นางสาววันวิสา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
  ๒๐.6  นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  20.7  นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บ ารุง  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
  20.8  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  ด าเนินการผลิตน้ าดื่มโรงเรียน 
  2.  ออกระเบียบต่างๆ ของกิจการน้ าดื่มโดยความเห็นชอบของผู้อ านวยการโรงเรียน 
  3.  จัดซื้อบรรจุภัณฑ์  
  4.  จัดจ าหน่ายน้ าดื่มในโรงเรียนและบุคคลทั่วไป 
  6.  ด าเนินการเกี่ยวกับบ ารุงดูแลรักษา วัสดุอุปกรณืต่างๆในโรงกรองน้ า 
   7.  ส่งเสริมโครงการหารายได้ระหว่างเรียนโดยวิธีการต่างๆ 
  ๘.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒1.  งำนยำนพำหนะ 
   ๒1.1  นางสาวณัชชา  สร้อยศรี  รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้า 
   ๒1.2  นางสาวสุปรียา  ฤทธิบ์ ารุง  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   21.3  นายสุปัญญา  ยังศิริ   ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   21.4  นายปองพล  นาคพงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   21.5  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 



   21.6  นางสาวนัยนา  ธนะสตูร  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
   21.7  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
   21.8  นายถวิล  สารบรรณ  พนักงานบริการทั่วไป ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  จัดท าแนวปฏิบัติในการใช้รถยนต์ส่วนกลางและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
  2.  ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ 
  3.  การอนุมัติ – จัดหายานพาหนะให้แก่ผู้ขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
  4.  ตรวจสอบบันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  บันทึกประจ ารถยนต์ส่วนกลาง  และรายงานสรุป
การใช้รถยนต์ส่วนกลางเพ่ือเป็นสารสนเทศในการพัฒนางาน 
 
๒2.  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
   ๒2.1  นางวีรนุช  กณิกนันต์  ครู คศ.3  ที่ปรึกษา 
   22.2  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม ครู คศ.1  หัวหน้า 
   22.3  นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
   22.4  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   22.5  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
   22.6  นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์  ครูอัตราจ้าง ผู้ช่วย 
   22.7  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

2. ศึกษาระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2545 
  2. รวบรวม  ประเมิน  วิเคราะห์  และสังเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  3.  สนับสนุนข้อมูล  รับทราบหรือด าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน 
  4.  ด าเนินงานด้านธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.  จัดท ารายงานการประชุม  และแจ้งมติที่ประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบด าเนินการ  หรือ   
ถือปฏิบัติแล้วแต่กรณี 
  6.  ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ  อนุญาต  สั่งการ  เร่งรัด  การ
ด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
๒3.  งำนสมำคมศิษย์เก่ำ 
   ๒3.1  นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง  ครู คศ.3  หัวหน้า 
   23.2  นางสาววันวิสา  นาโสม  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   23.3  นางสาววัลยา  บุญอากาศ  ครู คศ.2  ผู้ช่วย 
   23.4  นายจิรทีปต์  เพ็ญวงษ์  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
   23.5  นางสาวนัยนา  ธนะสูตร  พนักงานราชการ ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 1.  ก ากับ  ด าเนินกิจกรรมของงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย  กฎระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา 



 3.  มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 
 4.  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.  งานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยทบทวน
สาระของงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เพ่ือปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของสถานศึกษากับงาน
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 6.  จัดท ารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาโดยเสนอ
ขอรับค าแนะน าจากงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนมะขามสรรเสริญ  เพ่ือการปรับขยายทิศทางและรูปแบบ
วิธีการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.  จัดท ารายละเอียด  แผนงาน  โครงการและประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะระดมทุนจากงานสมาคม
ศิษย์เกา่โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 8.  ออกระเบียบและข้อบังคับข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับทาง
ราชการ 
 9.  พัฒนา  ปรับปรุง  ระบบสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม   เพ่ือให้
คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถท าความเข้าใจ  ใน
ข้อมูล  เหตุผลต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่วมกันได้ 
 10.  เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง  จัดระเบียบวาระการประชุม  สรุป
รายงานการประชุมและแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ 
 11.  ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ 
 
๒4. งำนติดตำมและประเมินผล 
   ๒4.๑  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์  ครู คศ.1  หัวหน้า 
   ๒4.๒  นางมณฑาวีร์  หงษ์ทอง  ครู คศ.3  ผู้ช่วย 
        ๒4.๓  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
        ๒4.๔  นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย  ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
       ๒4.๕  นางสาวนัยนา  ธนะสตูร  พนักงานราชการ  ผู้ช่วย 
        ๒4.๖  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
    1.  ออกแบบ  จัดท าเครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ในฝ่ายบริหาร
ทั่วไป 
  2.  ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในฝ่าย 
  3.  น าผลการประเมิน  แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย  เพ่ือร่วมกันหาแนวทางแก้ไข  
หรือปรับปรุง  พัฒนาต่อไป 
  4.  รายงานผลการประเมินให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาทราบตามล าดับ 
 
๒5. งำนวิจัยเพื่อพัฒนำงำน 
   ๒5.๑  นางสาววันวิสา  นาโสม     ครู คศ.2  หัวหน้า 
   ๒5.๒  นางสาวนัทกานต์  สวาสดิ์    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
        ๒5.๓  นางสาวฤทัยณัฏฐ์  แสงเป๋า     ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
        ๒5.๔  นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา     ครู คศ.1  ผู้ช่วย 



        ๒5.๕  นางสาวเหมือนฝัน  ทองเต็ม    ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
        ๒5.๖ นางสาวอารีรัตน์  ธงชัย      ครู คศ.1  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  
 1.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไปในภาพรวมของ
สถานศึกษา 
 2.  ประสานความร่วมมือในการศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยกลุ่ม
บริหารทั่วไป 
 3.  รวบรวมผลการด าเนินงานวิจัย  เพื่อพัฒนากลุ่มบริหารทั่วไปเพื่อเผยแพร่ผลงาน 
 4.  ติดตาม  ประเมินผลและสรุปรายงานผลการด าเนินงานวิจัย 
 5.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    
 
๒6.  งำนสำรสนเทศ ่ำย 
  ๒6.1  นางสาวนัยนา  ธนะสตูร     พนักงานราชการ  หัวหน้า 
  ๒6.2  นางสาววันวิสา  นาโสม     ครู คศ.2   ผู้ช่วย 
  ๒6.3  นางสาวจารุวรรณ  ศรัทธา     ครู คศ.1   ผู้ช่วย 
      ๒6.๔  นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง   เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วย 
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
  1.  รวบรวมข้อสารสนเทศในฝ่ายบริหารทั่วไป  ตามกรอบงานต่างๆ และแปลผล 
เชิงสถิติ  เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารฝ่ายใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางานต่อไป 
  2.  ให้บริการข้อมูล  และสารสนเทศแก่หน่วยงานต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน  
  3.  จัดท าเอกสารรายงานสารสนเทศประจ าปี  เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 
    ขอให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบอย่างเคร่งครัดและเกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ 
 
             สั่ง  ณ   วันที่  11  พฤษภาคม  256๔ 
 
 
        (นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดท ำ 
 
ที่ปรึกษำ 
 นายสุพร  พงศ์วิฑูรย์   ผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 นางสาวณัชชา  สร้อยศรี   รองผู้อ านวยการโรงเรียนมะขามสรรเสริญ 
 
คณะท ำงำนพรรณนำงำนโรงเรียนมะขำมสรรเสริญ 
 นางสาวนัยนา  ธนะสูตร   พนักงานราชการ 
 นางสาวณัฐกาญจน์  แก่กลาง  เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 




