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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนพนมศึกษา 

1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนพนมศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 158 ถนนสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า หมู่ที่  1 ตำบลพนม อำเภอพนม              

จั งหวัดสุ ราษฏร์ธานี  รหั สไปรษณี ย์  84250 โทรศัพท์   0-77-399-115  โทรสาร 0-77-399-115                        
ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์   (E-mail)   http://www.phanomsuksa@hotmail.com  เปิ ดสอนระดั บ                        
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่  141 ไร่ 79  ตารางวา  มีเขตพื้นที่บริการ คือ                  
อำเภอพนม   จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลพนม  ตำบลพังกาญจน์ ตำบลต้นยวน ตำบลคลองศก                  
ตำบลคลองชะอุ่น และตำบลพลูเถื่อน  

 
2. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนพนมศึกษาเดิมเป็นสาขาของโรงเรียนสุราษฎร์ธานี  ในอุปถัมภ์ของ  ก.ร.ป.กลาง             
เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2517 โดยมีนักเรียนในขณะนั้นจำนวน 38 คน ครู 3 คน                
มีนายมนัส อินทร์จันทร์ ทำหน้าที่ เป็นครูใหญ่ และได้เปิดดำเนินการโดย พระสมห์จิตรกิติสาโร                    
เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์ธรรมาราม ร่วมกับชาวบ้านติดต่อประสานงานกับกรมสามัญศึกษา 

ในปีพุทธศักราช 2522 โรงเรียนพนมศึกษาได้ย้ายมาเปิดทำการสอนที่หมู่ที่ 1 ตำบลพนม   
อำเภอพนม  จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 72 

ในปีพุทธศักราช 2527 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท หรือโครงการ มพช.  2 
 ในปีพุทธศักราช 2535 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาส        
ทางการศึกษา  

ในปีพุทธศักราช 2537 โรงเรียนพนมศึกษา ได้ขยายชั้นเรียนจากเดิมเปิดทำการสอน                
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย 
 ในปีพุทธศักราช 2539 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปฏิรูปทางการศึกษา 
 ในปีพุทธศักราช 2546 โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับคัดเลือกให้ เข้าโครงการหนึ่ งอำเภอ             
หน่ึงโรงเรียนในฝัน 
 ในปีพุทธศักราช  2547 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ในปีพุทธศักราช  2548 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับการรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 

ในปีพุทธศักราช  2549  โรงเรียนพนมศึกษา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ            
1 โรงเรียนในฝัน 

http://www.phanomsuksa@hotmail.com
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ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลชมเชย  โรงเรียนพระราชทาน             
ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

ในปีพุทธศักราช  2549 โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่น  ระดับสำนักงาน                
เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2550  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบศึกษาดูงานสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้เป็นโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการสอน
ภาษาไทย ในงานคิด เขียน เรียน อ่าน เล่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษา  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ              
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช  2551  โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประเภทที่  1                    
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 

ในปีพุทธศักราช 2554 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับคัดเลือกเป็น สถานศึกษาพอเพียง                       
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
 ในปีพุทธศักราช 2556 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน               
ในฝันยั่งยืน 

ในปีพุทธศักราช 2557 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดี ศรีพนม เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับสังคม 

ในปีพุทธศักราช 2559 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “สถานศึกษารักษาศีล 5” 
ในปีพุทธศักราช 2562 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัล “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล” 
ในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            

ระดับเหรียญเงิน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
ในปีพุทธศักราช 2563 โรงเรียนพนมศึกษาได้ผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล             

ระดับโรงเรียน (ScQA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นสถานศึกษา              
ที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ในปีพุทธศักราช 2565 โรงเรียนพนมศึกษาได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
ระดับยอดเย่ียม จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

ปัจจุบัน โรงเรียนพนมศึกษา  เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ        
เปิดทำการสอนในช่วงชั้นที่ 2-3 มีนักเรียนทั้งหมด 27 ห้องเรียน แบ่งเป็น ช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 15 
ห้องเรียน และช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 12 ห้องเรียน โดยนางผกา  สามารถ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน   
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3. ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

    
4. ปรัชญาโรงเรียน  ปญฺญานรนํรตนํ  “ปัญญาเป็นรัตนของนรชน” 
5. คำขวัญของโรงเรียน  ความรู้คู่คุณธรรม ร่วมสานฝันกับชุมชน 
6. สีประจำโรงเรียน  ม่วง – เหลือง 
7. วิสัยทัศน์โรงเรียน   “จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล  
      บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
8. พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน 
2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4) จัดการศึกษาโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 
5) ส่งเสริมพัฒนาครูให้ เป็นครูมืออาชีพที่ มีทั กษะการสอน มีจรรยาบรรณ  มีจิต อาสา                    

มีความรับผิดชอบ มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
6) จัดระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7) ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา 

 
9. เป้าประสงค ์

1) จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนในเขตบริการทุกคน 
2) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
3) จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4) จัดการศึกษาโดยใช้สื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและทันสมัย 
5) ส่งเสริมพัฒนาครูให้ เป็นครูมืออาชีพที่ มีทั กษะการสอน มีจรรยาบรรณ  มีจิต อาสา                   

มีความรับผิดชอบ มีความศรัทธาในวิชาชีพ 
6) โรงเรียนระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
7) ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของประชาคมพนมศึกษา
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10. แผนผังโรงเรียน 

 
 

11. พรรณนางานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารงานทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้การบริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหน้าที่ ในการประสาน                   
ส่ ง เส ริม  สนั บสนุ นและอำนวยความสะดวกต่ า ง ๆ  ในการบริห ารก ารศึ กษ าทุ ก รูปแบบ                            
มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง                
เพื่อให้จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
12. วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้การปฏิบัติงาน             
ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน           
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
  
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปน้ี 

1) นางผกา    สามารถ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
2) นายเดโชว์  แก้ววิหค ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 
3) นายพลนิวัฒน์   โรจน์วิเชียรรัตน์ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.1 
4) นายสุรพงษ์   ลาศรีทัศน์    ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.2 
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5) นายสุเมธ    ทองจันทร์ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.2 
6) นางมารีหยาม   อินทรวิเศษ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.3 
7) นายธีระศักดิ์   ยอดมณีย์ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.2 
8) นางสาวกัญญารัตน์   ชูสุวรรณ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.2 
9) นายอารม    รักสีทอง  ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.1 
10) นายภาณุวัฒน์   คงเจาะ  ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.1 
11) นางสาวพนัชฎา   เทวรรณะ ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.1 
12) นางสาวพัชราภรณ์   กลิ่นเกษร ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.1 
13) นางสาวสุธาทิพย์   เพ็ชรรัตน์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
14) นางสาวนวรัตน์  เชื้อพราหมณ์แพ ตำแหน่งพนักงานราชการ 
15) นางสาววิลาวัลย์   รวมสุข  ตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ 
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ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
ประกอบด้วยงาน ดังต่อไปนี้ 
 1.1 งานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 1.2 งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 1.3 งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
 1.4 งานธุรการ 
 1.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา 
 1.6 งานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร (EMIS) และนักเรียน (DMC) 
 
 
 
 
1.1 งานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
     บทบาทและหน้าที่ 

1) การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
2) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน 
3) จัดทำคู่มือการจัดองค์กรและพรรณนางาน 
4) การจัดทำระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน 
5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.2 งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
      บทบาทและหน้าที่ 

1) กำหนดแนวทาง วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
2) บำรุง ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาให้อยู่ในสภาพ  
3) พร้อมใช้ มั่นคง ปลอดภัย และสวยงาม 
4) ให้บริการอาคารสถานที่ 
5) ดูแลสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้สวยงามน่าอยู่ 
6) ดูแลความสะอาดของห้องสำนักงานให้สวยงามและน่าอยู่ 
7) ดูแลความสะอาดของห้องน้ำทั้งในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน 
8) ดูแลและบริหารสวนปาล์มน้ำมันของโรงเรียน 

บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงาน
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9) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่  และสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา 

10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.3 งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
      บทบาทและหน้าที่ 

1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ส่วนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา             
ของสถานศึกษา 

2) ประสานความร่วมมือกับองค์ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาขององค์การส่วนท้องถ่ินในการจัด
และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 

3) ส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

4) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้บริการชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
5) ดำเนินงานชุมชนภาคีเครือข่ายและการประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั้นพื้นฐาน 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.4 งานธุรการ 
      บทบาทหน้าที่ 

1) การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
2) การวางแผนงานธุรการ 
3) ศึกษาวิเคราะห์สภาพระบบธุรการ สารบรรณและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
4) วางแผนออกแบบระบบงาน โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6) จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานได้ตามระบบงานที่กำหนดไว้ 
7) ดำเนินงานธุรการตามระบบที่กำหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด       

และคุ้มค่า 
8) ลงทะเบียนรับ ส่งเอกสารหนังสือราชการ โต้ตอบหนังสือราชการ เก็บรักษาและทำลาย

หนังสือราชการ 
9) พิจารณาแยกหนังสือที่เกษียณออกเป็นกลุ่มงาน แจกจ่ายหนังสือราชการให้กลุ่มงาน           

ที่เกี่ยวข้อง 
10) รับ-ส่ง หนังสือราชการด้วยระบบ My-Office 
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11) ออกเลขทะเบียนคำสั่งโรงเรียน 
12) ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งราชการ 
13) เก็บรวบรวมคำสั่งโรงเรียน 
14) ควบคุมและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บหนังสือราชการ การพิมพ์หนังสือราชการ             

สำเนาหนังสือราชการ ค้นหา ติดตามเรื่องเอกสารหลักฐานทางราชการต่าง ๆ 
15) ให้บริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
16) ดำเนินการเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุม  
17) จัด เตรียมแบบฟ อร์มต่ างๆที่ เกี่ ยวข้อ งกับงานธุรการ เพื่ ออำนวยความสะดวก                 

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
18) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
19) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
1.5 งานส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษา 
      บทบาทหน้าที่ 

1) วางแผน ดำเนินการ สนับสนุน และพัฒนาให้บุคลากรสามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษามาใช้ในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2) ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
3) ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
4) วางแผนงาน/โครงการงานประชาสัมพันธ์  
5) ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา จัดกิจกรรมเสียงตามสาย จัดการสื่อสาร สร้างและเผยแพร่

เกียรติประวัติของโรงเรียน 
6) จัดทำสารสัมพันธ์เผยแพร่ความรู ้ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว ผลงานนักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง  ๆของโรงเรียน 
7) ต้อนรับ ให้ความสะดวก และประสานงานกับผู้ปกครองและผู้ทีมาติดต่อ 
8) จัดทำสถิติการช่วยงานชุมชนในการนำบุคลากร ครู นักเรียนออกไปช่วยงานชุมชน 
9) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
10) ส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน            

และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
11) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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1.6 งานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร (EMIS) และนักเรียน (DMC) 
      บทบาทหน้าที่ 

1) บันทึกข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร (EMIS) และข้อมูลสารสนเทศของนักเรียน (DMC) 
2) จัดทำข้อมูลนัก เรียนและบุคลากรให้ เป็นปัจจุบันและสามารถตรวจสอบข้อมูล                   

ได้อย่างถูกต้อง 
3) จัดการข้อมูลลงในโปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่น ๆ ตามนโยบายของต้นสังกัด 
4) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนประจำปี 
5) รายงานข้อมูลต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 


