
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อ าเภอขลุง จังหวดัจันทบุรี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

คู่มือปฎิบตั ิ
งานฝ่ายบรหิารงานทั่วไป 

 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 



 

ค าน า 
 

 พรรณนางานเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือ ให้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนตกพรม
วิทยาคาร ให้สอดคล้องกับ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
สาระส าคัญได้บัญญัติให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล โดยมีจุดมุ่งหมายให้สถานศึกษามีอิสระ มีความเข้มแข็งใน
การบริหาร ในการปฏิบัติงานใดๆ ถ้าผู้ปฏิบัติได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และขอบข่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบแล้ว งานย่อมเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  
 ดงนั้น โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้ยึดถือคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติบุคคลของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นแนวทางในการจัดท าพรรณนางานเล่มนี้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจน ง่ายต่อ
การก ากับติดตามและประเมินผลเป็นผลดีต่อทางราชการ 
 ขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทุกคนที่ช่วยกันจัดท าพรรณนางานเล่มนี้ให้ส าเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี  
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ข้อมูลโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
  
1. สภาพทั่วไป 
 1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1  ชื่อโรงเรียน ตกพรมวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขท่ี 87 หมู่ที่ 5 ต าบลตกพรมอ าเภอขลุง จังหวัด
จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110  โทรศัพท์ 039 – 492037 โทรสาร 039 – 492036  
e-mail : tokpromwit@hotmail.com  website : http://www.tokpromwit.ac.th 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
  1.2  อักษรย่อ   ต.พ.ว. 
  1.3  สัญลักษณ์   ทับทิมสยาม 
  1.4  สีประจ าโรงเรียน  ชมพู – ขาว 
  1.5  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน นนทรี 
  1.6  ปรัชญา   มีคุณธรรม น าวิชาการ ประสานชุมชน 
  1.7  คติพจน์   ปญญานราน รตน  (ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน) 
เขตบริการของโรงเรียน 
 

 เขตบริการของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน   3  ต าบล  
15  หมู่บ้าน  คือ ต าบลตกพรม ได้แก่ หมู่บ้านตกซี, ตกพรม, สะตอน้อย, สีเสียด, เพกา, อ่างเอ็ด, ปงซี, วัน
ทอง, ล าอ่อน, บ่อกลาง  และชากราว ต าบล มาบไพ คือ หมู่ 1, 2 และ 6 ส่วนต าบลบ่อเวฬุ คือ หมู่ 7 
  

ประชากร 
ในต าบลตกพรม มีจ านวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จ านวนประชากร  4,168 คน ชาย 2015 / หญิง 

2,153  ความหนาแน่นเฉลี่ย 48.61 คน/ตร.กม. แยกข้อมูลตามแต่ละหมู่บ้าน ดังตาราง 
 

ตารางที่  1จ านวนประชากรของต าบลตกพรม จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 
 

ชื่อหมู่บ้าน รวมประชากร แยกเป็นชาย แยกเป็นหญิง 

หมู่ที่ 1 บ้านตกซี 409 200 209 

หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม 476 241 235 

หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย 460 211 249 

หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด 237 120 117 

หมู่ที่ 5 บ้านเพกา 538 257 281 
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ชื่อหมู่บ้าน รวมประชากร แยกเป็นชาย แยกเป็นหญิง 

หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 324 161 163 

หมู่ที่ 7 บ้านปงซี 249 107 142 

หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง 332 159 173 

หมู่ที่ 9 บ้านล าอ่อน 399 202 197 

หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 373 183 190 

หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 371 173 198 
 

ข้อมูลอ้างอิง  ฐานข้อมูลประชากร เทศบาลต าบลตกพรม  ณ เดือน กรกฎาคม 2563 
 
ลักษณะภูมิประเทศ  
 

ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนตกพรมวิทยาคารสามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้  พ้ืนที่ที่เป็นที่
ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวน
ยางพารา 

 
การคมนาคม 
มีถนนดิน  ถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง  ระยะทางประมาณ  150  กิโลเมตร   
 
การโทรคมนาคม 
- โทรศัพท์สาธารณะมีใช้ 10 หมู่บ้าน ยังไม่ม ี1 หมู่บ้านโทรศัพท์ใช้ในบ้านมีเพียงบางส่วนยังไม่ทั่วถึงทั้งต าบล 
- เทศบาลต าบลตกพรมให้บริการ Internet ต าบล 
 
สภาพทางสังคม ในเขตบริการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
1. การศึกษา 
 - โรงเรียนประถมศึกษา   2 แห่ง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น  2 แห่ง 
 - โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  1 แห่ง 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 แห่ง 
 - ศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง 
 



 

2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา  
 - วัด     3 แห่ง 
 - ส านักสงฆ ์    1 แห่ง 
3. สาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  2 แห่ง 
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 - ที่ท าการต ารวจชุมชน (ป้อม)  1 แห่ง 
 
2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร  
 กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จัดตั้งโรงเรียนสาขา โดยนายปรีชา ภู่ก าจัด 
ผู้อ านวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้ด าเนินการประสานงานกับ ก านันสุนทร สันติมิตร ก านันต าบลตกพรม และ
กรรมการสภาต าบลตกพรม เปิดสาขาขึ้น ณ ต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ตามหนังสือ ด่วนมาก 
เลขที่ 0806/6279 ของกรมสามัญศึกษา ลงวันที่ 14 มีนาคม 2534 เรื่อง การจัดตั้งสาขา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
ถึงจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สาขาตกพรม เปิดการสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 มี
จ านวนนักเรียน 28 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 12 คน และเม่ือปีการศึกษา 2540 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็น
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร” ประกาศ ณ วันที่ 8 

พฤษภาคม 2540 

ประวัติผู้บริหารของโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
 1. นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล     ด ารงต าแหน่ง  ครูใหญ่   ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2543 
 2. นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล     ด ารงต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่   ตั้งแต่ พ.ศ. 2544 – 2546 
 3. นายส าเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ       ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – 2554 
 4. นายภิรมย์   ลี้กุล            ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   ตั้งแต่ ก.พ. 2554 – 2557 
 5. นางสาวบุณยกุล  หัตถกี    ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   ตั้งแต่ ก.ค. 2557 – 2560 
 6. นายปริยวิศว์  วงษ์จันทร์       ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ  ตั้งแต่ พ.ย. 2560 – 2563 
  7. นางนฤมล กงกุล          ด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการ   ตั้งแต่ พ.ย. 2563 – ปัจจุบัน 

 
ปรัชญา มีคุณธรรม น าวิชาการ ประสานชุมชน 
คติพจน์ ปญญานราน รตน  (ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน) 
สีประจ าโรงเรียน ชมพู – ขาว 
อักษรย่อ ต.พ.ว. 
ต้นไม้ประจ าโรงเรียน นนทรี 
เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมดี บรรยากาศน่าเรียน 
อัตลักษณ์ กิจกรรมดี มีน้ าใจ 



 

วิสัยทัศน์ การศึกษามีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมดี มีทักษะอาชีพ 
พันธกิจ 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน  

2. ส่งเสริมและสนับสนุนครูทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาลโดยความ
ร่วมมือของชุมชน 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพตามความถนัด 
 
 

เป้าประสงค์ 1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 
3. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยีทันสมัยและเพียงพอในการจัดการเรียนรู้
และการบริหาร 
5. ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
7. ผู้เรียนมีทักษะอาชีพที่หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา และส่งเสริมทักษะ
อาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 



 

 
 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางนฤมล  กงกุล 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางพิมพารัตน์  สมครอง 
รองผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางวราภรณ์  พรมอินทร์ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
หัวหน้างานร้านค้าสวัสดิการ 

หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หัวหน้างานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หัวหน้างานงานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

 
             นางจันทิรา   ทรงธรรม         นางศรินธร   เพ็ชรรัตน์ 
     หัวหน้างานโภชนาการ     หัวหน้างานงานอนามัยโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 
 

นางสาวเบญจมาศ   พึ่งน้ า 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

นางวจี  ชาวปลายนา 
                                                   หัวหน้างานงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
           นายจักกรี   โพธิ์ศรี        นายพิทักษ์  ทรงธรรม 

     หัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์        หัวหน้างานกิจการนักเรียน            
หัวหน้างานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม    หัวหน้างานงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

หัวหน้างานงานบริการสาธารณะ         หัวหน้างานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

                    คณะกรรมการบริหารทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
          นางสาวกีรติ  เทพมนตรี 
                                     หัวหน้างานงานธุรการและสารบรรณ 
               สารสนเทศฝ่ายบริหารงานทั่วไป 



 

โครงสร้างการบริหารงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

 

 
 
 
 
 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1. คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
2. งานส านักงานบริหารทั่วไป 
3. งานธุรการและสารบรรณ 
4. งานอนามัยโรงเรียน 
5. งานโภชนาการ 
6. งานประชาสัมพันธ์ 
7. งานโสตทัศนูปกรณ์ 
8. งานร้านค้าสวัสดิการ 
9. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. งานบริการสาธารณะ 
11. งานกิจการนักเรียน 
12. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 
14. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
15. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
16. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
17. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
18. งานชุมชนแลละภาคีเครือข่าย 
19. งานสารสนเทศ 



 

 การบริหารงานทั่วไป 
 การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กร ให้บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการ
อ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุ่งพัฒนาสถานศึกษา ตามหลักการ
บริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้องเพ่ือให้จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่ผู้เรียนและผู้รับบริการ 

2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับสังคมและชุมชน ผู้รับบริการเกิดเจตคติท่ีดี มีความเลื่อมใส 
ศรัทธาและให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของโรงเรีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 หน้าที่ท่ัวไป 
 ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ท าหน้าที่ติดตามดูแลการบริหารงานในฝ่าย
บริหารงานทั่วไป ให้ความช่วยเหลือ แนะน า แก้ปัญหาการด าเนินงานแก่คณะครูทุกงานในฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลดีทุกประการ  
 ความรับผิดชอบงาน 

1) ปฏิบัติหน้าหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
2) เป็นกรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
3) เป็นที่ปรึกษาของคณะครูฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
4) วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป และน าเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน  

เพ่ือแต่งตั้ง 
5) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของโรงเรียน 
6) ควบคุมการจัดท าสถิติข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7) วางแผน / งาน / โครงการ เพ่ือขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี 
8) ก าหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
9) นิเทศงานแก่บุคลากรในฝ่ายบริหารงานทั่วไปในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
10)  ควบคุม ดูแล ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมทั้งแนว

ทางการ แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อ านวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพ่ือ
พัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

11)  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ในกรณีที่ผู้อ านวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการ
ภายนอกโรงเรียน ไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

12)  ควบคุม ตรวจสอบ การจัดท าเอกสารเผยแพร่ การแบ่งสายงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป                   
การจัดท าคู่มือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารงานทั่วไป เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบัติ  

13)  ด าเนินการตามนโยบายที่ประชุมจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
14)  ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในฝ่ายบริหารทั่วไป 
15)  รับผิดชอบ ก ากับ ติดตาม งานส านักงานฝ่ายบริหารทั่วไป 
16)  รับผิดชอบ ก ากับ ติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
17)  รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 



 

2. คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) วางแผนการปฏิบัติงาน และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปีของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 2) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานฝ่ายบริหารทั่วไป 
 3) ให้ค าปรึกษา แนะน า และร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 4) ติดตาม ก ากับ ดูแล และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป 
 5) จัดท าผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไปเสนอผู้อ านวยการ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
3. งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม   

1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
2) จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานของงานอาคารสถานที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ

โรงเรียน 
3) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงามและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4) ร่วมมือ สนับสนุนนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

ในการปลูกต้นไม้ ในโอกาสต่าง ๆ   
5) ตรวจสอบดูแล บ ารุงรักษา ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและ

ปลอดภัย 
6) ท าสถิติข้อมูล การปลูกต้นไม้ของโรงเรียนในแต่ละปี แยกเป็น 

- จ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกบริเวณโรงเรียน (แยกประเภท) 
- จ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกนอกบริเวณโรงเรียน (แยกประเภท) 

7) ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของนักการภารโรง ในเรื่อง 
- การรักษาความสะอาด และการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ห้องน้ า-ห้องส้วม 
- การปลูก บ ารุงรักษาต้นไม้ การปลูกทดแทน การจัดสวนหย่อม สนามหญ้า 
- การจัดเก็บบ ารุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ในงานอาคารสถานที่ทุกประเภท 

8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. งานธุรการและสารบรรณ 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง 
2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพโดยอาจน า ระบบ

เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
 

3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่
ก าหนดไว้ 

4) จัดหา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านธุรการได้ตามระบบที่ก าหนด 
5) ด าเนินการงานธุรการตามท่ีก าหนดไว้ โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า 
6) ติดตามประเมินผล และปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ 
7) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่างและพิมพ์หนังสือโต้ตอบ จดหมายราชการ จดหมายทั่วไปให้บุคคลหรือ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8) ปฏิบัติงานพิมพ์และอัดส าเนาเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารอื่นที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียน 
9) ลงทะเบียน รับ ส่งหนังสือ และเอกสารเข้าออก แยกประเภทจดหมาย ฝ่ายต่าง ๆ และเวียนให้ผู้ที่

เกี่ยวข้องทราบ เก็บ ค้นหา ติดตามเรื่องให้ยืม และท าลายหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

10) ร่าง พิมพ์ค าสั่งต่าง ๆ 
11) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
5. งานประชาสัมพันธ์   

1) ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  
2) วางแผนการประชาสัมพันธ์ภายในโรงเรียน เพื่อเสนอข่าวสาร สาระความรู้ ความบันเทิง ให้เป็นไป

ด้วยความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3) ต้อนรับแขกและผู้ปกครองนักเรียน พร้อมทั้งอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อผู้มาศึกษาดูงาน 
4) สร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างบุคคลในโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน 
5) ประสานงานกับฝ่าย/หมวด/งาน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง น าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
6) จัดท าวารสาร/เอกสาร/แผ่นพับ เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของโรงเรียน

เป็นประจ า 
7) จัดท า Website ของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 



 

6. งานโสตทัศนศึกษา  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) จัดท าแผนงาน/โครงการและปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
2) จัดระเบียบการใช้และให้บริการในการใช้ห้องโสตทัศนศึกษา 
3) จัดหา ดูแล บ ารุงรักษา และซ่อมแซมโสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้อยู่เสมอ  
4) จัดระบบเสียงภายในโรงเรียน และบริการให้แก่หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ในโอกาสต่าง ๆ  
5) จัดบริการสนับสนุนการประชุม อบรม สัมมนา และการแสดงนิทรรศการ  ในโอกาสต่าง ๆ ของ 

โรงเรียน 
6) จัดท าทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ งานโสตทัศนศึกษาให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
7) จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ค าแนะน า วิธีการ และเทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์ 
8) จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ค าแนะน า เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษา  
9) จัดท ารายงานการให้บริการ การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพ่ือเป็นข้อมูล SAR 
10) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
7. งานโภชนาการโรงเรียน   
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ควบคุม ดูแล ตรวจสอบคุณภาพอาหารและสารปรุงแต่งอาหาร 
2) ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของศูนย์อาหาร อุปกรณ์และภาชนะท่ีใช้ใน

การจ าหน่ายอาหารให้แก่นักเรียน 
3) ควบคุม ดูแล มารยาท และการแต่งกาย ของผู้ประกอบอาหารและจ าหน่ายอาหาร       
4) จัดท ากฎ ระเบียบ และการปฏิบัติ ในการใช้ศูนย์อาหารแก่ผู้ใช้บริการ 
5) ประเมินผลการด าเนินงานด้านโภชนาการ 

 
8. งานร้านค้าสวัสดิการ 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ดูแลการจ าหน่ายสินค้าและบริการให้เป็นไปด้วยความสะอาด เรียบร้อย ถูกหลักอนามัย เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค ด้วยราคาที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 

2) ประสานงานอื่น ๆ  
 
 
 
 
 



 

9. งานบริการสาธารณะ   
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดให้มีระบบการบริการสาธารณะ 
2) จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณะ 
3) ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร และบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของ

สถานศึกษา 
4) พัฒนาระบบการให้บริการแก่สาธารณชนให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ 
5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้มาขอรับบริการ 
6) น าผลการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระบบงานบริการสาธารณะ 

 
10. งานอนามัยโรงเรียน   
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดท าแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
2) ควบคุม ดูแล รักษาเครื่องมืออุปกรณ์รักษาพยาบาล และห้องพยาบาลให้สะอาด ถูกสุขลักษณะและ

พร้อมใช้การได้ตลอดเวลา 
3) จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ 
4) ควบคุม จัดระบบการเบิกจ่ายยาและเวชภัณฑ์อย่างรัดกุม 
5) ควบคุมและจัดเวรเจ้าหน้าที่ประจ าห้องพยาบาล 
6) จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน และบัตรสุขภาพนักเรียน 
7) ติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี และดูแลการรักษานักเรียนที่

เจ็บป่วยขณะที่มาโรงเรียน 
8) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนเจ็บป่วย และให้ค าปรึกษาแนะน าถึงวิธีปฏิบัติตนให้

ปลอดภัยจากโรค 
9) จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาสุขภาพอนามัย และการป้องกันโรคแก่นักเรียน 
10) ดูแลและเป็นผู้ประสานงานเรื่องการประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน 
11) ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการขอบริจาคโลหิตจากนักเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
12) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อนักเรียน ครู และบุคลากรของ

โรงเรียนประสบอุบัติเหตุ 
13) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 



 

11. งานสารสนเทศฝ่ายบริหารทั่วไป  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ และจัดระบบสารสนเทศของฝ่ายบริหารทั่วไป 
2) ประสานงานกับงานแผนงานและสารสนเทศ เพ่ือจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้ในงานแผนงานและ

สารสนเทศของโรงเรียน 
3) รวบรวมและจัดแสดงผลงานดีเด่นของฝ่ายบริหารทั่วไป 
4) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 
12. งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) จัดท าแผนหรือโครงการส าหรับงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
2) ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง และนโยบาย 

ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ  
3) สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
6) รวบรวมประมวลวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ข้อมูลที่จะใช้ในการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น

พ้ืนฐาน  
7) สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
8) ด าเนินงานด้านธุรการ ในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
9) จัดท ารายงานการประชุมและแจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบด าเนินการหรือถือ ปฏิบัติ

แล้วแต่กรณี  
10) ประสานงานด าเนินงานตามมติการประชุมในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัด การ ด าเนินการ

และรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ  
11) ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี  
12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

13. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวทาง วิสัยทัศน์และ เป้าหมายที่
โรงเรียนก าหนดโดยให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษา  

2) นิเทศ ดูแล ติดตามการปฏิบัติหน้าที่วางไว้ ตามหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร  
3) จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ประกอบการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
4) จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง  
5) สนับสนุนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
6) สรุป รายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
14. งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด  
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) จัดท าแผนงาน โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  
2) ด าเนินงานป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหายาเสพติดใน โรงเรียน  
3) จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ  
4) ประสานงานกับทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือช่วยกันป้องกัน และ แก้ปัญหา

ยาเสพติด  
5) การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
6) ตรวจสอบติดตาม บ าบัด เยียวยา ฟื้นฟูนักเรียนที่เสพยาเสพติด  
7) สรุปผลการด าเนินงานโครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด รายงานให้กลุ่มบริหารกิจการ นักเรียน 

เพ่ือน าเสนอ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
8) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
15. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

1) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 
2) กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 
3) จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4) ปลูกฝัง สร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 
5) เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
6) ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและวันส าคัญของชาติ 
7) จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 



 

8) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็น 
9) การสร้างขวัญก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
10) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
16. งานกิจการนักเรียน 
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) วางแผนงาน/โครงการ เกี่ยวกับการด าเนินงานกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบและ นโยบาย
ของโรงเรียน  

2) ควบคุม ดูแลและจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความประพฤติของนักเรียน  
3) ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์  
4) ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานภายใน-นอก ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับนักเรียน  
5) ด าเนินการประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโดยร่วมมือกับบุคลากรในโรงเรียน  
6) ประสาน ร่วมมือและติดตาม การด าเนินกิจกรรมรักษ์โรงเรียน  
7) จัดท าค าสั่งมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของเวรคณะสี (เวรประจ าวัน)  
8) จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานที่รับผิดชอบและรวบรวมรายงานต่อผู้อ านวยการ โรงเรียน  
9) จัดท าทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ของงานกิจการนักเรียน  
10) รวบรวมสถิติการมาเรียน ขาดเรียน มาสาย หนีเรียน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน อย่าง น้อย

เดือนละ 1 ครั้ง  
11) จัดบริการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่องานกิจการนักเรียน  
12) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
13) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
17. งานส่งเสริมประชาธิปไตย  

1) จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน  
2) จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  
3) จัดสภานักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมธรรมาภิบาลในโรงเรียน  
4) ประสานงานกับคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมต่างๆ  
5) จัดกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้น าให้แก่คณะกรรมการนักเรียน  
6) สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมทุกครั้งต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
7) ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  
8) ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนสรุปและรายงาน  
9) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพิทักษ์สิทธิ์และเยาวชนตามกฎหมาย  
10) ให้ความคุ้มครองเยาวชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกละเมิดสิทธิ์  



 

11) สร้างความตระหนักให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนสิทธิตนเคารพสิทธิ์ผู้อ่ืน  
12) ประสานงานกับองค์กรอ่ืนๆในเรื่องสิทธิเด็ก  
13) รายงานผลการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนต่อผู้อ านวยการโรงเรียน  
14) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
15) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
18. งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

1) ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  
2) งานส่งเสริมวินัย แก้ไข และปรับพฤติกรรม  
3) ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
4) วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
5) สืบสวน สอบสวน หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนในแต่ละกรณี  
6) พิจารณาการลงโทษนักเรียนและเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการส่งเสริมสร้างและรักษา 

ระเบียบวินัย  
7) ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ และการปรับพฤติกรรมนักเรียน  
8) จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน  
9) ก ากับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กิจกรรมโฮมรูม และการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 
นางนฤมล  กงกุล  ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
นางวราภรณ์  พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

 นางตรึงใจ  สุขโข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ  
 นางจันทิรา  ทรงธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล  
 นายรุ่งโรจน์  มิตรประทาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
คณะท างาน 
 นางวราภรณ์  พรหมอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  หัวหน้า 
 นางจันทิรา     ทรงธรรม     ครู      ผู้ช่วย 
 นางสาวเบญจมาศ   พ่ึงน้ า คร ู  ผู้ช่วย 
 นายจักกร ี   โพธิ์ศรี คร ู  ผู้ช่วย 
 นางศรินธร    เพ็ชรรัตน์ คร ู  ผู้ช่วย 

 นางสาวกีรต ิ  เทพมนตรี คร ู  ผู้ช่วย 
 นางวจี     ชาวปลายนา คร ู ผู้ช่วย 
 นายพิทักษ์   ทรงธรรม คร ู ผู้ช่วย 
  
 


