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ก 

 

คำนำ 

 

การบริการงานท่ัวไป  เป็นกระบวนการสนับสนุนท่ีสำคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  จึงได้พิจารณาจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบวนการบริหารท่ัวไป
ขึ้น  เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการท่ีอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และประสิทธิภาพการทำงานของโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

คู่มือ  “มาตรฐานการปฏิบัติงาน”  มีสาระสำคัญของขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หน้าท่ีความรับผิดชอบ
และระบบติดตามการประเมินผล  มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการนี้  เพ่ือสนับสนุน
กระบวนการดำเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการต่อไป  

 
 
 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 
    โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 

    

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                  หน้า 

คำนำ            ก 
สารบัญ            ข 
โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารท่ัวไป        ๑ 
คณะกรรมการกลุ่มบริหารท่ัวไป         ๒ 
งานบริการ           ๓ 

งานอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม       ๓ 
งานนักการภารโรง         ๔ 
งานอนามัยโรงเรียน         ๔ 
งานโภชนาการโรงอาหารและสาธารณูปโภค      ๕ 
งานบ้านพักครู          ๖ 

  งานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย      ๖ 
  งานโสตทัศนูปกรณ์         ๗ 
  งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย        ๘ 
  งานประชาสัมพันธ์ วารสารส่ิงพิมพ์       ๘ 
  งานรถรับส่งนักเรียน         ๙ 
  งานวิทยุส่ือสาร          ๙ 
งานชุมชนและภาคีเครือข่าย         ๑๐ 

งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสมาคมผู้ปกครอง     ๑๐ 
งานสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร    ๑๐ 

  งานบริการชุมชน          ๑๑ 
งานกิจการนักเรียน          ๑๒ 

งานวางแผนกิจการนักเรียน         ๑๒ 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        ๑๓ 
งานพัฒนาระเบียบวินัย          ๑๔ 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน       ๑๖ 
งานสารวัตรนักเรียน         ๑๗ 
งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโรงเรียนสีขาว    ๑๘ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        ๑๙ 
งาน To be number one        ๒๑ 



ค 

 

สารบัญ (ต่อ) 

 

เรื่อง                  หน้า 

งานสำนักงานงานกิจการนักเรียน        ๒๒ 
โครงการพิเศษ           ๒๓ 
  โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร       ๒๓ 
  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย        ๒๓ 
งานสำนักงานกลุ่มบริหารท่ัวไป                                        ๒๔ 



๑ 
 

โครงสร้างการบริหารกลุ่มบริหารทั่วไป 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป  นายบุญเยีย่ม  วงศรีษา 

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป   นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร  

หัวหน้างานบริการ 

นายสุตยิะ สธนโสภณ 

หัวหน้างานชุมชน 

และภาคีเครือข่าย 

นายชูศักดิ์  หอยสังข ์

หัวหน้างานกิจการนกัเรียน 

นายพิเชษฐ์   แป้นทองมอญ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษ  

นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน 

 

๑. งานบริการ 
   ๑.๑ งานอาคารสถานท่ี             
และสภาพแวดล้อม 
   ๑.๒ งานนักการภารโรง 
   ๑.๓ งานอนามัยโรงเรียน 
   ๑.๔  งานโภชนาการ              
โรงอาหารและสาธารณูปโภค 
   ๑.๕ งานบ้านพักคร ู
   ๑.๖ งานส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ์  
   ๑.๗ งานรถรับส่งนักเรียน 
   ๑.๘ งานจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครือข่าย 
   ๑.๙ งานวิทยุส่ือสาร 

๑.งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
   ๑.๑ งานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานและสมาคมผู้ปกครอง 
   ๑.๒ งานสมาคมผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
   ๑.๓ งานบริการชุมชน 

๑. งานกิจการนักเรียน 
   ๑.๑ งานวางแผนกิจการ
นักเรียน  
   ๑.๒ งานส่งเสริมคณุธรรม 
จริยธรรม 
   ๑.๓ งานพัฒนาระเบียบวินัย  
   ๑.๔ งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย/สภานักเรียน 
   ๑.๕ งานสารวัตรนักเรียน 
   ๑.๖ งานยาเสพติด 
   ๑.๗ งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

๑. งานโครงการธนาคารขยะ    
รีไซเคิลโรงเรยีนบ้านกรวด   
วิทยาคาร   

งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป  
                                                                        ๑. นางวารี  กาสิทธ์ิ                              ประธาน 
                                                                        ๒. นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ ์                             กรรมการ 
                                                                        ๓. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง                                    กรรมการ 
                                                                        ๔. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร        กรรมการ 
                                                                        ๕. นางสาวยุพิน  ทองรัง        กรรมการ 
                                                                        ๖. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต                     กรรมการและเลขานุการ 
                                                                        ๗. นางอาทิตยา  หนูประโคน                     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

การประเมินผลการดำเนินงานกลุ่มบริหารทั่วไป     

                                                                     ๑. นายบุญเยีย่ม  วงศรีษา                             ประธาน 
                                                                        ๒. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร                 กรรมการ 
                                                                        ๓. นายสุติยะ สธนโสภณ                             กรรมการ 
                                                                        ๔. นายชูศักดิ์  หอยสังข์                                   กรรมการ 
                                                                        ๕. นายพิเชษฐ์   แป้นทองมอญ                          กรรมการ 
                                                                        ๖. นางวารี  กาสิทธ์ิ                                  กรรมการและเลขานุการ 
                                                                        ๗. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต         กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 



๒ 

 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
 

 

นายบุญเย่ียม วงศรีษา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

 ๑. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 

 ๒. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเก่ียวกับงานบริหารงานท่ัวไปของโรงเรียน 

 ๓. รับแนวปฏิบัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนเพ่ือกำกับดูแล ติดตามงานในสายงานท่ีรับผิดชอบ 

 ๔. ควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารงานท่ัวไป 

 ๕. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

นายพิทยา จารุวงษ์เสถียร  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
 ๑. รับแนวปฏิบัติจากรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป เพ่ือกำกับดูแล ติดตามงานในสายงานท่ี
รับผิดชอบ 

 ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

๑. นายบุญเยี่ยม  วงศรีษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธาน 

๒. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป   รองประธาน 

๓. นายสุติยะ สธนโสภณ  ครู คศ.๓                     หัวหน้างานบริการ 
๔. นายชูศักดิ์  หอยสังข์  ครู คศ.๓                       หัวหน้างานชุมชนและภาคีเครือข่าย 

๕. นายพิเชษฐ   แป้นทองมอญ ครู คศ.๒               หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

๖. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต ครู คศ.๒      เลขานุการ 
๗. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง  ครู คศ.๒      ผู้ช่วยเลขานุการ 

           มีหน้าที ่ ดำเนินงานตามนโยบายของฝ่ายบริหาร  กำกับ ติดตาม ดูแล ให้คำปรึกษาแก่ คณะครู  
ลูกจ้าง ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สรุปและรายงานผลต่อฝ่ายบริหาร ร้อยละ  ๑๐๐ ดำเนินงาน
สารบรรณของฝ่ายบริหารท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 



๓ 
 

๑. งานบริการ 
๑.๑ งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

๑. นายสุติยะ  สธนโสภณ   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายประสิทธ์ิ  ไตรสะอม   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นายถนัด  สุขแก้ว   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นายพิชาติ  ฉลอมประโคน  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘. นายสุธรรม  บุญเย็น   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นายอภิพลตรี  บุตตะ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นายนิคม  สังลอย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๑. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ  อัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒. นายปรีชา  พันธ์ุวรรณ   อัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๓. นายสุพันธ์  บาลโสง   ช่างไฟฟ้า  ช๔   กรรมการ 
๑๔. นายมวนไพร  พ้ืนดอนเค็ง  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๕. นายพงษ์ศักดิ์  เสนาะวาที  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๖. นางสาวอัมพร  ผาสุก   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๗. นายยุทธภูมิ  พิประโคน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุภาพร  เสาเปีย    ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๙. นางสาวรัตนาพร  สนศรี  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๒๐. นางอารีย์  สมานเพ็ชร   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๒๑. นางสาวบัวศรี  หนูประโคน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๒๒. นางวารี  กาสิทธ์ิ   ครู คศ.๓             กรรมการและเลขานุการ 
๒๓. นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์  ครู คศ.๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นางสาวธนิดา  ธนวัฒนท์วี  ครู คศ.๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

บทบาทหน้าที่ 
๑. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
๒. ประสานงานกับครูผู้สอนและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องให้สอดแทรกหลักการปฏิบัติและการดูแลรักษา

ส่ิงของเคร่ืองใช้ท้ังในและนอกอาคาร 
๓. แต่งตั้งกรรมการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน เพ่ือสรุปผลโครงการเม่ือส้ินปีการศึกษา  ร้อยละ ๑๐๐ 



๔ 
 

๔. จัดบรรยากาศตามสถานท่ีสำคัญและช่วยดูแลสภาพแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ ของโรงเรียน  ร้อยละ 
๘๐ 

๕. ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนให้ร่วมกันรักษาและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมรอบ ๆ อาคาร 
๖. วางแผนดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพ่ือดูแล

ทรัพย์สินของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ  ร้อยละ  ๙๐ 
๗. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.๒ งานนักการภารโรง 
๑. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นางสาวภัทรดา  แคลนกระโทก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นายปรีชา  พันธ์ุวรรณ   อัตราจ้าง   กรรมการ 
๖. นายสุพันธ์  บาลโสง   ช่างไฟฟ้า  ช๔   กรรมการ 
๗.  นายมวนไพร  พ้ืนดอนเค็ง   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๘. นายพงษ์ศักดิ์  เสนาะวาที   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๙. นายยุทธภูมิ  พิประโคน   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ  
๑๐. นางสาวรัตนาพร  สนศรี   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๑. นางสาวอัมพร  ผาสุก     ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๒. นางอารีย์  สมานเพ็ชร   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๓. นางสาวบัวศรี  หนูประโคน  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๑๔. นางสุภาพร  เสาเปรีย   ลูกจ้างช่ัวคราว            กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดเตรียมอุปกรณ์ไว้สำหรับทำความสะอาดตามสถานท่ีต่าง ๆ และช่วยดูแลอุปกรณ์ใช้งานให้
พร้อมอยู่ตลอดเวลา  ร้อยละ  ๑๐๐ 

 ๒. ติดตามกำกับดูแลความสะอาดท้ังในอาคารและนอกอาคารรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน  ร้อยละ  
๑๐๐ 

 ๓. ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนให้ร่วมกันรักษาดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ  
๑๐๐ 

 ๔. แต่งตั้งกรรมการติดตามและคอยกำกับดูแลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน เพ่ือสรุปผลโครงการเม่ือส้ิน
ปีการศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 

 ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๓ งานอนามัยโรงเรียน 

๑. นางสาวบังอร  ทศมาตร   ครู คศ.๒                ประธาน 
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๒. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ  ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นางกีรดาห์  เพียวสูงเนิน                     ครู คศ.๒            กรรมการ 
๔. นางสาวนวพร  ทิพย์มาศโกมล  ครู คศ.๒            กรรมการ 
๕. นายปฏิภาณ  แก้วชนะ            ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นายสุธรรม   บุญเย็น   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวธนันญา  บุญมาต  ครูผู้ช่วย           กรรมการ 
๘. นายปัญญาวุธ  โสดก   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๙. นางสาวริญญภัสร์ กีรติสุนทรเวทย์  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๐. นางธมลวรรณ  พ่ึงครบุรี   ครู คศ.๑                กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
 ๑. จัดหา ให้บริการ การพยาบาลเบ้ืองต้น ควบคุม ด้านเวชภัณฑ์การส่งต่อ แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรท่ีเจ็บป่วย จัดทำ บริหารงาน บัตรสุภาพ และดูแลสุขภาพนักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๒. คัดกรองตรวจสุขภาพนักเรียนเบ้ืองต้น และจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปีโดยการติดต่อ
โรงพยาบาลบุรีรัมย ์ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๓. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Flow  Chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดขั้นตอนใน
การทำงาน ท่ีไม่จำเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
 ๔. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการท่ีสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียน
ตามลำดับ ร้อยละ  ๑๐๐ 

  ๕. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๔  งานโภชนาการ โรงอาหารและสาธารณูปโภค 

๑. นางรวิวรรณ  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางภัทรวรรณ  เท่ียวประเสริฐ  ครู คศ.๓    รองประธาน 
๓. นายสุติยะ  สธณโสภณ    ครู คศ.๓    กรรมการ 
๔. นางวารี  กาสิทธ์ิ    ครู คศ.๓.    กรรมการ 
๕. นางเพ็ญยุภา  ปุยะติ      ครู คศ.๓.    กรรมการ 
๖. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นางสาวบังอร  ทศมาตร   ครู คศ.๒    กรรมการ 
๘. นางธนิดา  ธนวัฒน์ทวี   ครู คศ.๑    กรรมการ 
๙. นางสาวพิสมัย  เพียรใจ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางธมลวรรณ  พ่ึงครบุรี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นางสาวประภาศิริ  มัทกิจ  พนักงานราชการ    กรรมการ 
๑๒. นางสาวสิรินภา  สระโสม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๓. นางสาวกรพิชญา ทรงประโคน   เจ้าหน้าท่ีการเงิน   กรรมการ      
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๑๔. นายเชิดพงศ์ เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓                กรรมการและเลขานุการ                
๑๕. นางกานต์สินี  ศรีวิไล   ครู คศ.๑          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ให้ความรู้เก่ียวกับโภชนาการแก่นักเรียนและบุคลากร ร้อยละ  ๙๐ 
๒. จัดระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 
๓. ตรวจสอบคุณภาพอาหารและเคร่ืองดื่มท่ีจำหน่ายในโรงเรียน  ร้อยละ  ๑๐๐ 

      ๔. งานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๕ งานบ้านพักคร ู

๑. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายสุติยะ  สธนโสภณ   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นายยุทธนา  ผินสู่                               ครู คศ.๒                               กรรมการ 
๔. นางสาวศิราณี  บุญมาก     ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์   ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
      ๑. ดูแลความเรียบร้อยของบ้านพักครูและคอยดูแลปรับปรุงบ้านพักให้อยู่ในสภาพน่าอยู่ ร้อยละ  ๘๐ 
      ๒. จัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีประจำเพ่ือช่วยดูแลความสะอาดและสภาพของบ้านพักให้พร้อมใช้งาน 
      ๓. ประสานงานกับคณะครูและเจ้าหน้าท่ีให้ร่วมกันรักษาความสะอาดท้ังในและนอกบ้านพักครู 
      ๔. แต่งตั้งกรรมการติดตามและคอยกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าอยู่บ้านพักครู  
      ๕. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๖ งานส่ือสารและการประชาสัมพันธ์และงานจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครอืข่าย  

๑.  นายธนงศักดิ์ มะลิลา   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายกีรติ  กีรตินิตยา   ครู คศ.๑            รองประธาน 
๓. นางสุพรรษา  วันสุข   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายจักรินทร์  พรหมโสฬส  ครู คศ.๓             กรรมการ 
๕.  นายพิชาติ  ฉลอมประโคน  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖.  นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นางเสาวลักษณ์  กูลรัตน์   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นางสาวกรกนก  สุภาษิต  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๑. นายนิคม  สังข์ลอย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๒. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
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๑๓. นางสาวริญญภัสร์  กีรติสุนทรเวทย์ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒. นายมวนไพร  พ้ืนดอนเค็ง  ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ   
๑๓. นายประมวล  ทองแม้น   ครู คศ.๑              กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวประกายดาว  โกรัตน์  ครู คศ.๑                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
       ๑. จัดทำแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับโครงการ 
       ๒. จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ตามสถานท่ีสำคัญและช่วยดูแลสภาพให้พร้อมใช้งานท้ังโรงเรียน ร้อยละ  ๙๐ 
       ๓. ประสานงานกับคณะครูและนักเรียนให้ร่วมกันรักษาและตรวจสอบดูแลส่ือ อุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
ร้อยละ  ๙๐ 
       ๔. แต่งตั้งกรรมการติดตามและคอยกำกับดูแลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน เพ่ือสรุปผลโครงการเม่ือส้ินปี
การศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 

๕. จัดระบบเก่ียวกับ 
 ๕.๑ การส่ือสารผ่านระบบ LAN (LOCAL AREA NETWORK) ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 ๕.๒ การส่ือสารผ่านระบบ INTERNET 
 ๕.๓ การส่ือสารผ่านระบบ WIRELESS 
 ๕.๔ การส่ือสารผ่าน WEBSITE ของโรงเรียน 
 ๕.๕ อุปกรณ์การส่ือสารอ่ืน ๆ 
       ๖. วางแผน  สำรวจ  จัดหา  ส่งเสริม  ซ่อมบำรุง   ควบคุม   เก็บรักษา  การผลิต  การใช้ให้บริการ
อุปกรณ์ด้านนวัตกรรม โสตทัศนศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษาต่อผู้เก่ียวข้องและหน่วยงานอ่ืน ๆ ร้อย
ละ  ๑๐๐ 
       ๗. รายงานการประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาต่อสถานศึกษา 
       ๘. จัดทำแผนผังลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Fl๐w  Chart)  ให้เป็นรูปธรรม  เพ่ือลดขั้นตอนในการ
ทำงานท่ีไม่จำเป็น  และมุ่งการบริการท่ีดี  พร้อมจัดทำแบบประเมินการใช้บริการ 
       ๙. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอรองผู้อำนวยการท่ีสังกัด และผู้อำนวยการโรงเรียนตามลำดับ 
ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๐. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๑.๖.๑ งานโสตทัศนูปกรณ ์
 ๑. นายธนงศักดิ์  มะลิลา   ครู คศ. ๓   ประธาน 
 ๒. นายสุติยะ  สธนโสภณ   ครู คศ. ๓   รองประธาน 
 ๓. นายกีรติ  กีรตินิตยา   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
 ๔. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ. ๑   กรรมการ 
 ๕. นายศิวพันธ์  อังคุระษี   ครู คศ. ๑   กรรมการ 
 ๖. นายพิชาติ  ฉลอมประโคน  ครู คศ.๒   กรรมการ 
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 ๗. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน   เจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน    กรรมการ 
 ๘. นางสาวริญญภัสร์  กีรติสุนทรเวทย์ ครูอัตรจ้าง   กรรมการ  
          ๙. นายประมวล  ทองแม้น  ครู คศ.๑           กรรมการและเลขานุการ  
บทบาทหน้าที ่  
          ๑. บันทึกภาพในกิจกรรมงานของโรงเรียนในวาระโอกาสต่างๆ และส่งมอบไฟล์ภาพให้กับแอดมิน
เพจโรงเรียน และเว็ปไซต์โรงเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๒. จัดทำ VTR ในวาระโอกาสต่าง ๆ ร้อยละ  ๑๐๐ 
 ๓. วางแผนระบบ ดูแล ปรับปรุง แก้ไขอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้อยู่นะสภาพท่ีพร้อมใช้งานให้เต็ม
ประสิทธิภาพ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๑.๖.๒ งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย 
 ๑. นางสาวประกายดาว  โกรัตน์  ครู คศ.๑   ประธาน 
 ๒. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑   รองประธาน 
 ๓. นางสาวกรกนก  สุภาษิต  ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๔. นางสาวสุพัชรภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
        ๑. ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประจำวันในช่วงเวลา เช้า และ เท่ียง พร้อมจัดตารางเวร
ประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ร้อยละ  ๑๐๐ 
๑.๖.๓ งานประชาสัมพันธ์ วารสารส่ิงพิมพ์ 

๑. นางสาวณัฐกฤตา  สิริวงษ์สุวรรณ    ครู คศ.๒   ประธาน 
๒. นายณัฎฐ์  สาแก้ว   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นางกานสินี  ศรีวิไล   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๕. นางสาวสุพัชรภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๖. นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์    ครู คศ.๑   กรรมการ 
๗. นางสาวกรกนก  สุภาษิต   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘. นายนิคม  สังข์ลอย   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๙. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๐. นางสาวริญญภัสร์  กีรติสุนทรเวทย์  ครูอัตรจ้าง   กรรมการ 
๑๑. นางสาวภัคจิรา  เพ่งพิศ   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๒. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร  ครู คศ.๒         กรรมการ 
๑๓. นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ            กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวอิสราภรณ์  อ๊ึงอธิพันธ์  ธุรการโรงเรียน          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



๙ 
 

บทบาทหน้าที ่  
      ๑. จัดทำวารสารโรงเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 

๑.๗ งานรถรับส่งนักเรียน 
       ๑. นายประมวล  ทองแม้น               ครู คศ.๑                           ประธาน 
       ๒. นางพรนิภา  ตอพล                   ครู คศ.๓                            รองประธาน 
       ๓. นางวิไลจิตร  ตอบกุลกิติกร             ครู คศ.๒                            กรรมการ 
       ๔. นายสุธรรม  บุญเย็น                  ครู คศ.๑                              กรรมการ 
       ๕. นางสาวอรทัย สิงหาระโท   ครูอัตราจ้าง                    กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑. การเตรียมการบริหารจัดการประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารรับส่งนักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๒. รวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการรถโดยสารรับส่งนักเรียน 
 - จัดทำแบบหนังสือรับรองการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
 - การจัดระเบียบนักเรียนท่ีเดินทางมาโรงเรียนด้วยรถรับ-ส่ง 
 - กำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการรถรับส่งและนักเรียน 
 - ประสานงานกับผู้ประกอบการรถรับส่ง 
 - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
 - สรุปผลการดำเนินงานของงานรถโดยสารรับส่งนักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
      ๓. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
๑.๘ งานวิทยุส่ือสาร 
       ๑. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   ประธาน 
        ๒. นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒   รองประธาน 
        ๓. นายธำรงค์  ทาทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ 
        ๔. นายฐิตวัิฒน์  สมพงษ์   ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นายวิสิทธ์ิ  มากะเต   ครู คศ.๑   กรรมการ 
        ๖. นายธนงศักดิ์ มะลิลา   ครู คศ.๓             กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑. รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษารวมท้ังข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๒. จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๓. แต่งตั้งกรรมการติดตามและคอยกำกับดูแลในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงาน เพ่ือสรุปผลโครงการเม่ือส้ินปี
การศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๐ 
 

๒. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย 
๒.๑ งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสมาคมผู้ปกครอง 

๑. นายบุญเยี่ยม  วงศรีษา   รองผู้อำนวยการ   ประธาน 
๒. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นางสาวอุไรรักษ์  ปราบริปู  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นางฐิติวรดา  ทาทอง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ  ครู คศ.๒                   กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑.  รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษารวมท้ังข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรใน

สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 

๒.  ประสานงาน ดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหัวหน้าระดับและผู้ปกครอง 
๓.  เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบตามงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

สมาคมผู้ปกครอง 
๔.  ประสานงานกับคณะครูและผู้ปกครองให้ร่วมกันประสานงานด้านการศึกษาให้ดำเนินไปตาม

ระบบ 
๕.  ดำเนินการส่งเสริม ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในด้านความสามารถด้าน

สุขภาพและด้านครอบครัวหรืออ่ืน ๆ ร้อยละ  ๑๐๐ 
๖.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.๒ งานสมาคมผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
๑. นายดงสุริยา  หนูแสน   รองผู้อำนวยการ   ประธาน 
๒. นางศิรินาถ  กะฐินสี   รองผู้อำนวยการ   รองประธาน 
๓. นางพรทิพย์ ตั้งพงษ์   ครู คศ.๓   ท่ีปรึกษา 
๔. นางสาวนิจวรรณ ธรรมโกศล  ครู คศ.๓    กรรมการ 
๕. นายสุรพล เทวัญรัมย์   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖. นางสาวอิสรา   สุขประโคน  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๗. นางโสภา สุขกระโทก   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๘. นางจิตย์วาส แก้วประโคน  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๙. นางเรณูนคร จันทสิงห์   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๐. นางเพ็ญยุภา ปุยะติ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๑. นางภัทรวรรณ เท่ียวประเสริฐ  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๒. นางสาวลาวัณย์ จันทรคาต  ครู คศ.๓   กรรมการ 



๑๑ 
 

๑๓. นางพรนิภา  ตอพล   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๔. นางสาวศุภนิดา แพงวงศ์  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๕. นายกิตติ ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๖. นายวีรวิชญ์ ปราบริปู   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๗. นางสาวพรรณี กล่ันสนิท   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุพรรณี  แจ่มใส   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๙. นางเอมอร แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๐. นางกีรดาห์  เพียวสูงเนิน  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๑. นายภัทรพล ปัดติลาพัง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๒. นายปัณณวัฒน์ บุญปก   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๒๓. นางสาวประกายดาว  โกรัตน์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๔. นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๕. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๖. นางสาวชนกานต์  สมนึกในธรรม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๗. นายสุชาติ วงศ์ประโคน   พ่ีเล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
๒๘. นางกัตติยาภรณ์  ผินสู่   ลูกจ้างช่ัวคราว   กรรมการ 
๒๙. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓      กรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางรสสุคนธ์ ศรีสันดา   ครู คศ.๓    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
       ๑. ประสานงานสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 
       ๒. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสมาคมฯ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๓. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒.๓ งานบริการชุมชน 

๑. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นายพิพัฒน์  ดลเอ่ียม   ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นางสาวนิจวรรณ  ธรรมโกศล  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายภัทรพล  ปัดติลาพัง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
๖. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  รวบรวม และเผยแพร่ข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษารวมท้ังข่าวสารอ่ืน ๆ ให้แก่บุคลากรใน
สถานศึกษา และบุคคลท่ัวไป รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารต่าง ๆของสถานศึกษาท้ังภายใน และ
ภายนอกสถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 



๑๒ 
 

       ๒.  จัดเตรียมส่ือ อุปกรณ์และช่วยดูแลสภาพให้พร้อมใช้งาน ด้านงานบริการชุมชน ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๓.  เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ 
สถานศึกษาอ่ืน ๆ ส่ือมวลชนและประชาชน เพ่ือการประชาสัมพันธ์ ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๔.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
๓. งานกิจการนักเรียน 
๓.๑ งานวางแผนกิจการนักเรียน  

๑. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   ประธาน 
๒. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๓. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันปวช. 
๔. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันม.๕ 
๕. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันม.๖ 
๖. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒  หัวหน้าระดับช้ันม.๔ 
๗. นางอภิญญา  รักพุดซา   ครู คศ.๒  หัวหน้าระดับช้ันม.๑ 
๘. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑  หัวหน้าระดับช้ันม.๒ 
๙. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  ครู คศ.๑  หัวหน้าระดับช้ันม.๓ 
๑๐. นายณัฏฐ์  สาแก้ว   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๑. นางสาวบังอร ทศมาตร   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๒.  นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๓.  นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๔. นายธนิสร  ประประโคน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๕. นางสาวฬียาพรรณ  กรุมรัมย์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๖.   นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๗.   นางสาวนันทิยา  ธาสถาน  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
๑๘.   นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์  ครู คศ.๓     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙.   นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  จัดแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่าย 
       ๒.  วางแผนการปฏิบัติงานเก่ียวกับระเบียบวินัยนักเรียน 
       ๓.  วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ไขปัญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่
เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  



๑๓ 
 

       ๔.  วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเก่ียวกับงานฝ่ายให้เป็นปัจจุบัน 
       ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีและรับผิดชอบเป็นหัวหน้าระดับช้ันดำเนินงานตามนโยบายของกลุ่มงานบริหาร
กิจการนักเรียน 
       ๖. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับช้ันเพ่ือเตรียมการปฏิบัติงานของระดับช้ันและแก้ปัญหา 
ต่าง ๆ  
       ๗.  วางแผนงานปกครองนักเรียนในระดับช้ันให้ประสานและสอดคล้องกับระดับช้ันต่าง ๆ ในโรงเรียน 
       ๘.  ติดตาม ดูแล ควบคุมและแก้ไขความประพฤติของนักเรียนในระดับช้ันของตน 
       ๙.  เป็นคณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
       ๑๐.  ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียน – ชุมชน และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๑.  ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาครูประจำวิชา ครูแนะแนว ในด้านงานท่ีเก่ียวข้องกับผู้ปกครองหรือ
กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๒.  เก็บข้อมูลสถิติท่ีจำเป็นเก่ียวกับงานปกครองในระดับช้ัน 
       ๑๓.  จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียนในระดับช้ันอย่างสม่ำเสมอ 
       ๑๔.  ดูแลสวัสดิการของนักเรียนในระดับช้ัน 
       ๑๕.  ติดตามการดำเนินงานของครูท่ีปรึกษาด้านเวรโซนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
       ๑๖.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูภายในระดับช้ัน  
       ๑๗.  จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียนในระดับช้ันอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๘.  ดูแลสวัสดิการของนักเรียนในระดับช้ัน 
       ๑๙.  ติดตามการดำเนินงานของครูท่ีปรึกษาด้านเวรโซนพ้ืนท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๒๐.  ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูภายในระดับช้ัน ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๒๑.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๒ งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๑. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์  ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓            รองประธาน 
๓. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายธำรงค์  ทาทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันปวช. 
๖. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันม.๕ 
๗. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓  หัวหน้าระดับช้ันม.๖ 
๘. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒  หัวหน้าระดับช้ันม.๔ 
๙. นางอภิญญา  รักพุดซา   ครู คศ.๒  หัวหน้าระดับช้ันม.๑ 
๑๐. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑  หัวหน้าระดับช้ันม.๒ 



๑๔ 
 

๑๑. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  ครู คศ.๑  หัวหน้าระดับช้ันม.๓ 
๑๒. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๓. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 

๑๔. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   กรรมการ 

๑๕. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์  ครู คศ.๒   กรรมการ  

๑๖. นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๗. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๘. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑   กรรมการ 

      ๑๗. นายนพกร  แก้วกำกง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
      ๑๘. คุณครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      กรรมการ 
      ๑๙. นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑             กรรมการและเลขานุการ 
      ๒๐. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑          กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ 
      ๒๑. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน  ครู คศ.๒          กรรมการและผู้ชวยเลขานุการ 
      ๒๒. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๒๓. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน     กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  กำหนดเกณฑ์และขอบเขตการให้คะแนนการมาเรียนและวินัยพ้ืนฐาน 
       ๒.  จัดทำข้อมูลคะแนนการมาเรียนและวินัยพ้ืนฐาน 
       ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้มีความถูกต้องชัดเจน 
       ๔.  วางแผนและจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
       ๕.  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตามนโยบายของโรงเรียน 
       ๖.  วางแผนและจัดกิจกรรมเวรโซนพ้ืนท่ี  
       ๗.  จัดกิจกรรมเวรโซนพ้ืนท่ี ตามนโยบายของโรงเรียน 
       ๘.  จัดให้มีการประเมินการให้คะแนนการทำความสะอาดของพ้ืนท่ีแต่ละโซนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
       ๙.  วางแผนและจัดงานวินัยห้องเรียน  
       ๑๐.  จัดกิจกรรมวินัยห้องเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 
       ๑๑. จัดให้มีการประเมินความมีวินัยในห้องเรียนในแต่ละห้อง 
       ๑๒. จัดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
       ๑๓. สรุปผลการจัดกิจกรรมเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๔. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๓ งานพัฒนาระเบียบวินัย  

๑.  นายบุญเยี่ยม  วงศรีษา         รองผู้อำนวยการ   ท่ีปรึกษา 



๑๕ 
 

๒. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน   ครู คศ.๒   ประธาน 
๓. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   รองประธาน 
๔. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันปวช. 
๖. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันม.๕ 
๗. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันม.๖ 
๘. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒       หัวหน้าระดับช้ันม.๔ 
๙. นางอภิญญา  รักพุดซา   ครู คศ.๒       หัวหน้าระดับช้ันม.๑ 
๑๐. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑       หัวหน้าระดับช้ันม.๒ 
๑๑. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  ครู คศ.๑       หัวหน้าระดับช้ันม.๓ 
๑๒. นายณัฏฐ์  สาแก้ว   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๑๓.   นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๔.   นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๕.   นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๖.  นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๗.   นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๘.   นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๑๙.   นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
๒๐.   นางสาวยุพิน  ทองรัง        พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๑.   นายนิคม สังข์ลอย         พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๒.   นางฐิติวรดา  ทาทอง    ครู คศ.๒                      กรรมการและเลขานุการ 
๒๓.   นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔.   นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     บทบาทหน้าที่  
       ๑.  วางแผนและดำเนินงานด้านการแต่งกายและทรงผมของนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย            
ตามระเบียบของโรงเรียน 
       ๒.  จัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยของผู้เรียนด้านการแต่งกายและทรงผม 
       ๓.  ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร 
       ๔.  ตักเตือนและพิจารณาโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิดระเบียบโรงเรียนตามความเหมาะสม 
       ๕.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 

       ๖.  ประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

       ๗.  จัดให้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม 



๑๖ 
 

       ๘.  สรุปผลการจัดกิจกรรมเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๙.  ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

๓.๔ งานส่งเสริมประชาธิปไตย/สภานักเรียน 
๑. นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   รองประธาน 
๓. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๖. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๗. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๘. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑      กรรมการ 

      ๑๐. นายธนิสร  ประประโคน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
      ๑๑. นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ  ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๑๒. นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครู ผู้ช่วย   กรรมการ 
      ๑๓. นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
      ๑๔. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕    กรรมการ 
      ๑๕. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑          กรรมการและเลขานุการ 
      ๑๖.  นางฐิติวรดา  ทาทอง   ครู คศ.๒          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๗. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยภายในโรงเรียน 
       ๒.  จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
       ๓.  ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
       ๔.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
       ๕.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ ๑ คร้ัง 
       ๖.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการ
สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
       ๗.  ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ือความสามัคคี การเคารพนบ
นอบ ของนักเรียนต่อครู 
       ๘.  ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เก่ียวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่าย
ท่ีเหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
       ๙.  จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 



๑๗ 
 

       ๑๐.  ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์
และความเป็นไทย เพ่ือแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
       ๑๑.  ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
       ๑๒.  วางแผนและจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา บว. 
       ๑๓.  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา บว.ตามนโยบายของโรงเรียน 
       ๑๔.  จัดกิจกรรมให้มีการส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
       ๑๕.  สรุปผลการจัดกิจกรรมเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๖.  ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
       ๑๗.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๕ งานสารวัตรนักเรียน 

๑. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓   ประธาน  
๒. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร  ครู คศ.๓   รองประธาน 
๓. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๔. นายธำรงค์  ทาทอง   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๕. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๖. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓   กรรมการ 
๗. นายธนงศักดิ์  มะลิลา   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๘. นายณัฏฐ์  สาแก้ว   ครู คศ.๓   กรรมการ 
๙. นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๐.   นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๑.   นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๒.   นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๓.   นายสันติ  ธรรมจักร   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๔.   นางสาวเครือวัลย์ ราชวิชิต  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๕.   นางฐิติวรดา  ทาทอง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๖.   นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๗.   นายปัณณวัฒน์  บุญปก   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๑๘.   นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๙.   นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๐.   นายฐิติวัฒน์  สมพงษ์   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๑.   นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๒.   นายศรัญ  หรีกประโคน   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๓.   นายปฏิภาณ  แก้วชนะ   ครู คศ.๑   กรรมการ 



๑๘ 
 

๒๔.   นายอภิพลตรี  บุตตะ   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒๕.   นายนพกร  แก้วกำกง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๖.   นางสาวยุพิน ทองรัง   พนักงานราชการ   กรรมการ 
๒๗.   นายปัญญาวุธ  โสดก   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๘.   นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒๙.   นายเมธาวัชร  ศิลาโงน   เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๓๐.   นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑              กรรมการและเลขานุการ 
๓๑.   นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์ ครู คศ.๓                       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  วางแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขในการกระทำผิดของนักเรียน๒.  ออกตรวจ
ตราและติดตามพฤติกรรมนักเรียนท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือป้องกันการกระทำท่ีผิดระเบียบวินัยของ
นักเรียน 
       ๓.  ตักเตือนและพิจารณาโทษนักเรียนท่ีกระทำความผิดระเบียบโรงเรียนตามความเหมาะสม 
       ๔. อยู่เวรประตูหน้าโรงเรียนเพ่ือตักเตือนและปรับพฤติกรรมนักเรียนท่ีมาสายเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ น. 
       ๕. ดูแลความเรียบร้อยบริเวณรอบโรงเรียน  และโรงรถจอด  ช่วงเวลาเลิกหลังเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๖ งานป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโรงเรียนสีขาว 

๑. นายณัฏฐ์  สาแก้ว           ครู คศ.๓  ประธาน   
๒. นายยุทธนา  ผินสู่   ครู คศ.๒  รองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติ  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๕. นายธนงศักดิ์  มะลิลา   ครู คศ.๓  กรรมการ 
๖. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๗. นายสันติ  ธรรมจักร   ครู คศ.๒  กรรมการ  
๘. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๙. นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๐.  นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๑.  นายปัณณวัฒน์  บุญปก   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๔.  นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๕.  นายศรัญ  หรีกประโคน   ครู คศ.๑  กรรมการ 
๑๖.  นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑                     กรรมการ 



๑๙ 
 

๑๗.  นายอภิพลตรี  บุตตะ   ครู คศ.๑                     กรรมการ 
๑๘.  นางสาวธนันญา บุญมาต   ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
๑๙.  นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๐.  นายนพกร  แก้วกำกง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
๒๑.  นายปัญญาวุธ  โสดก   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๒.  นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒๓.  ครูท่ีปรึกษาทุกระดับช้ัน      กรรมการ 
๒๔. นางสาวบังอร  ทศมาตร   ครู คศ.๒          กรรมการเลขานุการ 
๒๕. นายปฏิภาณ  แก้วชนะ   ครู คศ.๑                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         
๒๖. นางธมลวรรณ  พ่ึงครบุรี   ครู คศ.๑                   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ         

     ๒๗. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน  เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่  

       ๑. จัดทำแผนหรือโครงการมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

       ๒. รวบรวมข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เก่ียวกับยาเสพติด 
       ๓. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
       ๔. ร่วมมือกับชุมชน หรือองค์กรต่างๆ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ 
       ๕. กำหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด เป็นลายลักษณ์
อักษรและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 
      ๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระท่ีเน้นทักษะ กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา
กระบวนการปฏิเสธส่ิงเสพติด 
      ๗. ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
      ๘. ประสานงานกับผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการ ในเร่ืองพฤติกรรมไม่เหมาะสมเก่ียวกับยา
เสพติดเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
      ๙. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบต่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 
       ๑๐. สรุปผลการดำเนินงานของงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเสนอรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนส้ินปีการศึกษา 
       ๑๑. ปฏิบัติงานอ่ืนๆท่ีรองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้อำนวยการสถานศึกษามอบหมาย 
๓.๗ งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๑. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ   ครู คศ.๒   ประธาน 

๒. นางสาวบังอร  ทศมาตร   ครู คศ.๒   รองประธาน 

๓. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓  กรรมการ 



๒๐ 
 

๔. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓  กรรมการ 

๕. นางรสสุคนธ์  ศรีสันดา   ครู คศ.๓  กรรมการ 

๖. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓  กรรมการ 

๗. นางนันทกานต์  สมันสุข   ครู คศ.๓  กรรมการ 

๘. นายเฉลิมพล  วาลีประโคน  ครู คศ.๓  กรรมการ 

๙. นางสุพรรษา วันสุข   ครู คศ.๓  กรรมการ 

๑๐. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑๑. นางอภิญญา  รักพุดซา   ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑๒.  นางสาวณัฐกฤตา สิริวงษ์สุวรรณ  ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑๓. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน   ครู คศ.๒  กรรมการ 

๑๔. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๑๕. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๑๖. นางสาวผ่องพิชญา  ศรีสุริยชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ 

๑๗. นางอาทิตยา  หนูประโคน   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๑๘. นางธมลวรรณ  พ่ึงครบุรี   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๑๙. นายอนุพันธ์  สมพินิจ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒๐. นางสาวพิสมัย เพียรใจ   ครู คศ.๑  กรรมการ 

๒๑. นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ   ครูผู้ช่วย            กรรมการ 

๒๒. นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครูผู้ช่วย            กรรมการ  

๒๓. ครูท่ีปรึกษาทุกคน      กรรมการ 

๒๔. นางทิพย์สุดา  ตรงใจ   พนักงานราชการ  กรรมการ 

๒๕. นางสาวจิรารัตน์  จันทร์แดง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

๒๖. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก  ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 

๒๗. นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๘. นายเมธาวัชร  ศิลาโงน       เจ้าหน้าท่ีงานกิจการนักเรียน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
๑. ติดตาม กำกับ และดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูท่ีปรึกษา 

๒. ประสานงานผู้ท่ีเก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๓. จัดประชุมครูในระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๔. จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 

๕. วางแผนดำเนินงานจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับหัวหน้าระดับช้ัน 



๒๑ 
 

๖. ประสานงานดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับหัวหน้าระดับช้ัน 

๗. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       ๘. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แก่สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๙. ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ท้ังการส่งเสริม ป้องกัน และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในด้าน

ความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว หรืออ่ืน ๆ  ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๑๐. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา/ ครูแนะแนวให้ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ

ภายนอก และติดตามการช่วยเหลือนักเรียน 

      ๑๑. ประสานงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกับบุคลากรทุกคน ทุกฝ่ายในโรงเรียน 

       ๑๒. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหารหรือหัวหน้าระดับช้ัน 

       ๑๓. ดำเนินการเยี่ยมบ้าน สำรวจคุณสมบัตินักเรียน เพ่ือนำมาบันทึกข้อมูลในระบบ Care For All  

ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๑๔. วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมโฮมรูม 

       ๑๕. จัดทำรูปเล่มสมุดบันทึกกิจกรรมโฮมรูมเพ่ือแจกครูท่ีปรึกษาในการบันทึกกิจกรรม ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๑๖. สรุปผลการจัดกิจกรรมเม่ือส้ินสุดปีการศึกษา ร้อยละ  ๑๐๐ 

       ๑๗. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓.๘ งาน To be number one 

๑. นางสาวฬียาพรรณ กรุมรัมย์  ครู คศ.๑   ประธาน 
๒. นางสาวพิกุลกิตติ์  สิทธิสังข์  ครู คศ.๓  รองประธาน 
๓. นายณัฏฐ์  สาแก้ว    ครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ    ครู คศ.๒  กรรมการ 
๕. นางสาวดาวน้อย เหมาะประโคน  ครู คศ.๒  กรรมการ 
๖. นายปัณณวัฒน์  บุญปก   ครู คศ.๒  กรรมการ 
๗. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร   ครู คศ.๒  กรรมการ   
๘. นายสุธรรม  บุญเย็น    ครู คศ.๑  กรรมการ 
๙. นางสาวสุพัชราภรณ์  ศรีสงคราม  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๑๐. นายปฏิภาณ  แก้วชนะ    ครู คศ.๑  กรรมการ 

     ๑๑. นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ   ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
     ๑๓. นายนพกร  แก้วกำกง   พนักงานราชการ  กรรมการ 
     ๑๔. นายปัญญาวุธ  โสดก   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
     ๑๕. นางสาวอรทัย  สิงหาระโท  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ  



๒๒ 
 

     ๑๖. นางสาวกรกนก  สุภาษิต   ครู คศ.๑      กรรมการและเลขานุการ 
๑๗. นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครูผู้ช่วย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที่ 
      ๑.ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความภาคภูมิใจ
ให้กับนักเรียน 

๒. ใช้ส่ือ ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน 
     ๓. สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซ่ึงเป็นภูมิคุ้มกันท่ีสำคัญสำหรับ
เยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 

๔. จัดกิจกรรม YC ให้กับนักเรียน 
๕. สร้างศูนย์รวมให้กับนักเรียนรวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมท่ีสนใจ สร้างสรรค์และเกิดความสุข 

      ๖. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ท่ีมีศักยภาพ จะทำให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
      ๗. รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมท่ีเอ้ือต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

      ๘. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่นักเรียนอย่างท่ัวถึง ร้อยละ  ๑๐๐ 

๙.  สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

๓.๙ งานสำนักงานงานกิจการนักเรียน 
๑. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   ประธาน 

     ๒. นางสาวนันทิยา  ธาสถาน   ครู คศ.๒  รองประธาน 
     ๓. นางสาวศุภนิดา  แพงวงศ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
     ๔. นางสาวศรินพร  ประเสริฐศิริรัตน์  ครู คศ.๓  กรรมการ 
     ๕. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๖. นางสาวอุบลรัตน์  อ้วนคำ    ครู คศ.๒  กรรมการ 
     ๗. นางสาวอังคณา  เตือประโคน  ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๘. นางสาวมุฑิตา  ทิพย์คูนอก   ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๙. นางสาวฬียาพรรณ  กรุมรัมย์  ครู คศ.๑  กรรมการ 
     ๑๐. นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ   ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
     ๑๑. นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
     ๑๒. นางสาวอรทัย สิงหาระโท   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

๑๓. นางสาวยุพิน ทองรัง    พนักงานราชการ           กรรมการและเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 
       ๑.  จัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในงานกิจการนักเรียน 
       ๒. การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
       ๓. การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 



๒๓ 
 

       ๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานงานกิจการนักเรียน ร้อยละ  ๑๐๐ 
         ๕.  ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
    ๔. โครงการพิเศษ 

๔.๑ โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร   
๑. นางสาวเสาวณิต  แป้นประโคน  ครู คศ.๓       ประธาน 
๒. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ      ครู คศ.๒   กรรมการ 
๓. นายทวีป  ปาประโคน   ครู คศ.๒           กรรมการ 
๔. นางสาวประกายดาว  โกรัตน์  ครู คศ.๑                    กรรมการ 
๕. นายกีรติ  นิตยา    ครู คศ.๑           กรรมการ 
๖. นางกานต์สินี  ศรีวิไล      ครู คศ.๑           กรรมการ 
๗. นางสาวอังคณา  เตือประโคน     ครู คศ.๑          กรรมการ 
๘. นางสุภารัตน์  น้อยพรม   ครู คศ.๑   กรรมการ 
๙. นายปรีชา  พันธ์ุวรรณ์   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๑๐. คณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕             
๑๑. นางกีรดาห์  เพียวสูงเนิน       ครู คศ.๒                      กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวพอฤไท  ธรรมสาร     ครู คศ.๓                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

บทบาทหน้าที ่  
      ๑. ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ เพ่ือส่งไปกำจัด
อย่างถูกวิธี 
      ๒. ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา ร้อยละ  
๑๐๐       
      ๓. สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการ
จัดการขยะ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
๔.๒ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย  
       ๑. นายพิทยา  จารุวงษ์เสถียร  ครู คศ.๓   ประธาน 
       ๒. นายวีรวิชญ์  ปราบริปู   ครู คศ.๓   รองประธาน 
       ๓. นายทิวา  สมนึกในธรรม   ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันปวช. 
       ๔. นายเชิดพงศ์  เจริญกิจศิริวัฒนา  ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันม.๕ 
       ๕. นายชูศักดิ์  หอยสังข์   ครู คศ.๓       หัวหน้าระดับช้ันม.๖ 
       ๖. นางสาวิตรี  บุญประโคน   ครู คศ.๒       หัวหน้าระดับช้ันม.๔ 
       ๗. นางอภิญญา  รักพุดซา   ครู คศ.๒       หัวหน้าระดับช้ันม.๑ 
       ๘. นายเจนวิทย์  จันทร์หนองสรวง  ครู คศ.๑       หัวหน้าระดับช้ันม.๒ 



๒๔ 
 

       ๙. นางสาววัชราภา  เจริญศิริมณี  ครู คศ.๑       หัวหน้าระดับช้ันม.๓ 
       ๑๐.นางวารี  กาสิทธ์ิ   ครู คศ.๓   กรรมการ 
       ๑๑.นางพรนิภา  ตอพล                   ครู คศ.๓                            กรรมการ 
       ๑๒. นายณัฏฐ์  สาแก้ว   ครู คศ.๓   กรรมการ 
       ๑๓. นายพิเชษฐ  แป้นทองมอญ  ครู คศ.๒   กรรมการ 
       ๑๔. นางสาวบังอร  ทศมาตร   ครู คศ.๒   กรรมการ 
       ๑๕. นางสาวฬียาพรรณ  กรุมรัมย์  ครู คศ.๑   กรรมการ 
       ๑๖.นางสาวสาลิน ี พรมสวัสดิ์  ครู คศ.๑    กรรมการ 
       ๑๗.นายประมวล  ทองแม้น    ครู คศ.๑    กรรมการ  
       ๑๘.นางสาวชฎาพร  ใหม่คามิ  ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
       ๑๙.นางสาวนริศรา สุขนะล้ำ   ครูผู้ช่วย             กรรมการ 
       ๒๐. นายสุติยะ  สธณโสภณ   ครู คศ.๓          กรรมการและเลขานุการ 
       ๒๑. นางสาวดาวน้อย  เหมาะประโคน ครู คศ.๒           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๒๒. นางสาวสุพัตรา  จันทร์วงศ์  ครู คศ.๒          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที ่  
      ๑. เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย ชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่นักเรียน 
      ๒. เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติและจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวด  ล้อมใน
การทํางานให้แก่นักเรียน 
      ๓. สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมท่ีสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ร้อยละ  ๘๐ 
      ๔. ให้ความรู้ความเข้าใจในการรณรงค์ป้องกันภัย ๔ ประเภท คือ  
 ๔.๑ ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์(Violence)  

๔.๒ ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ(Accident)  
๔.๓ ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธ์ิ (Right)  

          ๔.๔ ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)  
 
๕. งานสำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป 

๑. นางวารี  กาสิทธ์ิ   ครู คศ.๓   ประธาน 
๒. นางสาวสาลินี  พรมสวัสดิ์  ครู คศ.๑   รองประธาน 
๓. นางเอมอร  แจ่มแจ้ง   ครู คศ.๒   กรรมการ 
๔. นางวิไลจิตร ตอบกุลกิติกร  ครู คศ.๒   กรรมการ 
๕. นางสาวยุพิน  ทองรัง   พนักงานราชการ   กรรมการ 



๒๕ 
 

       ๖.  นางสาวเครือวัลย์  ราชวิชิต  ครู คศ.๒                       กรรมการและเลขานุการ 
       ๗. นางอาทิตยา  หนูประโคน  ครู คศ.๑    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
บทบาทหน้าที่ 

       ๑.  จัดทำเอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในกลุ่มบริหารท่ัวไป 
       ๒. การลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการ 
       ๓. การเก็บรักษาและทำลายหนังสือราชการ 
       ๔.  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารท่ัวไป ร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 




