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คำนำ 
 

 เอกสารคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและใช้ในการพัฒนางานใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ 
เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมแนวทางในการดำเนินงาน
เกี่ยวกับการวางแผนงานกิจการนักเรียน การบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งแสดง  ให้เห็นรายละเอียดและ
กระบวนการในการดำเนินงานเพื่อให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และเป็นประโยชน์ในการ  สนับสนุนการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการและบุคลากรในสถานศึกษาต่อไป 

 
 
                 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                 โรงเรียนพุนพินพนิทยาคม 
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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

แนวคิดหลักในการบริหารกิจการนักเรียน 
การบริหารงานกิจการนักเรียน  เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าท่ี

จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย 
ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง  ๆ ใน
โรงเรียน มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ และใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง 
 
วิสัยทัศน์  

 มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเน้นระเบียบวินัย 

 
พันธกิจ 

1. ยึดระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีกำหนด สร้างความเป็นเอกภาพในกลุ่ม โดยเคร่งครัด 
2. ทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้การบริหารจัดการโรงเรียนเล็กในโรงเรียน 

แบบมีส่วนร่วม  
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โครงสร้างกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 

 
 1.  กลุ่มงานส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรมฯ       นางเพชรา  ทรายขาว  

  1.1. งานระดับชั้น               
        1.1.1  หัวหน้าระดับ ม.1            นางสาวอุสา  บุญเกตุ 
        1.1.2  หัวหน้าระดับ ม.2            นายธีระพงศ์  ศักดา 
        1.1.3  หัวหน้าระดับ ม.3            นายศุภลักษณ์  เพชรรัตน์ 
        1.1.4  หัวหน้าระดับ ม.4            นางละอองพร  อรุณส่ง 
        1.1.5  หัวหน้าระดับ ม.5            นางกนกวรรณ  จรูญจันทร์ 
        1.1.6  หัวหน้าระดับ ม.6        นายสุพร  อ่างทอง  
                      1.2  งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  ว่าที่ รต.ชัยณรงค์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 
        1.2.1  เวรประจำวันจันทร์            นายสุพร  อ่างทอง 
         นางกนกวรรณ  จรูญจันทร์ 
        1.2.2  เวรประจำวันอังคาร   นางละอองพร  อรุณส่ง 
        1.2.3  เวรประจำวันพุธ   นายศุภลักษณ์  เพชรรัตน์ 
        1.2.4  เวรประจำวันพฤหัส   นายธีระพงศ์  ศักดา 
        1.2.5  เวรประจำวันศุกร์   นางสาวอุสา  บุญเกตุ 
        1.2.6  งานขับขี่ปลอดภัย   นายธรรมรัตน์   กลั่นดวง 
        นายสมชาย  คามิ 
        1.2.7 งาน MOE Safety Center  นางกนกวรรณ  จรูญจันทร์ 
      (สถานศึกษาปลอดภัย)   นางสาวรีนา  มาราสา 
 

         2.  กลุ่มงานส่งเสรมิวินัยและพฤติกรรมนักเรยีน นายสุพร   อ่างทอง 
       2.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
        นายธีระพงศ์  ศักดา 
        นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
  2.2 งานป้องกันการตัง้ครรภ์ก่อนวัยอนัควร     นางละอองพร  อรุณส่ง 
        นางจิรพร สังข์แก้ว 
  2.3 งานโรงเรียนสีขาว     นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
  2.4 งานค่ายคุณธรรมจริยธรรม   นางรัตนาภรณ์  ทองอิ่น 

       2.5 งานรับรองความประพฤตินักเรียน  นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
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  2.6 งานบันทึกประพฤติกรรมนกัเรียน  นางสาวอัญญาณี  ช่วยชู  
   
  2.7 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน (พสน.) นางกนกวรรณ  จรูญจันทร์ 
        นายสุพร   อ่างทอง 
        ว่าท่ี รต.ชัยณรงค์  ปิ่นกาญจนไพบูลย์ 
        นางสาวรีนา  มาราสา 
        นางละอองพร  อรุณส่ง 
        นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
        นางรัตนาภรณ์  ทองอิ่น 
        นางสาวนุชนาฏ  กุลรัตนมาศ 
        นายธีระพงศ์  ศักดา 
        นายธำรงรัตน์  เพชรยก 
        นายศุภลักษณ์  เพชรรัตน์ 
        นางอภิสรา  สุขทา 

 3.  กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน             นางวริศรา  ศักดา  
  3.1  งานโปรแกรมระบบดูแลนักเรียน 
           - Student Care    นางวริศรา  ศักดา 
        นางฮาซีรันณ์  อาแวหลง 
           - SCSS     นางอภิสรา  สุขทา 
        นางจิรพร  สังข์แก้ว 
           - School health hero   นางสาวสรัญญา  ชูแช่ม 
        นางสาวอัญญาณี  ช่วยชู 
  3.2  งานเยี่ยมบ้าน             นางนุชนาฎ  กุลรัตนมาศ 
        นางสาวสรัญญา  ชูแช่ม 
  3.3  งานติดตามนักเรียน             นางสาวรีนา  มาราสา 
        นางละอองพร  อรุณส่ง 
  3.4  งานเครือข่ายและประชุมผู้ปกครองนักเรียน   นางอภิสรา  สุขทา 
        นางจิรพร  สังข์แก้ว 

นางจิราภรณ์   มีล่อง 
  3.5  ทุนการศึกษา    นางสาวสรัญญา  ชูแช่ม 

ครูแนะแนวทุกคน 
        หัวหน้าระดับทุกคน 

3.6  งานบันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจำวัน  นางจิรพร  สังข์แก้ว 
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นางอภิสรา  สุขทา 
3.7  งานบริการให้คำปรึกษา   นางฮาซีรันณ์  อาแวหลง 

        นางสาวอัญญาณี  ช่วยชู 
 

 4.  กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน           นายฉูอีบ  ยาชะรัต 
  4.1  งานส่งเสริมประชาธิปไตย   นายธีระพงศ์  ศักดา 
        นางวริศรา  ศักดา 
  4.2  งานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม             นางวรวดี  ไชยนาเคนทร์ 
            นางสาววนิดา  คชนาค 

นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์ 
4.3  งานกิจกรรมนักเรียน    นายธดา     ยกอินทร์ 

นายตะวัน  สิทธิฤทธิ์ 
                     4.4  งานราชพิธี     นางชาลิสา  แก้วประเทศ 
        นางอรอุมา  บัวลอย 
  4.5  TO BE NUMBER ONE         นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
        นางลดาวัลย์  ฤทธิเดช 

    5. กลุ่มงานสำนักงาน แผนงานและสารสนเทศ     นางสาวรีนา  มาราสา 
  5.1   งานแผนงานและสารสนเทศ   นางสาวรีนา   มาราสา 
         -งานธุรการ-งานสารบรรณ    
     5.2   งานเลขานุการ    นางอภิสรา  สุขทา 
        นางสาวณัฐพร  เพ็ชรสวัสด์ิ 
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1. กลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม สวัสดิภาพและความปลอดภัย  
1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ 

นักเรียน 
3. ร่วมกำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ
ตาม 

ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. ร่วมกำกับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น
เพื่อ 

ปฏิบัติหรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที ่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเร ียนกับ
คณะกรรมการ 

กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
6. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน
บาง 

โอกาส 
 7. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครูให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และ
ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี 
 8. ดูแล ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับทุกระดับ ครูเวรประจำวันและครูประจำ
ช้ันในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 9. ร่วมวางแผนป้องกัน ดูแล แก้ปัญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ
สภาพนักเรียน 
         10. ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
         11. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
         12. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็ น
ปัจจุบันเพื่อใช้ข้อมูลในการดำเนินการ ป้องกัน แก้ไขและพัฒนา 
         13. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
         14. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร 
         15. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร 
         16. ติดตามการปฏิบัติงานของงานต่าง ๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียนและรายงานรองผู้อำนวยการ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
         17. ดูแลความเรียนร้อยในการปฏิบัติหน้าท่ีของเวรประจำวัน 
         18. ดูแลความเรียบร้อยในการขับขี่ปลอดภัย 
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         19. ดำเนินงาน MOE Safety Center (สถานศึกษาปลอดภัย) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
         20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

งานระดับช้ัน  
1. ดำเนินกิจกรรมเกี ่ยวกับงานกิจการนักเรียนในแต่ละระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนการ

ปฏิบัติงานตามท่ีกำหนด 
2. ประสานงานกับครูประจำชั้น และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันดูแล ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม 
3. ดำเนินงานโดยใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม ควบคุมการใช้โปรแกรม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำช้ันให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
4. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับเข้าใจและยึดถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด 
5. อบรม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล แก้ไขเกี ่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนใน

ระดับช้ัน เพื่อให้นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
6. จัดทำระเบียนความประพฤติ ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาต

ออกนอกบริเวณโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
7. ควบคุม กำกับ ดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครอง

เมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป โดยให้ประสานกับผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตาม
นักเรียนตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน 

8. ดูแลแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับช้ัน หรือส่งต่อให้แก่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนใน
กรณีท่ีเกินความสามารถในการช่วยเหลือหรือเห็นว่าเป็นกรณีเกี่ยวข้องกับฝ่ายหรือหน่วยงานอื่นๆ 

9. จัดแบ่งนักเรียนและครู ในการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธี 
10. ติดตาม ประเมินผล สรุปและรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานครูประจำช้ัน 
 1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง กำกับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว 

เข้าช้ันเรียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนด้วยการยิ้มไหว้ทักทายกัน 
ทุกครั้ง  พร้อมท้ังบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  สำรวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
ท่ีมีกิจกรรม 
 2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการเข้าโฮมรูม และวิชาหน้าท่ีพลเมืองของนักเรียน เรือ่ง 
ท่ีอบรม แนะนำนักเรียนทุกวัน 

3. จัดทำระเบียนความประพฤติ และช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ 
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

4. ควบคุม กำกับดูแล แก้ไข ให้คำแนะนำนักเรียนในช้ันเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา 
เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

5. ดูแลการทำความสะอาดเขตพื้นท่ีและห้องเรียน ของนักเรียนท่ีเป็นเวรประจำวัน ตลอดท้ังการจัด 
โต๊ะ เก้าอี้ให้เป็น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือวัน
สำคัญทางราชการ และศาสนา 

6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนท่ีติด 0,ร, มส, มผ ท้ังต้องประสานงาน 
กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 

7. ช้ีแจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน  
การทำกิจกรรมในคาบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
 8. อบรม ตักเตือน และทำโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษท่ีโรงเรียนกำหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 9. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน 
มีพฤติกรรมท่ีดี 

10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่น ๆ 

11.อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้ส่ิงของส่วนรวมเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ำห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี 
12. ตรวจค้น ตรวจหา ส่ิงของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 

          13. นักเรียนในท่ี ปรึกษาสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน 

14. จัดทำสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
15. เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูท่ีดี 

ตลอดเวลา 
16. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
17. ดำเนินการใช้โปรแกรมระบบดูแลนักเรียนตามท่ีโรงเรียนกำหนด 
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18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย  
            1. ดูแลความเรียบร้อยของเวรประจำวัน ในการจัดแบ่งครูความเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของเวรประจำวัน
แต่ละวันตามท่ีได้รับมอบหมาย  และรายงานผ่านโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.  ตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน การแต่งกายของนักเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน 
            3.. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปท้ังภายในและบริเวณหน้าโรงเรียน 
            4. จัดทำบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน และให้ความเห็นชอบ อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอก
สถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน ผ่านโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            5. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือหัวหน้างานสวัสดิภาพและความปลอดภัย เพื่อรายงานรองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนหรือผู้ท่ีรับ
มอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
            6. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจำวันก่อนเวลาเริ่มต้นทำการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะ
กลับ หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
            7. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจำวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานหัวหนา้งาน 
สวัสดิภาพและความปลอดภัย                     
            8. ดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางของนักเรียนท้ังไปและกลับ 
            9. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
           10. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
           11. กำกับดูแลรณรงค์ นักเรียน ให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
           12. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจำช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวร
ประจำวัน 
           13. สรุปเหตุการณ์ประจำวันลงในสมุดบันเวรประจำวัน/โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 14.  รับรองการปฏิบัติงานของเวรประจำวันในแบบบันทึกการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำวัน 
           15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. กลุ่มงานส่งเสริมวินยัและพฤติกรรมนักเรียน 
 

            1. ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
   2. ประสานงานกับครูเวรประจำวันเพื่อรับข้อมูลของนักเรียนท่ีปฏิบัติตนไม่เหมาะสมหรือผิดระเบียบ
โรงเรียน 
   3. ประสานงานกับยามรักษาความปลอดภัยเพื่อทราบจำนวนของนักเรียนที่มาโรงเรียนสายและ
ดำเนินการหาแนวทางในการแก้ปัญหานักเรียน 
   4.  จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการติดยาเสพติด,ติดเกมส์,ติดการพนัน,กลุ่มเสี่ยงเรื่อง
เพศ หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ และบันทึกในประวัติของนักเรียนเป็นรายบุคคลและโปรแกรมระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   5. จัดทำสถิตินักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมและจัดเก็บเป็นสารสนเทศของงานส่งเสริม
วินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
            6. ประสานงานกับครูประจำช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง/นักเรียนท่ีมีปัญหาเพื่อหาแนวทาง
ในการดำเนินการแก้ปัญหาร่วมกัน 
            7. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
            8. การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
            9. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
          10. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์หรือปัญหาอื่น ๆ  
 11. จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
          12. ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามความเหมาะสม  ประสานหน่วยงานงานอื่น ๆ เพื่อให้
ความรู้กับนักเรียน 
          13. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
          14. ดำเนินการส่งต่อนักเรียนท่ีมีปัญหากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
          15. รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 16. ดำเนินงานสถานศึกษาสีขาว 
 17. ดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) 
 18. ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมลดคะแนนสะสมของนักเรียนท่ีถูกตัด
คะแนนความประพฤติ 
 19. ดำเนินการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

    20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  3. กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

     1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
ระดับ ครูประจำช้ัน ครูเวรประจำประจำวัน คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

  2. จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูประจำช้ัน 
  3. ดูแลความเรียบร้อยของคุณครูประจำช้ันในการร่วมกิจกรรมเวลาทองภาคเช้า 
  4. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  5. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
  6. ประสานผู้ปกครองเพื่อติดตามนักเรียนในรายท่ีมีปัญหาขาดเรียน มาโรงเรียนสาย 
  7. จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  8. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูประจำช้ัน 
  9. ประสานครูประจำช้ันเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 

  10. ประสานงานกับองค์กร หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
โดยการประสานงานหัวหน้าระดับ คุณครูประจำช้ัน คัดเลือกนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก
องค์การ 
          11. จัดทำข้อมูลผู้ปกครองเครือข่าย จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับช้ันเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย   
 12. ดูแลนักเรียนเพื่อให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษานักเรียน 
 13. กำกับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการทำงานและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา 

14. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
15. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
16. เป็นผู้ดูแลระบบและดำเนินการใช้โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งของบริษัทเอกชน

และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างไม่ซ้ำซ้อน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
17. ดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกผู้ใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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4. กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
 

         1. สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความสามารถในด้านวิชาการและ
กิจกรรม เช่น มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ทำความดี เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ทำความดีด้านต่าง ๆ  
ตามโครงการของโรงเรียน 
              2. จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา  กิจกรรมราชพิธี  วันสำคัญของชาติและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
              3. ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าท่ีการพัฒนา ดูแล บริเวณโรงเรียน เรื่อง
ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
              4.  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา วันสำคัญของชาติ 
กิจกรรมอื่น ๆ ของชุมชนและหน่วยงานภายนอก 
              5.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
     6. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     7. ดำเนินกิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
     8.  เป็นท่ีปรึกษาและให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของระดับช้ัน  
              9. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนเป็นการ
สร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 
             10. จัดทำแบบประเมินงานทุกงาน ในฝ่ายกิจการนักเรียน (หัวหน้างานแต่ละงาน) 
             11. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและรายงานผลให้รองผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียนได้รับ
ทราบ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  
             12. จัดทำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี 
             13. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

       14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานส่งเสรมิประชาธิปไตย  
 

         1.จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
                2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
                3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน 
 ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
                5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ1ครั้ง 
                6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/
โครงการสำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
                7. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ
นบนอบ ของนักเรียนต่อครู 
                8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
                9. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
               10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา / 
พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
              11.ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
    12. ดูแลความเรียบร้อยของสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมเวลาทองภาคเช้า และดูแลให้ความ
ร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
             13. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ                                                   
             14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน) 
 

        1. เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมทำกิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน 
             2. ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน 
             3. ริเริ่มและจัดทำโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ 
ของผู้บริหารโรงเรียน 
            4.  เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง 
            5. ร่วมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับที่ไม่ขัดต่อระเบียบ
ข้อบังคับของทางโรงเรียน 
            6. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการ ให้ความ
ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ 
            7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนที่มี 
ความประพฤติไม่เหมาะสม 
            8. ร่วมกับฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวเพื่อช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ กระตุ้นเตือนเพื่อน ๆ ที่ติด  
“0,” "ร","มส", มผ" ให้รีบแก้เพื่อผลการจบการศึกษา 
            9. ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆท่ีคณะกรรมการนักเรียนร่างขึ้น และปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่าง ๆ จะต้อง 
เสนอผ่านครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ท้ังนี้โดยความ
เห็นชอบ ของผู้อำนวยการอนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้ 
           10. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
           11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. กลุ่มงานสำนักงานและธุรการ 
 

   1. จัดทำแผนปฏิบัติการ โครงการของกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงาน/โครงการวาง
แผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
              2.  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
              3. จัดพิมพ์หนังสือราชการ ลงทะเบียนหนังสือรับ - หนังสือส่งของกลุ่มงานกิจการนักเรยีน 
              4. ประสานหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับฝ่าย-งานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
              5. ออกหนังสือรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
              6. จัดเก็บหนังสือราชการ เอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 
     7. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
              8. พิมพ์แบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียนให้พร้อมและเพียงพอสำหรับการใช้งาน 
     9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่มงานกิจการนักเรียน  
             10. บันทึกการประชุมกลุ่มงานกิจการนักเรียน รายงานการประชุม 
             11. จัดทำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
    12. วางแผนการทำงานและพัฒนาคุณภาพงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน (PLC) 

   13. วางแผนดำเนินการควบคุม ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายกิจการนักเรียน  
   14.  ดูแลห้องสำนักงานให้มีความสะอาดเรียบร้อยเพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงาน 

             15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน (บุคลากรท้ังหมด) 
 

              1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี ่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทำ
แผนงานฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน 
              2.  จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ
บุคลากรในส่วนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
              3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
              4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
              5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน 
              6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
              7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
              8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
              9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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