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พรรณนางาน

กลุมงานกิจการนักเรียน

โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 23
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

คํานํา
ตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 ใหมีการจัดโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และ มีความ
หลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ตามบทบัญญัติมาตรา
39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระรวดเร็ว มี
ความเขมแข็งในการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานในกลุมงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
จึงมอบหมายภารกิจตามขอบขายการบริหารและจัดการสถานศึกษาใหขาราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงาน
ตามเอกสารพรรณนางานกิจการนักเรียนเลมนี้ โดยใชเปนแนวทางและเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงาน
ประสานความเขาใจในบทบาทหนาที่ ในการปฏิบัติงานรวมกันของบุคลากรและผูเกี่ยวของทุกคนในโรงเรียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกาวไปสูความเปนมาตรฐานสากล
ตอไป
กลุมงานกิจการนักเรียน
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และวัฒนธรรมขององคกร ความสามารถพิเศษ

วิสัยทัศน (VISION)
ภายในป 2564 โรงเรียนมีการบริหารจัดการดวยระบบคุณภาพ ใชระบบกิจกรรม ในการพัฒนา
นักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม มีทักษะชีวิตเต็มตามศักยภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

สมรรถนะหลัก (Core competencies)
“สรางสรรคทักษะชีวิต”
โดยใชการขับเคลื่อน 3 ระบบหลักดังนี้
1. ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management System)
2. ระบบกิจกรรมนักเรียน (Student Activity System)
3. ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน (Student Care System)

พันธกิจ (MISSION)
1. พัฒนานักเรียนใหมีทักษะชีวิต
2. พัฒนานักเรียนใหมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
หางไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. พัฒนานักเรียนใหมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการ
บริการสังคม มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

เปาประสงค (GOAL)
1. นักเรียนมีทักษะชีวิต
2. นักเรียนมีความรู เปนคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี หางไกลจากยา
เสพติดและอบายมุขทั้งปวง
3. นักเรียนมีศักยภาพเปนพลเมืองไทยและเปนพลโลก สํานึกในความรับผิดชอบและการบริการสังคม
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม
4. ครูและบุคลากรมีความเปนผูนํา มีความรูความสามารถและในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียน
5. มีหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
6. มีระบบบริหารจัดการศึกษาดวยระบบคุณภาพ ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
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กลยุทธ
1. สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษา ศิลปวัฒนธรรม การเมืองการปกครอง
ของไทยและโลก
2. สงเสริมศักยภาพนักเรียนใหสามารถใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูอยางสรางสรรคและ
ชาญฉลาด
3. สงสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับคานิยมองคกรตามรูปแบบ
SAKONPAT MODEL
4. ใชกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มีวินัยมีคุณธรรม หางไกล
จากยาเสพติดและอบายมุข สงเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกําลังกาย
5. รณรงคสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย โดยใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
6. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชในการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอนและ
การดําเนินชีวิต
7. สงเสริมและจัดใหมีสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อเปนแหลงเรียนรูและสามารถสรางโอกาสทาง
การศึกษาแกนักเรียนเรียนและครู
8. สงเสริมการความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากร
9. ใชภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมในการสรางโอกาสทางการศึกษาของนักเรียน

วัฒนธรรมองคกร :
ทํางานเปนทีมเพื่อบรรลุเปาหมาย พรอมใหบริการชุมชน

คานิยมองคกร
รูปแบบ SAKONPAT MODEL
S = Smart
มีทักษะเชิงมนุษยสัมพันธและการสื่อสาร
ที่ดี
A = Authority
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และบริการ
ชุมชนดวยความเต็มใจ
K = Knowledge
นําความรูความสามารถที่ไดจากการ
พัฒนามาตอยอดและเผยแพรตอ
ชุมชน
O = Objective
ปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีวัตถุประสงค
และเปาหมายรวมกัน
N = New Technology ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสื่อสารและพัฒนา
P = Planning
รวมคิดรวมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนองคกร
A = Action
แสดงออกอยางสรางสรคและเสียสละ
T = Team Work
ทํางานเปนทีมเพื่อองคกรและชุมชน
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การจัดการเรียนการสอนและบริการเสริมอื่น ๆ
นอกจากโรงเรียนไดจัดการเรียนการสอนโดยใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2561 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) แลว โรงเรียนยังมีการจัดบริการ
เสริม เพื่อเสริมสรางทักษะชีวิตผานระบบกิจกรรม สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน
เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง ดังนี้
1. จัดกิจกรรมที่เสริมสรางและพัฒนาทักษะชีวิตบูรณาการใน 8 กลุมสาระอยางหลากหลาย
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาโดยนักเรียนทุกคนเปนสมาชิกดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรของชมรม
3. ศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรบริดจสโตน และเปนเครือขายขยายการการเรียนรูกับโรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ
4. เปนศูนยการจัดการเรียนการสอนสาระเทคโนโลยี ICT มีหองเรียนแหงคุณภาพ (DLIT)
5. ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูนอกสถานที่
6. จัดทําประกันอุบัติเหตุหมูนักเรียนทุกแผนการเรียนทุกระดับชั้น
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พรรณนางานกลุมงานกิจการนักเรียน
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พรรณนางานกลุมงานกิจการนักเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมงานกิจการนักเรียน
นักเรียน

1. เปนที่ปรึกษาของผูอํานวยการเกี่ยวกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
2. รวมจัดทําแผนงาน/โครงการ วางแผนการดําเนินงานและกําหนดปฏิทินกลุมบริหารงานกิจการ

3. กํากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหดําเนินไปอยางเปนระบบ
ตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ
4. กํากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในสํานักงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็น
เพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแลวแตกรณี
5. เปนกรรมการพิจารณานักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุม
บริหารกิจการนักเรียน หรือพิจารณาสอบสวน ตัดสินกรณีพิพาทหรือผิดกฎ ระเบียบของนักเรียนรายกรณีไป
6. ปกครองดูแล ใหความอบอุน ความปลอดภัยแกนักเรียนในขณะอยูโรงเรียนและนอกโรงเรียน
ในบางโอกาส
7. ใหคําแนะนําในดานความประพฤติของนักเรียนใหสามารถปรับตัวเขากับสังคม และระเบียบ
วัฒนธรรม ประเพณี
8. วางแผนปองกัน ควบคุม และการแกปญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรม
ที่ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน
9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎ ระเบียบวินัยของนักเรียน
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ
11. วางแผนและจัดใหมีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนใหเปน
ปจจุบัน
12. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง เพื่อแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน
13. ออกเยี่ยมบานนักเรียนที่มีปญหาตามโอกาสอันควร
14. ชวยเหลือและใหบริการนักเรียนที่มีปญหาตามโอกาสอันควร
15. จัดทําสถิติ รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแกไขปรังปรุงตอไป
16. ติดตามและประเมินผลงานกลุมงานกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน
17. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และขอมูลนักเรียนยากจน (ปจจัยพื้นฐาน)
1. จัดทําแผนงาน และโครงการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. งานประสานความรวมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวของซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน
3. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลใหทันสมัย ทันเหตุการณและเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว
4. พัฒนาระบบกระบวนการปองกัน/ชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ที่ดี
5. พัฒนาครูและผูเกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถในการสรางระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางสมบูรณ
6. ประสานงานในการพัฒนาครูที่ปรึกษาใหสามารถกรอกขอมูลนักเรียนยากจน (ปจจัยพื้นฐาน) ได
อยางถูกตอง ครบถวน
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7. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาระดับ ม.ตน ในการกรอกขอมูลนักเรียนยากจนใหถูกตองครบถวน
8. วางแผนการดําเนินงานจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกับหัวหนาระดับและครูที่ปรึกษา
9. ออกคาสั่งคณะทํางานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบานนักเรียนของครู
10. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กําหนด คือ
- การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การสงเสริมนักเรียน
- การปองกันและแกปญหา
- การสงตอ
11. ในกรณีที่นักเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนวหรือกิจการนักเรียนใหสงตอ
ผูเชี่ยวชาญภายนอกและติดตามผลการชวยเหลือนั้น
12. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับชั้น
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานสงเสริมระเบียบวินัยและแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
1. กํากับ ดูแล นักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน ทั้งดานความประพฤติและการแตงกาย
2. จัดทําขอมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม หรือมีความเสี่ยง
3. จัดใหมีการกําหนดวิธีการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียนใหชัดเจน
4. จัดทําหลักฐานการแกไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กําหนด
5. ติดตามเรงรัดการมาโรงเรียน การเขาหองเรียน ของนักเรียน
6. ประสานงานกับผูปกครอง ครูที่ปรึกษา เพื่อแกไขพฤติกรรมของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสม
7. สรางขวัญและกําลังใจแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี อยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน เชน
เกียรติบัตร ยกยองชมเชยนักเรียนที่ทําความดีดานตาง ๆ
8. ดําเนินการกําหนดกติกา การเขา-ออก บริเวณโรงเรียนของนักเรียน
9. กํากับ ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของสารวัตรนักเรียน
10. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับชั้น
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานปองกันและแกไขปญหาสิ่งเสพติด
1. จัดทําสถิติขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับสารเสพติดชนิดตางๆ
2. ดําเนินการแกไขปญหาโดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา งาน TO BE NUMBER ONE และ
ผูปกครองนักเรียน
3. วางแผน สรางเครือขายเฝาระวัง ปจจัยที่จะกอความเสี่ยงดานยาเสพติด
4. ตรวจตรา จุดเสี่ยง ทั้งรานเกมสหรือจุดมั่วสุม ที่อยูรอบบริเวณโรงเรียน
5. การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง
6. รวมมือกับชุมชนในการรณรงคตอตานยาเสพติด
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7. ดําเนินการอบรม แกไขปญหานักเรียนกลุมเสี่ยง กลุมมีปญหาตามขั้นตอนหรือความรายแรง เชน
คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
8. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมเวลาวางใหเกิดประโยชนเชน กิจกรรมลานกีฬา ดนตรี ตานยาเสพติด
9. สรางความตระหนัก เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติด
10. รายงานขอมูลยาเสพติดใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบตามขอบขายงาน
11. ติดตามประเมินผลและรายงานใหผูบังคับบัญชาตามสายงานทราบ
12. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและการประหยัด การออม การเสียสละ ความ
อดทน อดกลั้น ความขยันหมั่นเพียร ความเมตตากรุณา ความสามัคคี โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
ใหการยกยองชมเชยและประกาศเกียรติคุณใหทราบโดยทั่วกัน
2. จัดอบรมประจําวันหนาเสาธง ประชุมสวดมนตไหวพระ ดวยวิธีการและกิจกรรมตาง ๆตามความ
เหมาะสม จัดกิจกรรมสงเสริมสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาในดานความรับผิดชอบตอสังคมในดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
การมีจิตสาธารณะ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เชน การ
ตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน และมีวินัยในตนเอง เปนตน
5. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น หัวหนาคณะสี หัวหนากลุมสาระ ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชาเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน
6. ขอความรวมมือหรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคล
เกี่ยวกับความประพฤติดานคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษา
7. จัดคายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นตามที่เห็นสมควร
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน)
1. เผยแพรหลักการประชาธิปไตยใหนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
2. จัดการเลือกตั้งสภานักเรียนโดยจําลองใหสอดคลองกับการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎร ปละ 1 ครั้ง
3. สภานักเรียนริเริ่มและจัดทําโครงการอันเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความ
เห็นชอบ ของผูบริหารโรงเรียน
4. รวมกับกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน ในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับที่ไม
ขัดตอระเบียบขอบังคับของทางโรงเรียน
5. สภานักเรียนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งในดานการแตงกาย การเสียสละ การเขารวม
กิจกรรมของทางโรงเรียน การเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับ ฯลฯ
6. สภานักเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการเขาแถว กิจกรรมหนาเสาธง การสอดสองนักเรียน
ที่มี ความประพฤติไมเหมาะสมรวมกับสารวัตรนักเรียน
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7. สภานักเรียนเปนตัวแทนของนักเรียนในการรวมทํากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน
8. สภานักเรียนประสานงานระหวางนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน
9. สนับสนุนสงเสริมใหมีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด
10. ติดตาม สรุปประเมินผลและรายงานการดําเนินงานตามสายงาน
11. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
งาน TO BE NUMBER ONE
1. ประชาสัมพันธชมรม รับสมัครสมาชิกชมรม
2. จัดกิจกรรมดนตรี, กีฬา, การประกวดกิจกรรมสรางสรรคตางๆ
3. การตรวจหาสารเสพติด
4. เขารวมกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ รวมกับภาครัฐ
5. รวมกับชุมชนในการดูแลสิ่งแวดลอม
6. การจัดตั้งศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
7. อบรมใหความรูเรื่องยาเสพติด
8. การจัดกิจกรรมที่ใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน ฝกอาชีพเพื่อหารายได
9. สนับสนุนวิทยากร(อบรมใหความรู) เงินทุนและอุปกรณ แกชุมชนและสถานศึกษา ฯลฯ ในการ
จัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนยเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (สรางเครือขาย)
10. เปนพี่เลี้ยง หรือสนับสนุนวิทยากรในการอบรมใหความรูเรื่องยาเสพติดแกเครือขาย
11. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามสายงานบังคับบัญชา
12. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
งานกีฬาภายใน
1. วางแผนดานวัน เวลา ในการจัดกิจกรรมกีฬาภายในรวมกับผูบริหารในสายงาน
2. สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรในการจัดกิจกรรมการดานกีฬาเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
ศักยภาพของนักกีฬา พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานความสามารถดานการกีฬาของนักเรียนในสถานศึกษาให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการนํากีฬาเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาชาติ
3. สงเสริมและดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพพลานามัยใหกับนักเรียน และบุคลากร
4. จัดแบงคณะสีและกรรมการของแตละคณะสีเพื่อดูแลความเปนระเบียบวินัยของคณะสี
5. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย
6. กํากับนโยบาย คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในสวน ที่เกี่ยวของกับคณะสี
7. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงานตามสายงานบังคับบัญชา
8. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหาร
งานครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับ
1. จัดและวางแผนการในการแตงตั้งครูที่ปรึกษา และหัวหนาระดับชั้น
2. รวมกับครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้นในการชวยดูแลนักเรียน ใหประพฤติปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของโรงเรียน
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3. สงเสริมสนับสนุนนักเรียนที่ประพฤติดี ทําคุณประโยชนใหแกโรงเรียน และหาทางแกไข
พฤติกรรมนักเรียนที่ไมพึงประสงค
4. กํากับ ดูแล ครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้น ในการควบคุมดูแลนักเรียน ในการเขาแถวเชิญธง
ชาติ สวดมนตแผเมตตา และกิจกรรมอื่นๆ หนาเสาธงในตอนเชา เขาหองประชุม หรือรวมกิจกรรมอื่น ๆ ของ
โรงเรียนใหอยูในระเบียบวินัย
5. ประชุมปรึกษาหารือกับหัวหนาระดับชั้นเรียนและครูที่ปรึกษา เพื่อแกปญหาหรือพัฒนานักเรียน
6. ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับชั้น ตอ
ผูอํานวยการสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสถานศึกษา
งานประชุมผูปกครอง (เครือขายผูปกครอง)
1. กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายผูปกครองกับ
สถานศึกษา
2. จัดใหมีระบบการประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครองแตละระดับ
3. จัดตั้งเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน เครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน เครือขายผูปกครอง
ระดับคณะกรรมการบริหารเครือขายตามความเหมาะสม
4. กํากับ ติดตาม และประสานงาน เครือขายผูปกครอง ทั้งดานการทํางานและการระดมทรัพยากร
เพื่อสนับสนุนการศึกษา ของสถานศึกษา
5. เผยแพรขอมูลขาวสารเครือขายผูปกครอง ใหบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบอยางตอเนื่อง
6. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลําดับชั้น
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานกิจกรรมไหวครู
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมการไหวครู
จัดทําคําสั่ง และดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม
กํากับ ติดตาม และประสานงาน ในการดําเนินงาน
ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลําดับชั้น
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

งานกิจกรรมปฐมนิเทศ
1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการปฐมนิเทศนักเรียน
จัดทําคําสั่ง และดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม
กํากับ ติดตาม และประสานงาน ในการดําเนินงาน
ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษาตามลําดับชั้น
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

10
งานธนาคารโรงเรียน
1. จัดทําแผนงาน และโครงการงานธนาคารโรงเรียน
2. เซ็นอนุมัติ สลิปเงินฝากในแตละวัน และสมุดบัญชีของผูฝาก
3. อนุมัติสลิปเงินถอน โดยใบถอนนี้จะตองตรวจเช็คลายเซ็นผูถอนใหตรงกับลายเซ็นที่เปดบัญชีและ
การถอนทุกครั้งจะตองนําบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนมาดวย ในกรณีที่ผูเปดบัญชีเปนเงิน หองหรือเงิน
กลุมตองมีลายเซ็นครบใหถูกตองตามระเบียบ
4. อนุมัติการเปดบัญชีใหม การปดบัญชี
5. ตรวจเช็คสมุดเงินฝากของธนาคารโรงเรียนวาตรงกับบัญชีนําสงเงินประจาวันของธนาคาร
โรงเรียนหรือไม
6. ประเมินผลและรายงาน ผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับชั้น
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
1. กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม
2. ติดตอประสานงานกับสถานที่ และตรวจสอบเสนทางที่จะนํานักเรียนไปทัศนศึกษาโดยตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเปนที่ตั้ง
3. ติดตอประสานยานพาหนะ ตรวจสอบความพรอม ความปลอดภัยของรถยนตที่จะนํานักเรียน
เดินทาง
4. จัดทําคําสั่ง และดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม
5. กํากับ ติดตาม และประสานงานกับครู นักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ ในการดําเนินงาน
6. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอหัวหนาสถานศึกษา
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสถานศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร
1. กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมในการปฏิบัติหนาที่และการเขาคายนักศึกษาวิชาทหาร
2. จัดทําคําสั่ง และดําเนินงานตามแผนงาน กิจกรรม หรือตามการรองขอของหนวยงานที่เกี่ยวของ
3. กํากับ ติดตามการปฏิบัติหนาที่ของนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นป ใหอยูในระเบียบวินัยของทหาร
และสถานศึกษา
4. จัดเวร-ยาม การปฏิบัติหนาที่ของนักศึกษาวิชาทหารในการชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ของสภา
นักเรียน
5. ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารสถานศึกษา ตามลําดับชั้น
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

11
งานสารบรรณกลุมบริหารงาน
1. ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษาและกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนรวมทั้ง
ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
2. วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดขั้นตอนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ ยึดหลักความ
เหมาะสม รวดเร็ว คุมคา โดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
6. รับทะเบียนรับ – สงหนังสือราชการ
7. พิมพโต – ตอบ หนังสือราชการ คําสั่งตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียน
8. จัดเก็บหนังสือราชการ และใหบริการในการสืบคนหนังสือราชการ
9. จดบันทึกการประชุมของกลุมงานบริหารงานกิจการนักเรียน และรายงานรองฯกลุมบริหารงาน
ทราบ
10. สํารวจวัสดุ- อุปกรณที่จะใชในกลุมงาน บันทึกเสนอขออนุญาตจัดซื้อ จัดจาง
11. ทําทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ และควบคุมการใช
12. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อน
1. จัดทําแผนงาน และโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อน
2. งานประสานความรวมมือกับบุคลากรที่เกี่ยวของซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานโครงการ YC
เพื่อนชวยเพื่อน
3. พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูลใหทันสมัย ทันเหตุการณและเรียกใชขอมูลไดอยางรวดเร็ว
4. พัฒนาครูและผูเกี่ยวของใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินงานโครงการ YC เพื่อนชวย
เพื่อนไดอยางสมบูรณ
5. วางแผนการดําเนินงานจัดระบบดูแลงานโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อนกับนักเรียนหัวหนาระดับ
และครูที่ปรึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของ
6. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย ในการดําเนินงานโครงการ YC เพื่อนชวย
เพื่อนใหถูกตอง ครบถวน
7. ออกคาสั่งคณะทํางานตามระบบงานโครงการ YC เพื่อนชวยเพื่อน
8. ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบริหารตามลําดับชั้น
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา
งานจราจรและวินัยในการขับขี่
1. วางแผนและรณรงคใหนักเรียน เขารวมอบรม มีความรู ความเขาใจในการใชรถใชถนนถูกตองตาม
เกณฑ และสรางความชํานาญ เพื่อการขับขี่อยางปลอดภัย
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาระดับ ม.ตน และ ม.ปลาย รณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โดยสรางจิตสํานึกในดานความปลอดภัย และสรางวินัยจราจรใหแกนักเรียน
3. ทําทะเบียนควบคุม รถจักรยานยนตของนักเรียนที่นําเขามาบริเวณโรงเรียน และการขับขี่
4. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน
5. งานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

12
งานโรงเรียนสุจริต
1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนางานโรงเรียนสุจริต ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง
เปนธรรมและชอบดวยกฎหมาย ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
ตามที่ตนนับถือ
2. จัดอบรมใหความรู ประจําวันหนาเสาธง .เพื่อใหนักเรียนยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความ
บริสุทธิ์ใจ สรางจิตสํานึกใหนักเรียนมีความซื่อสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ ไมกระทําการ
อันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสว นรวม
3. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาในดานความรับผิดชอบตอสังคมในดานการบําเพ็ญตนใหเปนประโยชน
การมีจิตสาธารณะ
4. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เชน การ
ตรงตอเวลา ความสะอาด การแตงกาย การแสดงความเคารพ การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับและแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน และมีวินัยในตนเอง เปนตน
5. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น หัวหนาคณะสี หัวหนากลุมสาระ ครูที่ปรึกษา ครูประจําวิชาเพื่อ
สงเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต
6. ขอความรวมมือหรือใหความรวมมือแกหนวยราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน และบุคคล
เกี่ยวกับความประพฤติดานสุจริต ของนักเรียนในสถานศึกษา
7. จัดคายโรงเรียนสุจริต เพื่อพัฒนาความสุจริตของนักเรียนทุกระดับชั้นตามที่เห็นสมควร
8. ประเมินผล และรายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามสายงาน
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบริหารสถานศึกษา

