
บทบาทหน้าที ่การปฏบิตังิานกลุม่บรหิารกจิการนกัเรยีน 

รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารกจิการนกัเรยีน  

1. เป็นทีป่รกึษาของผูอ้ านวยการเกีย่วกบักลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

2. รว่มจดัท าแผนงาน/โครงการ 

วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏทินิกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

3. ก ากบั นิเทศ 

ตดิตามงานทุกงานกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีนใหด้ าเนินไปอย่างเป็นระบ

บตามระเบยีบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 

4. ก ากบั ดแูล กลัน่กรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

เสนอความคดิเห็นเพือ่ปฏบิตัหิรอืสัง่การอนุญาตหรอือนุมตัแิลว้แต่กรณี 

5. เป็นกรรมการพจิารณาความผดิของนักเรยีนทีป่ระพฤตผิดิระเบยีบวนัิยของโ

รงเรยีนกบัคณะกรรมการกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

6. ปกครองดแูล ใหค้วามอบอุ่น 

ความปลอดภยัแกนั่กเรยีนในขณะอยู่โรงเรยีนและนอกโรงเรยีนในบางโอกาส 

7. ใหค้ าแนะน าในดา้นความประพฤตขิองนักเรยีน และครู-

อาจารยใ์หส้ามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคม และระเบยีบ วฒันธรรมประเพณี 

8. วางแผนป้องกนั ควบคมุ และการแกปั้ญหา การมาโรงเรยีนของนักเรยีน 

และพฤตกิรรมทีไ่ม่ เหมาะสมกบัสภาพนักเรยีน 

9. วางแผนการปฏบิตังิานเกีย่วกบัระเบยีบวนัิย 

10. บรหิารและบงัคบับญัชาตามสายงานทีร่บัผดิชอบ 

11. วางแผนและจดัใหม้กีารรวบรวมขอ้มูล 

สถติเิกีย่วกบังานกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีนใหเ้ป็นปัจจบุนัเพือ่ป้องกนัแ

ละแกไ้ข 

12. ตดิต่อประสานงานกบัผูป้กครอง 

ตดิตามแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักเรยีน 

13. ออกเยีย่มบา้นนักเรยีนทีม่ปัีญหาตามโอกาสอนัควร 

14. ชว่ยเหลอืและใหบ้รกิารนักเรยีนทีม่ปัีญหาตามโอกาสอนัควร 

15. จดัท าสถติ ิ

รวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมของนักเรยีนเพือ่แกไ้ขปรงัปรุงต่อไป 

16. ตดิตามและประเมนิผลงานฝ่ายกจิการนักเรยีนและรายงานตามสายงาน 



17. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

 

งานรกัษาวนิยัและแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึประสงคข์องนกัเรยีน (หวั

หน้ากลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน) 

1. จดัท าขอ้มูลนักเรยีนทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสม 

2. จดัใหม้กีารก าหนดวธิกีารแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักเรยีน 

3. จดัท าหลกัฐานการแกไ้ขพฤตกิรรมตามวธิกีารทีก่ าหนด 

4. ตดิตามเรง่รดัการมาโรงเรยีน การเขา้หอ้งเรยีน ของนักเรยีน 

5. ควบคมุ ก ากบัดูแล เอาใจใส่ แกไ้ข นักเรยีนทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสม 

6. ประสานงานกบัฝ่ายแนะแนวของโรงเรยีน รว่มแกไ้ข 

นักเรยีนทีม่คีวามประพฤตไิม่เหมาะสมของนักเรยีน 

7. ประสานกบัผูป้กครอง ครูประจ าช ัน้ 

เพือ่รว่มแกไ้ขพฤตกิรรมนักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

8. จดัท าเอกสารเพือ่คดักรองนักเรยีน 

9. การตดิตามประเมนิผลและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

งานส่งเสรมิประชาธปิไตยและสภานกัเรยีน  

1. จดัท าเอกสารชีแ้จง เผยแพรห่ลกัการของประชาธปิไตยโรงเรยีน 

2. จดัใหม้หีลกัฐานการจดักจิกรรมส่งเสรมิประชาธปิไตย 

3. ประสานกบัครูของโรงเรยีน/ฝ่ายต่างๆเพือ่จดักจิกรรมคณะกรรมการนักเรยีน 

ใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

4. สนับสนุนส่งเสรมิใหม้บีรรยากาศของประชาธปิไตยในโรงเรยีนอย่างเด่นชดั 

5. จดัใหม้กีารเลอืกตัง้คณะกรรมการนักเรยีนปีละ 1 คร ัง้ 

6. รว่มกบัคณะกรรมการสภานักเรยีน เป็นทีป่รกึษาในการประชมุ 

ตลอดทัง้วางแผนงาน/โครงการส าหรบัปฏบิตังิานของคณะกรรมการสภานัก

เรยีน 



7. ประสานกบันักเรยีนในการท าความเขา้ใจในกจิการของโรงเรยีน 

เพือ่ความสามคัค ีการเคารพนบนอบ ของนักเรยีนต่อครู 

8. ส่งเสรมิ ใหค้ าปรกึษา แนะน า 

เกีย่วกบัการท ากจิกรรมของคณะกรรมการนักเรยีนใหอ้ยู่ในขอบข่ายทีเ่หมา

ะสม และไม่ขดัต่อระเบยีบของโรงเรยีน 

9. จดัท าคู่มอืคณะกรรมการสภานักเรยีน 

10. ส่งเสรมิใหนั้กเรยีนจดักจิกรรมและเขา้รว่มกจิกรรมในวนัส าคญัของชาต/ิศา

สนา / พระมหากษตัรยิแ์ละความเป็นไทย 

เพือ่แสดงออกในดา้นประชาธปิไตย 

11. ใหโ้อกาสครู นักเรยีน แสดงความคดิเห็น และขอ้เสนอแนะต่อโรงเรยีน 

12. ตดิตามประเมนิผล และรายงานผลใหผู้บ้รหิารทราบ 

 

งานป้องกนัแกไ้ขปัญหาสารเสพตดิ และการกระท าทีผ่ดิกฎหมาย 

ผดิวนิยั  

1. จดัท าสถติขิอ้มูลนักเรยีนทีม่พีฤตกิรรมเกีย่วขอ้งกบัสารเสพตดิชนิดต่างๆ 

2. ประสานงานกบัครูประจ าช ัน้และผูป้กครองนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

3. การวางแผน สรา้งเครอืข่ายเฝ้าระวงั 

4. การตรวจคน้หาสารเสพตดิและสิง่ผดิกฎหมาย 

5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

6. รว่มมอืกบัชมุชนในการรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิ 

7. ด าเนินการอบรมนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง 

8. จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิเวลาว่างใหเ้กดิประโยชนเ์ชน่ 

กจิกรรมลานกฬีาตา้นยาเสพตดิ 

9. การใหค้ าปรกึษาเป็นรายบุคคล 

10. การรายงานขอ้มูลยาเสพตดิใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

11. การตดิตามประเมนิผลและรายงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

งานส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

1. สรา้งขวญัและก าลงัใจแกนั่กเรยีนทีม่คีวามประพฤตดิ ี

และมคีวามสามารถในดา้นวชิาการและกจิกรรม เชน่ 



มอบรางวลัคนดศีรเีพ็ญพทิย ์

เกยีรตบิตัรยกย่องชมเชยนักเรยีนทีท่ าความดดีา้นต่าง ๆ 

2. จดัค่ายคณุธรรมเพือ่พฒันาคณุธรรมจรยิธรรมนักเรยีนทุกระดบัช ัน้อย่างนอ้

ยปีละ 1 คร ัง้ 

3. ปลกูฝัง สรา้งจติส านึก ดแูล นักเรยีน รบัผดิชอบในหนา้ทีก่ารพฒันา 

และดูแลบรเิวณโรงเรยีน เร ือ่งความสะอาด 

การพฒันาสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีน 

4. ใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรม/การพฒันา ของชมุชน เชน่ 

วนัส าคญัทางศาสนา และวนัส าคญัของชาต ิ

5. จดัใหม้กีจิกรรมส่งเสรมิ 

ดา้นคณุธรรมและจรยิธรรม/ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

6. จดักจิกรรมปัจฉิมนิเทศเพือ่แสดงออกถงึความรกัความผูกพนัระหว่างครูและ

นักเรยีน และเป็นการสรา้งขวญัก าลงัใจใหนั้กเรยีนทีส่ าเรจ็การศกึษา 

7. การตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

งานพฒันาระบบดูแลชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

1. จดัท าค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนของโรงเรยีน 

2. จดัท าเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบดูแลชว่ยเหลอืนักเรยีนใหก้บัครูทีป่รกึษา 

3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูทีป่รกึษาประจ าช ัน้เกีย่วกบัระบบดแูลชว่ยเหลอืนั

กเรยีน 

4. ปฐมนิเทศนักเรยีนทุกระดบัช ัน้ 

5. จดัใหม้กีารประชมุผูป้กครองนักเรยีน ในช ัน้เรยีนภาคเรยีนละ 1 คร ัง้ 

6. ประสานงานกบัหวัหนา้ระดบัช ัน้ 

ในการก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของครูทีป่รกึษา 

7. ประสานครูทีป่รกึษาเพือ่ออกเยีย่มบา้นนักเรยีนตามความเหมาะสม 

8. ตดิตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / 

โครงการต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

งานรกัษาความปลอดภยั 

1. เสนอแต่งตัง้ ครูเวรปฏบิตัหินา้ทีด่แูลนักเรยีนประจ าวนั 

2. จดัท าขอ้มูลผูใ้ชร้ถจกัรยานยนตใ์นโรงเรยีน 



3. รวบรวมขอ้มูลนักเรยีนทีเ่ดนิทางมาดว้ยรถโดยสาร 

4. ดแูลการเดนิทางมาโรงเรยีนทัง้ไปและกลบัของนักเรยีน 

5. ใหค้วามรูใ้นการขบัขีร่ถจกัรยานยนตอ์ย่างถกูตอ้งตามกฎจราจร 

6. จดัระเบยีบการใชย้านพาหนะของนักเรยีนและครูบุคลากรในสถานศกึษา 

7. รณรงคแ์ละอ านวยความสะดวกประสานกบัเจา้หนา้ทีส่ านักงานขนส่งจดัท าใ

บอนุญาตขบัขีร่ถจกัรยานยนตแ์ละรถยนต ์

8. ก ากบัดูแลรณรงค ์นักเรยีน ครู 

และบุคลากรใหส้วมใส่หมวกนิรภยัและรกัษาวนัิยจราจร 

9. ควบคมุการออกนอกบรเิวณโรงเรยีนของนักเรยีนรว่มกบัครูประจ าช ัน้ 

หวัหนา้ระดบั และครูเวรประจ าวนั 

งานระดบัช ัน้  

1. ด าเนินกจิกรรมเกีย่วกบังานกจิการนักเรยีนในระดบัช ัน้ 

ใหเ้ป็นไปตามแผนปฏบิตังิาน ทีก่ าหนด 

2. ประสานงานกบัครูทีป่รกึษา และผูป้กครองนักเรยีน 

เพือ่รว่มแกไ้ขพฒันานักเรยีนทีม่ ีพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมกบัสภาพนักเรยีน 

3. ชีแ้จง กฎระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัของโรงเรยีนใหนั้กเรยีนในระดบัใหเ้ขา้ใจและชดัเจน ง่ายต่อการ 

ปฏบิตั ิ

4. อบรม ตรวจ ควบคมุดแูล แกไ้ข เกีย่วกบัความประพฤตขิองนักเรยีนในระดบั 

5. จดัท าระเบยีนความประพฤต ิตรวจเชค็ ควบคมุ การเขา้รว่มกจิกรรม 

สถติกิารมาสาย การขอ อนุญาตออกนอกบรเิวณโรงเรยีนเป็นปัจจุบนั 

6. ควบคมุ ก ากบัดูแลการมาเรยีน การลา การมาสายของนักเรยีน 

โดยส่งหนังสอืถงึผูป้กครองเมือ่นักเรยีนขาดเรยีน 3 วนัขึน้ไป 

7. จดัแบ่งนักเรยีน ครู ไปรว่มพธิหีรอืกจิกรรมกบัทางราชการ 

ทัง้รฐัพธิแีละราชพธิหีรอืกจิกรรมกบั ทางราชการ ทัง้รฐัพธิแีละราชพธิ ี

8. ตดิตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / 

โครงการต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9. ปฏบิตังิานอืน่ๆทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

ครูทีป่รกึษา 



1. รว่มพธิกีจิกรรมหนา้เสาธง ก ากบัดแูล ควบคมุการเขา้แถว สวดมนต ์

รอ้งเพลงชาต ิการเดนิแถวเขา้ช ัน้เรยีนของนักเรยีน 

พรอ้มทัง้บนัทกึการมาเขา้แถว 

การเขา้รว่มกจิกรรมทีจ่ดัขึน้ในสมุดส ารวจการเขา้รว่มกจิกรรมทุก 

คร ัง้ทีม่กีจิกรรม 

2. เขา้โฮมรูม อบรมนักเรยีน พรอ้มทัง้บนัทกึการเขา้โฮมรูมของนักเรยีน 

เร ือ่งทีอ่บรม แนะน านักเรยีนทุกวนั 

3. จดัท าระเบยีนความประพฤต ิและชีแ้จงเกีย่วกบักฎระเบยีบวนัิย ขอ้บงัคบั 

ใหนั้กเรยีนเขา้ใจและชดัเจนง่ายต่อการปฏบิตั ิ

4. ควบคมุ ก ากบัดูแล แกไ้ข 

ใหค้ าแนะน านักเรยีนในช ัน้เกีย่วกบัความประพฤตกิารแต่งกาย การมา เรยีน 

ฯลฯ โดยประสานงานกบัหวัหนา้ระดบั และ 

ผูป้กครองในกรณีทีนั่กเรยีนมปัีญหา 

5. ดแูลการท าความสะอาดหอ้งเรยีน ของนักเรยีนทีเ่ป็นเวรประจ าวนั 

ตลอดทัง้การจดัโตะ๊ เกา้อีใ้หเ้ป็น ระเบยีบ และควบคมุ ส่งเสรมิการจดับอรด์ 

เร ือ่งทีน่่าสนใจ มปีระโยชนต่์อการศกึษา หรอื วนัส าคญัทางราชการ และ 

ศาสนา 

6. ตดิตามผลการเรยีนของนักเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิง่นักเรยีนทีต่ดิ 

0,ร,มส,มผ ทัง้ตอ้ง ประสานงานกบัฝ่ายวดัผล ฝ่ายแนะแนว และผูป้กครอง 

7. ชีแ้จงและท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการตดัสนิผลการเรยีน การจบหลกัสตูร 

การเลอืกกลุ่มการเรยีน การ ท ากจิกรรมในคาบอสิระ กจิกรรมชมุนุม ฯลฯ 

ใหนั้กเรยีนทราบอย่างชดัเจน 

8. อบรม ตกัเตอืน และท าโทษนักเรยีนตามระเบยีบบทลงโทษทีโ่รงเรยีนก าหนด 

เมือ่นักเรยีนประพฤต ิผดิระเบยีบวนัิยของโรงเรยีน 

9. เป็นทีป่รกึษานักเรยีนใหก้บันักเรยีนในความรบัผดิชอบ เพือ่ป้องกนั แกไ้ข 

และส่งเสรมิใหนั้กเรยีนม ีพฤตกิรรมทีด่ ี

10. ตรวจตราดแูลเร ือ่งสุขภาพอนามยัของนักเรยีนเชน่ 

ความสะอาดของนักเรยีน ความสะอาดของ เคร ือ่งแต่งกาย หอ้งเรยีน 

การรบัประทานอาหาร สขุภาพ อนามยั ความเป็นระเบยีบอืน่ๆ 

11. อบรมใหนั้กเรยีนรูจ้กัวธิใีชส้ิง่ของส่วนรวม เชน่ โตะ๊ เกา้อี ้ประตู หอ้งน ้า 

หอ้งสว้ม ฯลฯ ใหถู้กวธิ ี



12. ตรวจคน้ ตรวจหา สิง่ของตอ้งหา้ม ผดิกฎหมาย 

ระเบยีบขอ้บงัคบัของโรงเรยีนนักเรยีนในที ่ปรกึษาสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 

เพือ่ป้องกนัการกระท าผดิหรอืไม่เหมาะสมกบัสภาพนักเรยีน 

13. จดัท าสมุดรายงานประจ าตวันักเรยีนใหเ้รยีบรอ้ย ถูกตอ้ง 

และส่งผูป้กครองใหท้นัเวลา 

14. เป็นตวัอย่างทีด่แีกนั่กเรยีนดา้นการแต่งกาย ประพฤตปิฏบิตัตินเหมาะสม 

วางตวัเป็นครูทีด่ ีตลอดเวลา 

15. ตดิตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / 

โครงการต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

16. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 

คณะกรรมการนกัเรยีน (คณะกรรมการสภานกัเรยีน) 

1. เป็นตวัแทนของนักเรยีนในการรว่มท ากจิกรรมของโรงเรยีน-ชมุชน 

2. ประสานงานระหว่างนักเรยีนกบัครูในโรงเรยีนในกจิการงานของโรงเรยีน 

3. รเิร ิม่และจดัท าโครงการอนัเป็นประโยชนต่์อโรงเรยีน นักเรยีน 

และชมุชนตามความเห็นชอบ ของผูบ้รหิารโรงเรยีน 

4. เผยแพรห่ลกัการประชาธปิไตยใหนั้กเรยีนทราบโดยทั่วกนั 

โดยมหีลกัการปฏบิตัแิละต่อเน่ือง 

5. รว่มกบักจิการนักเรยีนของโรงเรยีนในการเสนอปรบัปรุงระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีไ่ม่ขดัต่อระเบยีบขอ้บงัคบัของทางโรงเรยีน 

6. ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ที ัง้ในดา้นการเรยีน การเสยีสละ 

การเขา้รว่มกจิกรรมการ ใหค้วามรว่มมอื การเคารพกฎระเบยีบขอ้บงัคบั 

ฯลฯ 

7. ใหค้วามรว่มมอืกบัฝ่ายกจิการนักเรยีนเกีย่วกบัการควบคมุการเขา้แถวการส

อดส่องนักเรยีนทีม่ ีความประพฤตไิม่เหมาะสม 

8. รว่มกบัฝ่ายวชิาการและงานแนะแนวเพือ่ชว่ยเผยแพรก่ารศกึษาต่อ 

กระตุน้เตอืนเพือ่นๆ ทีต่ดิ "0", "ร", "มส", "มผ" 

ใหร้บีแกเ้พือ่ผลการจบการศกึษา 



9. ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆทีค่ณะกรรมการนักเรยีนรา่งขึน้ 

และปรบัปรุงออกใชใ้นเร ือ่งต่างๆจะตอ้ง เสนอผ่านครูทีป่รกึษา 

คณะกรรมการนักเรยีน รองผูอ้ านวยการกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

ทัง้นีโ้ดยความเห็นชอบ ของผูอ้ านวยการอนุมตักิอ่น จงึประกาศใชไ้ด ้

10. ตดิตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / 

โครงการต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

11. ปฏบิตังิานอืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

งานเวรประจ าวนั 

1. จดัท าค าสัง่เวรประจ าวนั สมุดบนัทกึเวรประจ าวนั สมุดบนัทกึนักเรยีนมาสาย 

โดยยดึหลกัความเหมาะสม 

2. ตรวจสอบความสะอาดเรยีบรอ้ยทั่วไปทัง้ภายในและนอกสถานศกึษา 

3. จดัท าบนัทกึ สถติ ิการขาด ลา มาสาย ของนักเรยีนและเหตุการณป์ระจ าวนั 

และใหค้วามเห็นชอบ 

อนุญาตหรอืไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศกึษาของนักเรยีนในแต่ละวนั 

4. ตรวจตราหรอืว่ากล่าวตกัเตอืนนักเรยีนทีก่ระท าผดิระเบยีบของสถานศกึษา 

และแจง้ใหค้รูปรกึษา 

หรอืฝ่ายปกครองหรอืผูท้ีผู่อ้ านวยการมอบหมายเพือ่พจิารณาโทษต่อไป 

5. มาปฏบิตัหินา้ทีค่รูเวรประจ าวนักอ่นเวลาเร ิม่ตน้ท าการปกต ิ

และตอ้งรออยู่จนกว่านักเรยีนจะกลบั 

หมดหรอือย่างชา้หลงัหมดเวลาเลกิเรยีน 10 นาท ี

6. รบัผดิชอบเหตกุารณป์ระจ าวนัใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

หากมปัีญหาใหร้ายงานกลุ่มงานบรหิารกจิการนักเรยีน 

7. สรุปเหตกุารณป์ระจ าวนัลงในสมุดบนัเวรประจ าวนั 

8. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

งานเครอืข่ายผูป้กครองนกัเรยีน 

1. จดัตัง้เครอืข่ายผูป้กครองระดบัหอ้งเรยีน เครอืข่ายผูป้กครองระดบัช ัน้เรยีน 

เครอืข่ายผูป้กครองระดบัคณะกรรมการบรหิารเครอืข่าย 

2. ก ากบั ตดิตาม และประสานงาน เครอืข่ายผูป้กครอง 

ทัง้ดานการท างานและระดมทรพัยากรสนับสนุนการศกึษา 

3. ปฏบิตังิานอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 



คณะกรรมการบรหิารงานกจิการนกัเรยีน (บุคลากรทัง้หมด) 

1. รว่มใหค้ าปรกึษา และรวบรวมจดัท าระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัเกีย่วกบังานกจิการนักเรยีน จดัท าแผนงานฝ่าย 

กจิการนักเรยีนใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและเกณฑก์าร 

ประเมนิมาตรฐานประกนัคณุภาพภายในโรงเรยีน 

2. จดัท าเอกสารเกีย่วกบัแผนภมูสิายงาน ก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 

และพรรณนางานของบุคลากรในส่วนทีเ่กีย่วกบังานบรหิารกจิการนักเรยีน 

3. รว่มวางแผนจดักจิกรรมส่งเสรมิใหนั้กเรยีนมวีนัิย มคีณุธรรม จรยิธรรม 

4. รว่มวางแผนและจดักจิกรรมด าเนินงานส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน 

5. รว่มวางแผนและจดักจิกรรมด าเนินงานแกไ้ขพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนัก

เรยีน 

6. ประสานงานกบับุคลากรในโรงเรยีนเพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจ 

ความรว่มมอืในการปฏบิตังิาน 

7. เผยแพรป่ระชาสมัพนัธก์จิกรรมงานกจิการนักเรยีน 

8. ตดิตาม สรุป ประเมนิผล และรายงานการด าเนินงาน / 

โครงการต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

9. งานอืน่ ๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

งานส านกังานกลุ่มงานบรหิารกจิการนกัเรยีน 

1. รบัส่งหนังสอื รา่งพมิพห์นังสอื ท าระเบยีบวาระและบนัทกึการประชมุ 

บนัทกึเสนอ เก็บหนังสอืราชการ 

2. ประสานงาน ตดิตาม เกีย่วกบัหนังสอืทีม่าถงึฝ่ายกจิการนักเรยีน  

3. ออกใบรบัรองความประพฤตใิหก้บันักเรยีน 

4. วางแผนด าเนินการควบคมุ ลงทะเบยีนวสัด ุ

ครุภณัฑข์องฝ่ายกจิการนักเรยีน  

5. จดัท าแบบฟอรม์ต่างๆ ในฝ่ายกจิการนักเรยีน 

6. จดัท าแผนงานโครงการ และปฏทินิปฏบิตังิานกจิการนักเรยีน 

ท าหนังสอืคู่มอืนักเรยีน 

7. เก็บรวบรวมสถติใินดา้นต่างๆ เกีย่วกบังานในฝ่ายกจิการนักเรยีน  



8. รวบรวมคะแนน 

รายงานระเบยีบวนัิยเกีย่วกบังานพฤตกิรรมนักเรยีนทีต่กเกณฑก์ารประเมนิคุ

ณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 

9. จดัท าเอกสารเกีย่วกบัระเบยีบ กฎขอ้บงัคบั และแนวปฏบิตั ิ

เพือ่ใชใ้นโรงเรยีน  

10. เผยแพร ่ประชาสมัพนัธ ์ระเบยีบวนัิย กฎขอ้บงัคบั 

แนวปฏบิตัใิหบุ้คลากรและนักเรยีนทราบโดยทั่วกนั 

11. ก าหนดแผนภมูกิารจดัองคก์รฝ่ายกจิการนักเรยีน 

12. จดัท าเอกสารพรรณนางาน  

13. ออกแบบประเมนิงานทุกงาน ในฝ่ายกจิการนักเรยีน  

14. วเิคราะหผ์ลการน าเนินงานกจิการนักเรยีน 

และรายงานใหร้องผูอ้ านวยการฝ่ายกจิการนักเรยีน ใหร้บัทราบ 

เพือ่น าผลการวเิคราะหไ์ปปรบัปรุงงานกจิการนักเรยีน  

15. จดัท าระบบสารสนเทศและเทคโนโลย ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

มาตรฐานการปฏบิตังิานกลุ่มบรหิารกจิการนกัเรยีน 

 

 1. สนองนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

 2. ปฏบิตัหินา้ที ่ดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีนตามมาตรฐานโรงเรยีนคุม้ครองเด็ก 

 3. เยีย่มบา้นนักเรยีน 100 เปอรเ์ซน็ต ์ปีละ 1 คร ัง้ 

 3. โรงเรยีนเป็นเขต ปลอดบุหร ี ่สรุา กญัชา  และยาเสพตดิ 

 4.รายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

 


