คูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน
โรงเรียนบานแปนพิทยาคม อําเภอเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน
ปการศึกษา 2563
-------------กลุมบริหารกิจการนักเรียน
หนาที่หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียน
ดูแล รับผิดชอบและขอบขายงาน
1. บริหารงานกลุมบริหารกิจการนักเรียนตามโครงสรางที่กําหนด ใหเปนไปอยางคลองตัว บรรลุวัตถุประสงค
2. ควบคุม ดูแล ติดตามและประสานงานการดําเนินงานของบุคลากรในกลุมบริหารกิจการนักเรียนใหเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนการสงเสริมสนับสนุนในดานการเรียนการสอนใหมีคณ
ุ ภาพยิ่งขึ้น
3. กํากับ ดูแล สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีระเบียบวินัย มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม อยูรวมกันอยางมีความสุข
4. กําหนดแผนงาน / โครงการ และแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาและการแกปญหาดานการบริหารงานกลุม
บริหารกิจการนักเรียน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุมบริหารกิจการนักเรียน
งานสํานักงาน
หนาที่และความรับผิดชอบ
1. งานสํานักงานกลุม บริหารกิจการนักเรียน
2. งานขอมูลสารสนเทศกลุมบริหารกิจการนักเรียน
3. งานพัสดุกลุมบริหารกิจการนักเรียน
ขอบขายงาน
งานสํานักงานกลุม บริหารกิจการนักเรียน
1. จัดทําหนังสือเวียน ประสานงาน นัดหมาย การประชุมกลุมบริหารกิจการนักเรียน ตามที่กลุมบริหารกิจการนักเรียน
กําหนด
2. รับและลงทะเบียนหนังสือราชการของกลุมบริหารกิจการนักเรียน ประสานงานกับบุคคลหรือผูเกี่ยวของกับ
หนังสือราชการใหดําเนินการหรือปฏิบัติ
3. จัดเก็บหนังสือราชการ คําสั่ง บันทึกขอความ ฯลฯ ที่ดําเนินการเรียบรอยแลวของกลุมบริหารกิจการนักเรียนให
เปนหมวดหมู สามารถสืบคนไดรวดเร็ว
4. จัดทําขอมูลสถิติเกี่ยวกับนักเรียน ครู ที่เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนและจัดทําระบบสารสนเทศ
งานขอมูลสารสนเทศกลุมบริหารกิจการนักเรียน
1. บันทึกขอมูลสารสนเทศ และจัดทําทะเบียนขอมูลนักเรียนที่เกี่ยวกับงานสงเสริมระเบียบวินัยและความประพฤติ
ของ
นักเรียน เชน การมาสาย การหนีเรียน การทําผิดวินัยของโรงเรียน การเสพและติดสารเสพติดประเภทตางๆ ตลอดจนการ
ดําเนินการแกไขพฤติกรรมตางๆ ของนักเรียนเปนรายบุคคลใหเปนปจจุบัน
2. รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการของกลุมบริหารกิจการนักเรียน สงงานสารสนเทศของ
โรงเรียนเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป
3. จัดทําเอกสาร แบบฟอรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียน เพื่อสะดวกตอการเก็บรวบรวมหลักฐานใน
การรายงานและสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา

งานพัสดุกลุมบริหารกิจการนักเรียน
1. รวบรวม รายงานขอจัดซือ้ / จัดจาง จัดซอม / บํารุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑของกลุมบริหารกิจการนักเรียน
2. ประสานงานกับพัสดุกลางในการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ
3. ควบคุมการใชวัสดุ ครุภัณฑ ของกลุมบริหารกิจการนักเรียนใหเปนไปตามงบประมาณที่จัดสรรไวตามแผนปฏิบัติ
ราชการและเปนประโยชนสูงสุดตอนักเรียน
4. จัดทําสถิติการใชวัสดุสิ้นเปลือง รวบรวม สรุปเมื่อสิ้นปการศึกษา นําขอมูลปฐานเพื่อของบประมาณในครึ่งป
ตอไป
5. รวบรวมแผนงาน / โครงการของกลุมบริหารกิจการนักเรียน หรืองานที่เกี่ยวของกับกลุมบริหารกิจการนักเรียน
เพื่อเสนอของบประมาณในปงบประมาณตอไป
6. รวบรวมผลสรุปการดําเนินงานตามแผนงาน / โครงการของกลุม บริหารกิจการนักเรียน สงงานสารสนเทศของ
โรงเรียนเพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตอไป
งานวินัยและพฤติกรรมนักเรียน
หนาการดูแลและรับผิดชอบ
1. งานระเบียบวินัยและสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน
2. งานสารวัตรนักเรียน
3. โรงพักจําลอง
ขอบขายงาน
งานระเบียบวินัยและสงเสริมพฤติกรรมนักเรียน
1. ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวกับงานระเบียบวินัย
2. ควบคุม สอดสอง ดูแล การเขา – ออก การมาสาย การหนีเรียนไมเขาเรียนของนักเรียนรวมกับครูเวรประจําวัน
3. กํากับ ดูแล การแตงกายของนักเรียนใหถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน
4. สอดสองดูแล ปองกันไมใหนักเรียนประพฤติ ปฏิบตั ติ นในทางที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของนักเรียน เชน การ
แตงหนาทาปากที่เกินสภาพนักเรียน เรื่องชูส าว ทรงผม ฯลฯ
5. กวดขันการใชสิ่งของเครื่องใชที่ไมจําเปน ไดแก โทรศัพทมือถือ เครื่องประดับ ตุมหู แหวน กําไล สรอยคอ กิ๊บ
และโบวติดผมสีตางๆ
6. จัดทําแผนงาน โครงการปองกันและแกไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมพึงประสงค
7. ควบคุม ดูแล แกไข และพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมพึงประสงค
8. ติดตาม ดูแลนักเรียนรวมกับครูที่ปรึกษาและหัวหนาระดับใหเปนไปตามระเบียบวินัยของโรงเรียน
9. ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน เพื่อแกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค
10. จัดทําแนวปฏิบตั ิ บทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษา / หัวหนาระดับชั้นเพื่อเปนกรอบในการปฏิบัติงานใหเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน
11. รวมคิด รวมทํา ใหคําปรึกษา ในการตัดสิน การแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนรวมกับ
หัวหนาระดับและครูที่ปรึกษา
12. ควบคุม ดูแลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
13. ตรวจ ควบคุม ดูแลการแตงกาย ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
14. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ผูปกครองนักเรียนและผูที่มีสวนเกี่ยวของ เพื่อสงเสริมพฤติกรรมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค
15. ตรวจบริเวณอาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณโดยรอบโรงเรียน เพื่อปองกันการออกนอกบริเวณ
โรงเรียนของนักเรียนและปองกันการแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน

งานสารวัตรนักเรียน
1. ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน
2. ดูแล ติดตามความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ดูแลและปองกันการกระทําผิดเกี่ยวกับสารเสพติดของนักเรียน
4. ประสานงานกับเจาหนาที่และหนวยงาน องคกรที่เกี่ยวของ เพื่อปองกันและแกไขปญหาตางๆ
5. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น ครูที่ปรึกษา เพื่อรวมกันแกไขคุณลักษณะที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
งานโรงพักจําลอง
1. สรรหานักเรียนเปนคณะทํางานโรงพักจําลอง
2. ใหความรู บทบาทหนาที่ของคณะทํางาน
3. รวมกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและกิจกรรมของงาน
4. ติดตาม ตรวจสอบใหคําแนะนําการการดําเนินงานของคณะทํางาน
5. ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรเหมืองจี้ เพื่อเปนที่ปรึกษาหรือใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
/งานปองกัน....
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
หนาที่ดูแลและรับผิดชอบ
งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ขอบขายงาน
1. ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับและแนวปฏิบัติตางๆใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
2. วางแผนการปองกันสารเสพติดทุกประเภท
3. สงเสริม อบรมนักเรียน ใหมีความรูเทาทันสังคม การปองกันตนเองไมใหประพฤติปฏิบตั ิไปในทางเสื่อมเสียและ
เปนผลกระทบตอการเรียน
4. ติดตาม สืบสวน สอบสวน ลงโทษนักเรียนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับสารเสพติดทุกประเภท
5. ประสานงานกับองคกร สถาบันหรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ สืบคนสารเสพติด
6. จัดทําทะเบียน ประวัติ ขอมูลนักเรียนที่เกี่ยวกับสารเสพติด
7. สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไมพึงประสงคเมื่อสิ้นภาคเรียน
งานคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพิเศษ
ดูแลและรับผิดชอบ
1. งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
2. งานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
ขอบขายงาน
งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
1. วางแผน กําหนดแนวทางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
2. ดูแล ประสานงานการดําเนินกิจกรรมจริยธรรมประจําสัปดาห
3. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
4. ใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ชุมชน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
5. สงเสริมกิจกรรมบันทึกความดี ยกยองนักเรียนที่กระทําความดี
6. อบรม ดูแล ปลูกฝงการแสดงออกทางกาย วาจา ใจ มีกริยา มารยาทที่ดี
7. ปลูกฝงความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ มีความผูกพันตอสถาบันครอบครัว ทองถิ่นและประเทศชาติ

8. ติดตอ ประสานงานกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงค
9. สรุปรายงานผลการดําเนินงานดานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมอันพึงประสงคเมื่อสิ้นภาคเรียน
งานกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ เพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
2. ใหความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ชุมชน ในการจัดกิจกรรมพิเศษตางๆ ที่ไมเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม
3. ควบคุม ดูแล ขอเวลาเรียน ขออนุญาตผูปกครอง ในการนํานักเรียนเขารวมกิจกรรม พิเศษตาง ๆ
4. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ ไดแก วันไหวครู วันปใหม วันพอ วันแม วันปใหม วันปจฉิม
นิเทศ วันปยมหาราช เปนตน
5. ประสานงานกับผูเกี่ยวของในการดําเนินงานกิจกรรมตางๆ เพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว
6. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมตางๆ เมื่อสิ้นภาคเรียน
งานคณะกรรมการนักเรียนและสงเสริมประชาธิปไตย
ดูแลและรับผิดชอบ
งานสงเสริมประชาธิปไตย
ขอบขายงาน
1. จัดทําแผนงาน โครงการ การสรรหาคณะกรรมการนักเรียนการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ
2. กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแกคณะกรรมการนักเรียนในการจัดทําแผนงาน โครงการและการจัดทําเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ
3. สงเสริมใหคณะกรรมการนักเรียนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน สังคม และชุมชน
4. สงเสริมใหคณะกรรมการนักเรียนมีบทบาทในการจัดระเบียบสังคมภายในโรงเรียน การปองกันและแกไข
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงค ตลอดจนการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
5. จัดสรางคณะกรรมการประชาสัมพันธระดับนักเรียน โดยการฝกอบรม แนะนําใหนักเรียนสามารถปฏิบัติได
6. ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เพื่อใหครูและนักเรียนไดรับทราบขอมูลขาวสาร ตลอดจนจัดกิจกรรมใหความรูดาน
วิชาการ หรือขาวความเคลือ่ นไหวใหมๆ
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เครือขายผูปกครอง และธนาคารโรงเรียน
ดูแลและรับผิดชอบ
1. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. งานเครือขายผูปกครอง
3. งานธนาคารโรงเรียน
ขอบขายงาน
งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
1. วางแผน กําหนดแนวทางในการควบคุม ดูแล พฤติกรรมนักเรียนในแตละกลุมใหเปนไปตามมาตรฐานเปาหมาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการเยี่ยมบาน และจัดทําทะเบียนขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนเปน
รายบุคคล
3. จัดทําเอกสาร แบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวกับระบบดูแล เพื่ออํานวยความสะดวกแกครูที่ปรึกษาและสะดวกตอการ
รวบรวมขอมูล
4. ใหคาํ ปรึกษา แนะนํา ประชุมชี้แจงใหความรูดานการดูแล ชวยเหลือนักเรียนแกครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
5. ประสานงานกับผูปกครอง เจาหนาที่หนวยงานองคกรและชุมชนที่เกี่ยวของเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกรณีอัน
ควร

6. ดําเนินงานตามกระบวนการของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่มอี งคประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
(1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล
(2) การคัดกรองนักเรียน
(3) การสงเสริมนักเรียน
(4) การปองกันและแกไขปญหา
(5) การสงตอ
งานเครือขายผูปกครอง
1. สรรหาคณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู
2. จัดทําขอบขายงานและบทบาทหนาที่คณะกรรมการเครือขายผูป กครองและครู
3. ทําหนาที่เลขานุการเครือขายผูป กครองและครูโดยตําแหนง
4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับคณะกรรมการเครือขายผูปกครองและครู
5. ประสานงานกับคณะกรรมการเครือขายใหการดําเนินงานของเครือขายบรรลุวัตถุประสงคและบังเกิดผลดีตอ
นักเรียน
6. จัดเตรียมเอกสาร ขอมูล และอื่นๆที่เกี่ยวของในการจัดการประชุมเครือขายผูปกครองและครู
งานธนาคารโรงเรียน
1. รณรงคและสงเสริมใหประหยัดและออมทรัพยของนักเรียน
2. ควบคุมดูแลการทํางานของนักเรียนที่ปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานธนาคารโรงเรียน
3. ตรวจสอบรายรับ-รายจายประจําวันของธนาคารโรงเรียน
4. ประสานงานกับเจาหนาที่ธนาคารที่นําเงินไปฝากในการรับเงินประจําวันและเงินอื่นๆ ( ถามี )
5. สรุป รายบัญชีประจําเดือนใหเปนปจจุบันและรายงานตอผูบังคับบัญชา
6. สรุปรายงานผลการดําเนินกิจกรรมรายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อสิ้นภาคเรียน
7. ประสานงานกับธนาคารออมสิน
งานยานพาหนะนักเรียนและการจราจร
ดูแลและรับผิดชอบ
งานยานพาหนะและการจราจรของนักเรียน
ขอบขายงาน
1. จัดทําขอมูลผูใ ชรถจักรยานยนตในโรงเรียน
2. รวบรวมขอมูลนักเรียนที่เดินทางมาดวยรถโดยสาร
3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน
4. ประสานงานกับผูประกอบการรถโดยสารรับ – สงนักเรียน เพื่อหาแนวทางพัฒนาการรับ – สงนักเรียนใหมีความ
เปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
5. กวดขันการเดินทางของนักเรียนที่โดยสารรถรับ – สง ใหปฏิบัตติ นใหเหมาะสมขณะเดินทาง ให เกิดความ
ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย
6. จัดระเบียบการใชยานพาหนะของนักเรียน
7. จัดพื้นที่เก็บรถจักรยาน และจักรยานยนตของนักเรียนใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
8. จัดกิจกรรม ใหความรูเรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
ทั้งการโดยสารรถรับ – สง การขับขี่รถจักรยานและจักยานยนต และแนวทางปฏิบัติ หากประสบอุบตั ิเหตุในการเดินทาง
9. รณรงค กวดขัน ใหนักเรียนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต ใหครบทุกคน
10. ประสานหนวยงาน องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขนสงจังหวัด บริษัทกลางคุมครองผูประสบภัย สํานักงาน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. )โครงการ สอจร. ของ สสส.
เทศบาลตําบลบานแปน ฯลฯ เพื่อรวมจัดกิจกรรมตางๆ ในการสนับสนุนสงเสริมและพัฒนาการเดินทางของนักเรียน ให
นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักในความปลอดภัยและอันตรายจากอุบัติเหตุจากการจราจร ตลอดจนปฏิบตั ิตนในการ
เดินทางไดอยางปลอดภัย

11. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนรวมกับครูประจําชั้น หัวหนาระดับ และครูเวรประจําวัน
12. ควบคุมดูแลการจราจรหนาโรงเรียนในตอนเชาและตอนเย็นในการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของ
นักเรียน
13. กํากับดูแล ใหนักเรียนสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่รถจักยานยนต ใหครบทุกคน
ครูประจําชั้นและครูที่ปรึกษา
ขอบขายงาน
1. ควบคุม ดูแล การทํากิจกรรมหนาเสาธงในตอนเชาของนักเรียน ความสะอาดของหองเรียนและเขตรับผิดชอบ
ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน และทักษะชีวิตใหกับนักเรียน ในชั้นที่รับผิดชอบ
2. บันทึกหลักฐาน การปฏิบัติงานตามแบบรายงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สงหัวหนาระดับเปนระยะๆ
ตามที่กําหนดและเปนปจจุบัน
3. เยี่ยมบานนักเรียนทุกคนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. รวมกิจกรรม และใหคําปรึกษาในการจัดกิจกรรมของนักเรียนอยางสม่ําเสมอ
5. อบรมสั่งสอน ควบคุม ดูแล ชวยเหลือนักเรียนใหประพฤติและปฏิบัติตนตามนโยบาย ระเบียบขอบังคับของ
โรงเรียน
6. ใหคาํ ปรึกษาแกนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค
7. ควบคุมดูแลนักเรียนในการเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน
8. ติดตอประสานงานกับผูปกครอง กรณีท่นี ักเรียนมีปญหา ออกเยี่ยมบานนักเรียนตามความเหมาะสมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบขอมูลพื้นฐาน และประสานกับผูปกครองเพื่อควบคุมดูแลนักเรียนใหพฤติกรรมที่พึงประสงค
9. เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนในทุกๆ เรื่อง
10. ควบคุมดูแลนักเรียนในชั้นที่รับผิดชอบ โดยใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามคูมอื ครูที่ปรึกษาระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
11. ติดตาม การแกไขผลการเรียน พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคอยางใกลชิด สม่ําเสมอ
12. ประชุมวางแผนรวมกับหัวหนาระดับชั้นในการการกํากับ ดูแล ชวยเหลือนักเรียนตลอดจนการจัดกิจกรรม
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบ วินัย แกนักเรียนในระดับชั้น
13. ประสานงานกับกลุมบริหารกิจการนักเรียน เพื่อชวยแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและติดตามผลอยาง
ตอเนื่อง
14. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามทีไ่ ดรับมอบหมาย

หัวหนาระดับ
ขอบขายงาน
1. ประชุมวางแผนรวมกับครูท่ปี รึกษาในระดับชั้นในการกํากับ ดูแล ชวยเหลือนักเรียน
2. สงเสริม ปองกัน ดูแล ติดตาม แกไขและควบคุมพฤติกรรมนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ใหเปนไปตาม
ระเบียบของโรงเรียน สนับสนุนการทํางานของครูที่ปรึกษาอยางตอเนื่องสม่าํ เสมอ
3. ควบคุม ดูแลนักเรียนในระดับชั้นรวมกับครูที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมตางๆ เชน การประชุม อบรม การเขาแถวปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ
4. บริหารจัดการใหนักเรียนในระดับชั้นเขารวมกิจกรรมตางๆที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน กิจกรรมสาธารณะประโยชน
เพื่อสังคม กิจกรรมวันกีฬาสี กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
5. รวมกับครูที่ปรึกษาติดตามนักเรียนในกรณีที่เกิดปญหา เชนการหนีเรียน การขาดเรียน การมีพฤติกรรมที่ไมพึง
ประสงค

6. จัดทําสถิติ ขอมูลการปฏิบตั ิงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้น เพื่อประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาค
เรียน
7. เปนคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนในการประชุมวางแผนการดําเนินกิจกรรมสงเสริมศักยภาพผูเรียน
ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหาพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียน
หัวหนาครูเวรประจําวัน
ขอบขายงาน
1. กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานของครูเวรประจําวัน
2. วางแผนดําเนินการใหการเขาแถวของนักเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยพรอมเพรียง มุงเนนใหมีระเบียบวินัย
บงชี้ถึงอาการแสดงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ยกยองเชิดชูสถาบัน
3. จัดกิจกรรมสรางความพรอม การชักธงชาติ การรองเพลงชาติ การสวดมนต สงบนิ่งและกลาวคําปฏิญาณตน
4. อบรม ประกาศ นัดหมาย แสดงความยินดีหรือเชิญบุคลากรอื่นๆ ภายในโรงเรียนมาอบรมหรือใหความรู
นักเรียนตามที่เห็นเหมาะสม
5. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติหนาที่ของครูเวรตามที่ไดรับมอบหมาย
6. ใหความชวยเหลือ แนะนํา การปฏิบัติงานแกครูเวรตามความจําเปน
7. บันทึกสถิติขอ มูลการปฏิบัติงานของครูเวรเสนอลําดับ
8. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ครูเวรประจําวัน
1. ควบคุม ดูแล ความเรียบรอยของนักเรียนและตามหนาที่ความรับผิดชอบ
2. แนะนําอบรมตักเตือนและลงโทษนักเรียนที่กระทําผิดตามภารกิจและอํานาจทีไ่ ดรับมอบหมาย
3. บันทึกขอมูลและสถิติการกระทําผิดของนักเรียนทุกครั้งและนําเสนอหัวหนาครูเวร ประจําวันทุกวันหลังสิ้น
ภารกิจ
4. เสนอแนวทางแกไขปญหาที่ประสบตอหัวหนาครูเวรประจําวัน
5. ดูแลความปลอดภัย รับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนในวันนั้นๆ ถามีเหตุเกินอํานาจหนาที่การแกไข
ใหบันทึกรายงานหัวหนาครูเวรประจําวัน สงหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียนตามลําดับ
6. เวลาปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ เริ่มตั้งแต 07.00 น. ถึง 16.30 น.
7. ประสานกับฝายตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับงานในหนาที่
8. ปฏิบัตหิ นาที่อื่นๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

