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คำนำ 

 

 คูมือการบริหารงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุม โรงเรียนจานกรอง ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเปน

ขอบขายการบริหารงานของกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน โรงเรียนจานกรอง เปนแนวปฏิบัติ

ในการดำเนินงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและเปนแนวทางในการปฏิบัติงานแก

ครู และบุคลากรทางการศึกษาของงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุม เปนประโยชนตอการบริหารงาน การ

ควบคุม การตรวจสอบ การประเมินผล และการประสานงานในดานตาง ๆ ที่รับผิดชอบในกลุมงาน โดยติดตอ

ประสานงานกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนจานกรอง รวมถึงผูปกครอง ชุมชน และสังคม ให

เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ นอกจากนี้ยังเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข

เพ่ือใหการดำเนินงานตาง ๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

 หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการบริหารงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน โรงเรียนจานกรอง 

ฉบับนี้ จะเปนประโยชนและเปนแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน ใหเกิด

ประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับการใหบริการใหมีประสิทธิภาพไดเปนอยางดีสืบไป 
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การบริหารงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชนเปนอีกนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหนาที่
จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจักผูเรียนเปนรายบุคคล  มีขอมูลสารสนเทศ

เก่ียวกับผูเรียนที่ครบถวนและเปนปจจุบัน เพ่ือชวยใหครูเขาใจ เขาถึงและพัฒนานักเรียนโดยผานกระบวนการ
วางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสรางคุณลักษณะพึงประสงคของผูเรียนใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นอกจากนี้ ตองพัฒนา 

ผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทยเกิดการเรียนรูระบอบประชาธิปไตย
ผานกระบวนการและกิจกรรมตาง ๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย มีจิตสาธารณะ ใชชีวิตอยางพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุมกัน สามารถเลือกดำเนินชีวิต 

อยางผูมีภูมิรูและมีภูมิธรรม 
 
วัตถุประสงค 
 สงเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนจานกรองทุกคนใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี เปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและคนดีของสังคม สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางม ีความสุข 
 
นโยบายการบริหารกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 

1. มุงพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และสงผลดีตอระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  

2. สงเสริมและพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ  
3. มุงพัฒนาคุณภาพนักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย และคานิยมที่พึงประสงค  
4. มุงพัฒนาใหนักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเปนชาติไทย เกิดการเรียนรูในระบอบ 

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5. สงเสริมความสัมพันธอันดี ระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน เพื่อรณรงคปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งสงผลตอสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน  
6. มุงพัฒนาและแกไขปญหาตาง ๆ แบบมีสวนรวมกับเครอืขายผูปกครอง 
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พันธกิจ/ภาระหนาที่ 
1. การบริหารและวางแผนงานกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 

 รองผูอำนวยการโรงเรียน  
 ปฏิบัติหนาที่ รองผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 
 แนวทางปฏิบัต ิ

1) บริหารงานและกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามงาน/โครงการ ของกลุมบริหารกิจการนักเรียน
และกิจกรรมชุมชนใหเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียนจานกรอง และของกลุมบริหาร
กิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 

2) กำหนดบทบาทหนาที่ ของบุคลากรในกลุมงานใหปฏิบัติหนาที่ตามโครงสราง พรอมนิเทศ ติดตาม
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหเกิดประสิทธิภาพ 

3) กำหนดมาตรการ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพื่อใหครู บุคลากร นักเรียน 
และผูเก่ียวของไดทราบและปฏิบัติไดถูกตอง 

4) กำกับ ดูแล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปตามกระบวนการและข้ันตอน โดยกำหนดใหมี
ขอมูลการรู จักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกัน การแกไขปญหา การพัฒนาและ
สงเสริมนักเรียนและการสงตอ 

5) สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนมีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเห็นคุณคา
และรักษาไวซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 

6) กำกับ ดูแล ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยของโรงเรียน และใหผูเกี่ยวของ
มีสวนรวมในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

7) สงเสริม สนับสนุนนักเรียนใหเปนผูที่เขาใจบทบาท หนาที่ของการเปนคนไทย และเขาใจใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

8) ใหการสนับสนุน และใหขวัญกำลังใจแกบุคลากรในโรงเรียนและกลุมงานฯ ในการปฏิบัติหนาที่
อยางเสมอภาคและเปนธรรม 

9) ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานตอผูบริหารสถานศึกษา 
10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

ผูชวยผูอำนวยการ  
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน  
รองผูชวยผูอำนวยการ 
ปฏิบัติหนาที่ รองหัวหนากลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 
แนวทางปฏิบัต ิ
ควบคุม ดูแล วางแผน พัฒนา ประสานานและติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุมบริหารกิจการ

นักเรียนและกิจกรรมชุมชนใหเปนไปดวยความเรียบรอย ดังนี ้
1) งานสำนักงาน แผนงาน สารสนเทศและงานติดตามประเมินผล 
2) งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวย งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน งาน

ปกครองนักเรียน (วินัยและพฤติกรรมนักเรียน) งานปองกัน แกไขปญหายาเสพติดและโรงเรียนสีขาวปลอดยา
เสพติดและอบายมุข งานโครงการ TO BE NUMBER ONE งานสานสัมพันธบาน-โรงเรียน งานเยี ่ยมบาน
นักเรียน งานเครือขายผูปกครอง 
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3) งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
4) งานเวรประจำวันครแุละบุคลากรโรงเรียน 
5) งานสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน 
6) งานจราจร ขับข่ีปลอดภัย 
7) งานกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม 
8) งานธนาคารโรงเรียน 
9) งานนโยบายและจุดเนนกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน ประกอบดวย 

9.1)  งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สรางสรรคคนดีใหบานเมือง 
9.2)  งานโครงการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ 
9.3)  งานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

10) นิเทศ ติดตาม ใหคำแนะนำแกบุคลากรในสายงานในการแกไขปญหาและพัฒนางาน 
11) ปฏิบัติหนาที่แทนรองผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกจิกรรมชุมชน กรณ ี

รองผูอำนวยการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
12) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

2. งานสำนักงาน แผนงาน งานสารสนเทศและงานติดตามประเมินผล 
 หัวหนางานสำนักงาน แผนงาน งานสารสนเทศและงานติดตามประเมินผล  
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรม ในกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน ดังนี ้

1) งานดานธุรการ รับ-สงหนังสือ งานการเงิน และงานพัสดุ 
2) จัดทำแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน 
3) จัดเก็บเอกสาร ขอมูล สรุปงานรายงานผลการดำเนินงานของกลุมบริหารกิจการนักเรียนและ

กิจกรรมชุมชน 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

3. งานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 หัวหนางานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

1) สงเสริม พัฒนา ปองกันและแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพนจากวิกฤติ
ทั้งปวง 

2) จัดเตรียมเอกสาร ติดตาม ประสานงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
3) ควบคุม ติดตาม ดูแลงานระดับชั้น 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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4. งานปกครองนักเรียน (วินัยและพฤติกรรมนักเรียน) 
 หัวหนางานปกครองนักเรียน   
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานปกครองนักเรียน (วินัยและพฤติกรรมนักเรียน) ดังนี ้

1) วิเคราะห วางแผน กำหนดระเบียบ และมาตรการแนวทางปฏิบัติ การปองกัน ชวยเหลือและ
แกปญหาพฤติกรรมนักเรียนใหประพฤติตนเหมาะสมกับสภาพการเปนนักเรียนตามระเบียบขอบังคับที่
โรงเรียนกำหนด 

2) จัดกิจกรรมเขาคายปรับพฤติกรรมนักเรียนตามแผนท่ีกำหนด 
3) ประสานงานกับกลุมงานภายในโรงเรียนที่เก่ียวของใหดำเนินการสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
4) ใหความรวมมือสรางความสัมพันธ ความเขาใจตอผูปกครอง องคกร ชุมชน ทองถิ่น เพ่ือ

ดำเนินกิจกรรมใหบรรลุผลที่มีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

5. งานปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 หัวหนางานปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน 
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานปองกัน แกไขปญหายาเสพติดในโรงเรียน ดังนี ้

1) วางแผนกำหนดแนวปฏิบัติในการปองกัน ติดตาม และแกไขปญหายาเสพติดภายในโรงเรียน 
2) จัดระบบฐานขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพ การคา มีสารเสพติดในครอบครอง  
3) ดำเนินงานสอดสองดูแล คัดกรอง ตรวจปสสาวะหาสารเสพติด ปรับพฤติกรรมใหเกิดการ

เชื่อมโยงสอดคลองกันทั้งภายในโรงเรียนและหนวยงาน องคกรภายนอก ผูปกครอง ชุมชน ทองถ่ิน  
4) การประสานงานคณะกรรมการโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข กลุมงาน 

ทุกกลุมงาน ระดับชั้น และครูที่ปรึกษา ครอบคลุมผูเก่ียวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อรวม
สนับสนุน สงเสริมการปองกันและแกไขปญหานักเรียนไมใหไปเก่ียวของกับยาเสพติด 

5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
6. งานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
 หัวหนางานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี้ 

1) จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ตามยุทธศาสตรการรณรงคปลูกจิตสำนักและสราง
กระแสนิยมที่เอ้ือตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

2) จัดกิจกรรมศูนยเพื่อนใจวัยรุ น TO BE NUMBER ONE FRIEND CENTER โดยดำเนินการ
ภายใตแนวคิด “ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา พัฒนา EQ”  

3) ดำเนินกิจกรรมคายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูความเปนหนึ่ง โดยนำแกนนำที่
มีความเปนผูนำ สามารถนำความรูที่ไดรับมาถายทอดใหสมาชิกในชมรมได 

4) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE 
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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7. งานสานสัมพันธบาน-โรงเรียน 
 หัวหนางานสานสัมพันธบาน-โรงเรียน   
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานสานสัมพันธบาน-โรงเรียน ดังนี้ 

1) วางแผน กำหนดการจัดกิจกรรมสานสัมพันธบาน-โรงเรียน  
2) ประสานกลุมงานที่เกี่ยวของเพื่อจัดเตรียมขอมูล การนำเสนอขอมูล ขั้นตอนพิจารณาการ

สื่อสารและการประชาสัมพันธ  
3) ดำเนินกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจ ในดานนโยบายและการปฏิบัติรวมกันระหวาง

ผูปกครองกับโรงเรียน 
4) จัดกิจกรรมใหผูปกครองไดพบกับครูที่ปรึกษา เพื่อรับทราบพฤติกรรมและผลการเรียน 

เสนอแนะ ใหขอมูล และแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

8. งานเย่ียมบาน 
 หัวหนางานเย่ียมบาน  
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน ดังนี ้

1) วิเคราะห วางแผนดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียนประจำปการศึกษา 
2) ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูลการเยี่ยมบานใหทันสมัย สอดคลองกับขอเท็จจริง ทั้งดาน

สถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหสามารถประสานขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ขอมูล
นักเรียนระดับชั้นเรียนและภาพรวมของโรงเรียนจากครูที่ปรึกษา รวบรวม ใชประโยชนในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

3) สรุปและรายงานผลตามระยะเวลาที่กำหนด 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

9. งานเครือขายผูปกครอง 
 หัวหนางานเครือขายผูปกครอง  
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานเครือขายผูปกครอง ดังนี้ 

1) สรางความสัมพันธอันดีระหวางบานและสถานศึกษา สงเสริมใหผูปกครองมีสวนรวมในการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน  

2) แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและแนวคิดระหวางครู ผูปกครอง และนักเรียนในสถานศกึษา 
3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

10. งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
 หัวหนางานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
 แนวปฏิบตั ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา ดังนี ้

1) จัดประชุมและวางแผน ทบทวนการดำเนินงาน สงเสริม สนับสนุน และมีสวนรวมในการ
แกไขปญหาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับชั้นเรียนและระดับหองเรียน 
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2) จัดทำขอมูลและบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวของ เชื่อมโยงและสอดคลองกับแนวปฏิบัติของงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเกิดประสิทธิภาพ 

3) กรณีนักเรียนที่กำลังศึกษาในโรงเรียนเสียชีวิต ครูที่ปรึกษามีหนาที่บันทึกแจงหัวหนาระดับชั้น 
เพ่ือประสานขอใชงบประมาณกลางนำพวงหรีดไปมอบไวอาลัยในนามโรงเรียนจานกรอง 

4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
11. งานเวรประจำวันครูและบุคลากรโรงเรียน 
 หัวหนางานเวรประจำวันครูและบุคลากรโรงเรียน   
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานเวรประจำวันครูและบุคลากรโรงเรียน ดังนี ้

1) จัดทำคำสั่งเวรประจำวันของครูและบุคลากรประจำภาคเรียน 
2) จัดทำแนวปฏิบัติ กำกับ ติดตามการปฏิบัติหนาที่เวรประจำวันตามจุดตาง ๆ และกิจกรรม

หนาเสาธง ตามแบบบันทึกขอมูล หลักฐานที่กำหนด  
3) สรุปผลสอดคลองกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ตามกรอบงานของ              

กลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชนอยางเปนระบบ มีความเปนธรรม เสมอภาค โปรงใส และตรวจสอบได 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

12. งานสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน 
 หัวหนางานสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน   
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน ดังนี ้

1) ควบคุมดูแลการดำเนินงานกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2) เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียนใหสอดคลองกับระเบียบงาน

สภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน 
3) ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของสภานักเรียน ติดตามประเมินผล สรุปงานของสภานักเรียน 
4) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

13. งานจราจร ขับขี่ปลอดภัย 
 หัวหนางานจราจร ขับขี่ปลอดภัย และยุวชนประกันภัย  
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานจราจร ขับขี่ปลอดภัย ดังนี ้

1) ดำเนินงานดานความปลอดภัยในการขับขี ่จัดกิจกรรมรณรงค  
2) ดำเนินงานถนนปลอดภัยในโรงเรียน รวมกิจกรรมกับภาครัฐ เอกชนและชุมชน ดานการขับข่ี

ปลอดภัยในเทศกาลตาง ๆ  
3) ใหความรูนักเรียนและจัดทำใบขับขี่ใหนักเรียนโดยประสานกับสำนักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก 
4) ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของนักเรียนแกนนำ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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14. งานกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม 
 หัวหนางานกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพื่อสังคม  
 แนวทางปฏิบัต ิ
 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมเพ่ือสังคม ดังนี ้

1) จัดกิจกรรมวันสำคญัตาง ๆ  
2) จัดทำปายนิเทศของงานกิจกรรมและชุมชน เพ่ือสงเสริมและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาน รวมกับ

หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน เพ่ือสัมพันธภาพอันดี สงผลใหเกิดประโยชนและชื่อเสียงของโรงเรียน 
3) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

15. งานธนาคารโรงเรียน 
หัวหนางานธนาคารโรงเรียน 
แนวทางปฏิบัต ิ

 ดำเนินงาน/กิจกรรมงานธนาคารโรงเรียน ดังนี ้
1) ประชุมวางแผนเพ่ือดำเนินการปฏิบัติงานธนาคารในแตละปการศึกษา 
2) กำหนดวัน เวลา ในการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน โดยการประชาสัมพันธผานครูที่ปรึกษา 

เพ่ือเผยแพรการทำงานของธนาคารโรงเรียน หลักการ ความรู และความสำคัญในการออม 
3) ใหความรูกับนักเรียนที่ปฏิบัติงานเปนเจาหนาที่ธนาคารโรงเรียน 
4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ และเอกสารที่เก่ียวของกับการดำเนินงานธนาคารโรงเรียน 
5) ทำการตรวจสอบบัญชีรายการฝาก-ถอนเงินของธนาคารโรงเรียนทุกวันทำการของธนาคาร

โรงเรียนและทุกสิ้นปการศึกษา 
6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

16. งานนโยบายและจุดเนนกลุมบริหารกิจการนักเรียนและกิจกรรมชุมชน 
16.1 งานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  หัวหนางานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
  แนวทางปฏิบัต ิ
  ดำเนินงาน/กิจกรรมงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ดังนี ้

1) จัดกิจกรรมผูชวยอบรมทบทวนแนวการดำเนินงานโครงงานโรงเรียนคุณธรรม ใหกับ
ผูบริหาร คณะครูแกนนำ หัวหนาระดับชั้น คณะครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น 

2) จัดกิจกรรมอบรมแนวการดำเนินงานโครงงานหองเรียนคุณธรรม นักเรียนชั้น ม.๑ 
และ ม.๔ 

3) จัดกิจกรรม MOU ระหวางครูและผู ปกครองในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม 
กิจกรรมครอบครัวคณุธรรม 

4) จัดกิจกรรมโครงงานพัฒนาจริยคุณ (หองเรียนคุณธรรม) 
5) สงเสริมการบุรณาการคณุธรรมสูการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู และ

กิจกรรรมพัฒนาผูเรียน 
6) พัฒนานวัตกรรมสรางสรรคคนดีใหบานเมือง 
7) จัดกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนใหเปนไปตามนโยบายโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
8) สงเสริมการมีสวนรวมภายในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน 



8 
 

กลุมบรหิารกิจการนักเรยีนและกิจกรรมชุมชน 
 

9) สรางการรับรู ความตระหนักและการยอมรับเพื่อใหเกิดบรรยากาศความรวมมือในการ
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 

10) วางแนวทางการติดตามนิเทศภายใน การประเมิน การจัดทำเครื่องมือการนิเทศและ
เครื่องมือในการประเมินผล 

11) วางกลไกในการสนับสนุน สงเสริม การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
12) ดำเนินการติดตามนิเทศภายใน การประเมิน การจัดทำเครื ่องมือการนิเทศและ

เครื่องมือในการประเมินผล 
13) วิเคราะหผลการติดตามนิเทศไปใชในการพัฒนา 
14) จัดกิจกรรมนิทรรศการโครงงานหองเรียนคุณธรรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
15) จัดกิจกรรมประกวดหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายโรงเรียนคุณธธรรม 
16) ประชาสัมพันธการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
17) ถอดบทเรียนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 
18) รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตามกำหนด 
19) สงประกวดกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนในโอกาสตาง ๆ 
20) พัฒนา สงเสริมคุณลักษณะของนักเรียนดานวินัย ความมพอเพียง การมีจิตอาสาตาม

คุณธรรมอัตลักษณของโรงเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงคอ่ืน ๆ 
16.2 งานโครงการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบ 

  หัวหนางานโครงการเสริมสรางวินัยและความรับผดิชอบ 
  ดำเนินงาน/กิจกรรมงานโครงการเสริมสรางวินัยและความรับชอบ ดังนี ้

1) วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบใหสอดคลอง
กับการดำเนินงานดวยรูปแบบวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) 

2) กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
3) จัดทำระบบการติดตามและเครื่องมือในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล 
4) สรางความรูความเขาใจและตระหนักรูใหกับผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 

ผูปกครอง นักเรียน และชุมชน 
5) ประสานกับกลุ มบริหารงานตาง ๆ เพื ่อดำเนินงานตามยุทธศาสตรและตัวบงชี้ที่

เก่ียวของ 
6) กลุมบริหารงานที่เกี่ยวของจัดกิจกรรมเสริมสรางวินัยและความรับผิดชอบสำหรับ

ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ตามตัวบงชี้ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก อุตรดิตถ ตามยุทธศาสตรที่ 2 

7) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อ
สิ้นปการศึกษาใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัด 

16.3 งานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  หัวหนางานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ดำเนินงาน/กิจกรรมงานโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดังนี ้

1) วางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ใหสอดคลองกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
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2) กำหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่เก่ียวของ วางแผนกำหนดแนวปฏิบัติในการ
ปองกัน ติดตาม และแกไขปญหายาเสพติดภายในโรงเรียน 

3) จัดระบบฐานขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตอการเสพ การคา มีสารเสพติดใน
ครอบครอง โดยประสานความรวมมือกับงานปองกัน แกไข ปญหายาเสพติดภายในโรงเรียน 

4) ดำเนินงานกระบวนการปรับพฤติกรรม การพัฒนาและการฝกอบรม การบำบัดและ
การสงตอใหเกิดการเชื่อมโยง สอดคลองกันทั้งภายในโรงเรียนและหนวยงาน องคกรภายนอก ผูปกครอง 
ชุมชน ทองถ่ิน 

5) ดำเนินการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสรางใหผูเรียนมีภูมิคุมกัน ปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในโรงเรียนใหสอดคลองกับนโยบายของชาติและเปาหมายของศูนยอำนวยการพลังแผนดิน 
เอาชนะยาเสพติดแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 

6) ประสานงานคณะบริหารสถานศึกษา กลุมงานทุกกลุมงาน ระดับชั้นและครูท่ีปรึกษา 
ครอบคลุมผูเก่ียวของทุกฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือรวมสนับสนุน สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาเด็ดและเยาวชนไมไปเก่ียวของกับยาเสพติดและอบายมุข 

7) จัดทำระบบการติดตามและเครื่องมือในการดำเนินการและการติดตามประเมินผล 
8) ประสานงานกับกลุมบริหารงานตาง ๆ เพ่ือดำเนินงานตามยุทธศาสตรและตัวบงชี้ที่

เก่ียวของ 
9) ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวบรวมขอมูลและรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้น

ปการศึกษาใหผูบริหารและหนวยงานตนสังกัด 
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นักเรียน/ผูปกครอง
ขอใบลาปวย/ลากิจ

ที่หองกิจการนักเรียนฯ

ครูหองกิจการนกัเรียนฯ

ประทับตราโรงเรยีน

และลงนามกํากับใบลา

นักเรียนกรอกขอมูลการลา

ลากิจตองลาลวงหนา

ลาปวยลาเมื่อมาโรงเรียน

นักเรียนลงชื่อใบลา

ผูปกครองลงชื่อรับรอง

นักเรียนนําสงใบลา

กับครูท่ีปรึกษา

หรือหัวหนาหอง

ครูที่ปรึกษาบันทึกการลา

ของนักเรียน

ข้ันตอนการขอใบลาของนักเรียน 
โรงเรียนจานกรอง อำเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
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นักเรียน/ผูปกครอง
ขออนุญาตออกนอก

บริเวณโรงเรียน                      
ที่หองกิจการนักเรียนฯ

นักเรียนกรอก               
ใบขออนุญาตออกนอก
บริเวณโรงเรียน 2 ใบ           
ลงชื่อผูขออนุญาต

ครูที่ปรึกษา/ครูประจําวชิา 
ลงชื่อผูอนุญาต

นักเรียนบันทึก               
สมุดขออนุญาตออกนอก

บริเวณโรงเรียน

ผูปกครองลงชื่อ             
ในใบขออนุญาตออกนอก

บริเวณโรงเรียน

ผูปกครองรับนักเรียนกลับ         
ใบขออนุญาตฯ ให รปภ. 1 ใบ       

นักเรียนติดตัวไป 1 ใบ

ข้ันตอนการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียน 
โรงเรียนจานกรอง อำเภอเมอืง จังหวัดพิษณุโลก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 
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นักเรียน

ขอใบคํารองและเขียนคาํรอง
ขอหนังสอืรับรอง          
ความประพฤติ                

ที่หองกิจการนักเรียนฯ

ครูที่ปรึกษาลงนามรับรอง       
ความประพฤติในใบคํารอง

งานกิจการนักเรยีนฯ ออก
หนังสือรับรองความ
ประพฤติใหนักเรียน

งานกิจการนักเรียนฯ 
ตรวจสอบคะแนน       
ความประพฤติ         
ของนักเรียน

นักเรียนสงใบคํารอง
พรอมภาพถายปจจุบันที่

งานกิจการนักเรียนฯ

รองผูอํานวยการ               
กลุมบริหารกิจการนักเรียนฯ 

ลงนามหนังสือรับรอง          
ความประพฤติ

ข้ันตอนการขอหนังสือรับรองความประพฤติของนักเรียน 
โรงเรียนจานกรอง อำเภอเมอืง จังหวดัพิษณุโลก 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ 

 

 


