
ขอบขายงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  สพม.35 

 

1. กลุมธุรการ 

  1.1 งานสารบรรณ  ธุรการ  พัสด ุ

หนาที่ 1. จัดทําทะเบียนคุมและจัดทําแฟมเอกสารหนังสือรับ – สง ของกลุมงานกิจการนักเรียน  

  2. ประสานงาน แจงหนังสือเวียนตางๆ  ใหผูเก่ียวของทราบ 

  3. จัดทําวาระการประชุม บันทึกและรายงานการประชุมของกลุมงานกิจการนักเรียนเสนอผูเก่ียวของ

ทราบตามลําดับ 

 4. รับผิดชอบการเบิก-จายพัสดุ  ตรวจสอบและรายงานพัสดุครุภัณฑประจําปของสํานักงานกลุม

บริหารงานกิจการนักเรียน   

  5. ควบคุมการออกหนังสอืรับรองความประพฤติ ของกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

  6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 2. กลุมงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

  2.1 งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ขอบขายงาน 

 1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

 2. จัดทําเอกสารที่เก่ียวของกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับครูที่ปรึกษา 

 3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจําชั้นเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 4. ปฐมนิเทศนักเรียน  ม.1 และ  ม.4 

 5. จัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

 6. ประสานงานกับหัวหนาระดับชั้น ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

 7. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบานนักเรียนตามความเหมาะสม 

 8. จัดทําเอกสารเพ่ือคัดกรองนักเรียน 

 9. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูที่เก่ียวของ 

 10. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 



 
  2.2 งานหัวหนาระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 
ขอบขายงาน 
หัวหนาระดับชั้น 
  1. ออกคําสั่งแตงตั้งหัวหนาระดับและครูที่ปรึกษาประจําชั้นในแตละปการศึกษา 
  2. ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่กําหนด 
  3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผูปกครองนักเรียน เพ่ือรวมแกไขพัฒนานักเรียนที่มี พฤติกรรมท่ี
ไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  4. ชี้แจง กฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนใหนักเรียนในระดับใหเขาใจและชัดเจน งายตอการ ปฏิบัติ 
  5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แกไข เก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
  6. จัดทําระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเขารวมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขอ 
อนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนเปนปจจุบัน 
  7. ควบคุม กํากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน  
 8. ตดิตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูที่เก่ียวของ 
  9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

ขอบขายงาน 
ครูท่ีปรึกษา 

1. รวมพิธีกิจกรรมหนาเสาธง กํากับดูแล ควบคุมการเขาแถว สวดมนต รองเพลงชาติ การเดินแถวเขา
ชั้นเรียนของนักเรียน  

2. เขาโฮมรูม อบรมนักเรียน พรอมทั้งบันทึกการเขาโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะนํานักเรียนทุก
วัน 

3. จัดทําระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเก่ียวกับกฎระเบียบวินัย ขอบังคบั ใหนักเรียนเขาใจและ
ชัดเจนงายตอการปฏิบัติ 

4. ควบคุม กํากับดูแล แกไข ใหคําแนะนํานักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแตงกาย การมา 
เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหนาระดับ และ ผูปกครองในกรณท่ีีนักเรียนมีปญหา 

5. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งตอง ประสานงานกับ
ฝายวัดผล ฝายแนะแนว และผูปกครอง 

6. ชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุมการเรียน การ 
ทํากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ใหนักเรียนทราบอยางชัดเจน 

7. อบรม ตักเตือน และทําโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนกําหนด เมื่อนักเรียนประพฤติ 
ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

8. เปนที่ปรึกษานักเรียนใหกับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพ่ือปองกัน แกไข และสงเสริมใหนักเรียนมี 
พฤติกรรมท่ีดี 



9. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเชน ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ เครื่อง
แตงกาย หองเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเปนระเบียบอื่นๆ 

10. อบรมใหนักเรียนรูจักวิธีใชสิ่งของสวนรวม เชน โตะ เกาอ้ี ประตู หองน้ํา หองสวม ฯลฯ ใหถูกวิธ ี
11. ตรวจคน ตรวจหา สิ่งของตองหาม ผิดกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัของโรงเรียนนักเรียนในที่ ปรึกษา

สม่ําเสมอและตอเนื่อง เพ่ือปองกันการกระทําผิดหรือไมเหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
12. จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียนใหเรียบรอย ถูกตอง และสงผูปกครองใหทันเวลา 
13. เปนตัวอยางที่ดีแกนักเรียนดานการแตงกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเปนครูท่ีดี 

ตลอดเวลา 
14. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดําเนินงาน / โครงการตอผูที่เก่ียวของ 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

2.3 งานสมาคมผูปกครอง – คร ู  และเครือขายผูปกครอง 
 
งานสมาคมผูปกครอง – ครู    
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นและประสบการณในการแกปญหา และอบรมสัง่สอนนักเรียนใหมี
ประสิทธภิาพยิ่งข้ึน และสงเสริมผูปกครองและชุมชนใหมีสวนรวมการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
2. เพ่ือเขารวมกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการใดๆ ที่จะยังใหเกิดประโยชนทาง
การศกึษา ความประพฤติ พลานามยั และอาชีพในอนาคตของนักเรียน  ตลอดจนสวัสดกิารของนักเรียน
และสมาชิก    
3.  เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนการศกึษาและการบริหารงานของโรงเรียน   

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 2.4 งานเครือขายผูปกครอง 
  1.  จัดตั้งเครือขายผูปกครองระดับหองเรียน เครือขายผูปกครองระดับชั้นเรียน เครือขายผูปกครอง
ระดับคณะกรรมการบริหารเครือขาย 

2. กํากับ ติดตาม และประสานงาน เครือขายผูปกครอง ทั้งดานการทํางานและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการศกึษา 

3. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 
3. กลุมแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

  3.1 งานปองกันแกไขยาเสพติด  อบายมุข และโรงเรียนสีขาว 

งานปองการและแกไขปญหายาเสพติด 

หนาที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัต ิ

1.      จัดทําแผนงาน / โครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด 

2.      ดําเนินงานปองกันและแกปญหายาเสพติด ดูแลและชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหายาเสพติดในโรงเรียน 

3.      จัดทําสถิติขอมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเก่ียวของกับสารเสพติดชนิดตาง ๆ 

4.      ประสานงานกับทุกกลุมที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือชวยกันปองกัน และแกปญหายา

เสพติด 

5.      การสุมตรวจปสสาวะนักเรียนกลุมเสี่ยง 

6.      ตรวจสอบติดตาม บําบัด เยียวยา ฟนฟู นักเรียนที่เสพยาเสพติด 

7.      สรุปผลการดําเนินงานโครงการปองกันและแกปญหายาเสพติด รายงานใหกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

เพ่ือนําเสนอ ผูอํานวยการโรงเรียน 

8.      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 3.2 งานสงเสริมวินัยและแกไขพฤติกรรมนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบขายงาน 

งานแกไขพฤติกรรม 

1. จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไมเหมาะสม 

2. จัดใหมีการกําหนดวิธีการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 

3. จัดทําหลักฐานการแกไขพฤติกรรมตามวิธีการที่กําหนด 

4. ติดตามเรงรัดการมาโรงเรียน การเขาหองเรียน ของนักเรียน 

5. ควบคุม กํากับดูแล เอาใจใส แกไข นักเรียนที่มีความประพฤติไมเหมาะสม 

6. ประสานงานกับฝายแนะแนวของโรงเรียน รวมแกไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม เหมาะสมของ

นักเรียน 

 7.  ประสานงานกับหนวยงานภายนอกรวมแกไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม เหมาะสมของนักเรียน 

8. ประสานกับผูปกครอง ครูประจําชั้น  หัวหนาระดับ เพื่อรวมแกไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่

ไมเหมาะสม 

9. การติดตามประเมินผลและรายงานใหผูบังคบับัญชาทราบ 

10. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

  

3.3 งานปองกันอุบัติเหตุ   

ขอบขายงาน   

1. จัดทําขอมูลผูใชรถจักรยานยนตในโรงเรียน 

2. รวบรวมขอมูลนักเรียนที่เดินทางมาดวยรถรับสงนักเรียน (รถตู) 

3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนท้ังไปและกลับของนักเรียน 

4. ใหความรูในการขับข่ีรถจักรยานยนตอยางถูกตองตามกฎจราจร 

5. จัดระเบียบการใชยานพาหนะของนักเรียน 

 6.รณรงคและอํานวยความสะดวกประสานกับเจาหนาที่สํานักงานขนสงจัดทําใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต

และรถยนต 

 7. กํากับดูแลรณรงค นักเรียน ครู และบุคลากรใหสวมใสหมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 

 8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรยีนของนักเรียนรวมกับครทูี่ปรึกษา หัวหนาระดับ และครูเวรประจําวัน 

 9. ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

 

 



  3.4 งานผูประกอบการขับรถรับสงนักเรียน 

บทบาทหนาที่     

  1. ประสานงานกับพนักงานขับรถรับสงนักเรียนเพ่ือหามาตรการในการสรางความปลอดภัยใหกับ

นักเรียน 

  2. สรางแนวทางมาตรการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

  3. จัดทําทะเบียน 

   

  3.5 งานสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

บทบาทหนาที่     

  1. สรางขวัญและกําลังใจแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในดานวิชาการและ 

กิจกรรม เชน มอบรางวัลเด็กดีศรีสบปราบ เกียรติบัตรยกยองชมเชยนักเรียนที่ทําความดี 

  2. ใหความรวมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เชน จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญ

ของชาติ กิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียน 

  3. จัดใหมีกิจกรรมสงเสริม ดานคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบตอสังคม 

  4. การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานใหผูบังคบับัญชาทราบ 

  5.  ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

4. กลุมสงเสริมกิจกรรมนักเรียน 

4.1 งานสงเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

ขอบขายงาน 

1. จัดกิจกรรมเลือกตั้ง   สรรหาคณะกรรมการสภานักเรียนประจําปการศึกษา 

2. ดําเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงค   

3. ริเริ่มและจัดทําโครงการอันเปนประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบ ของผูบริหาร

โรงเรียน 

4. จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศเพื่อแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหวางครูและนักเรียน และเปน 

การสรางขวัญกําลังใจใหนักเรียนที่สําเร็จการศึกษา 

5. เปนตัวแทนของนักเรียนในการรวมทํากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชนและประสานงานระหวางนักเรียนกับครู

ในโรงเรียนในกิจกรรมของโรงเรียน 

6. รวมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ขอบังคบัที่ไมขัดตอระเบียบขอบังคับของ

ทางโรงเรียน เสนอผานครูที่ปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผูอํานวยการกลุมงานบริหารกิจการนักเรียน 

ทั้งนี้โดยความเห็นชอบ ของผูอํานวยการอนุมัติกอน จึงประกาศใชได 

 



 4.2 งานกิจกรรมนักเรียน (กิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมอื่นๆ) 

ขอบขายงาน 

  1. ดําเนินการจัดกิจกรรม To Be Number One และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับนักเรียน  เมื่อมี

หนวยงานภายนอก  หรือคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัดมอบหมายใหจัดกิจกรรม   และสรุปรายงานให

ผูบังคบับัญชาทราบ 

   

 
 

 


