คู่มือแนวทางการปฏิบตั งิ าน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู่มือการดำเนิน การต่อเรื่ องร้อ งเรียนที่ เกี่ยวข้ องกับ การทุจริต และความประพฤติมิช อบ ของโรงเรี ย น
สุราษฎร์พิทยา ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็น แนวทางการ ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และเพื่อให้การจัดการข้อร้องเรียน จนได้ข้อยุติมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผู้รับ บริการ จึงจำเป็นจะต้องมีขั้ นตอน/กระบวนการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและมีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในการจัดทำ แนวทางการ ดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

สารบัญ
เรื่อง
คำนำ ก
สารบัญ ข
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1. วิสัยทัศน์
2. แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
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มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน
กลุ่มบริหารงานทัวไป
่ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
งานบริ หารทัวไป
่
วิ สยั ทัศน์
อาคารสถานทีด่ ี บรรยากาศเยีย่ ม เปี่ ยมคุณภาพบริการ

พันธกิ จ
1. กลุ่มบริหารงานทัวไป
่ มุ่งให้บริการ ด้วยการส่งเสริม และปกป้ องให้บุคลากรของโรงเรียน มี
สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสม สุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ ี
2. กลุ่มบริหารงานทัวไป
่ จะดาเนินการส่งเสริม สนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ราชการ ชุมชนและท้องถิน่ ทีจ่ ะพัฒนาให้โรงเรียน ไปสู่ความเป็ นเลิศในทุกด้าน
3. พัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละภูมทิ ศั น์ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม พัฒนาสิง่ แวดล้อม

เป้ าประสงค์
1. บริหารงานทัวไป
่ ให้เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ทก่ี าหนดไว้ ให้ดาเนินไปด้วย
ความถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
2. วางแผน/กากับ/ดูแล/นิเทศ/ติดตามและแก้ไขปั ญหา พัฒนาคุณภาพงาน สนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรในฝ่ ายบริหารงานทัวไป
่ ในด้านทรัพยากรและขวัญกาลังใจ
3. วินิจฉัย สังการ
่ ตามภาระงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
4. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการดาเนินงานประจาปี
5. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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แผนภูมิโครงสร้างการบริ หารงานกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
(งานอาคารสถานที่)

งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
งานยานพาหนะ
งานโภชนาการ

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
(งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์)

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
(งานกิจการนักเรียน)

งานกิจกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์
ฯ
งานธุรการ-สารบรรณ

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

งานบริหารระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา

งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ

งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ

งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี

งาน TO BE NUMBER ONE

งานโรงเรียนสุจริต

งานสารสนเทศ
งานแผนงานและพัสดุ
งานระบบควบคุมภายในหน่วยงาน

งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
งานสโมสรอินเตอร์แรคท์

งานต่อต้านยาเสพติด/โรงเรียนสีขาว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
งานสำนักงานผู้อำนวยการ
งานธนาคารโรงเรียนฯ

งานประชาสัมพันธ์

งานนิเทศ ติดตามประเมินผล
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย
งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน

งานเครือข่ายผูป้ กครอง
งานสารวัตรนักเรียน
งานแผนงานและงบประมาณ

งานสานักงาน
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1.มาตรฐานการปฏิบตั ิ งานบริหารทัวไป
่
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มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานกลุ่มบริ หารงานทั ่วไป
งานบริ หาร
รองผู้อานวยการกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่
1. กาหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ กิจกรรมของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
2. ดูแลด้านการรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
3. ควบคุมดูแลงานของกลุ่มบริหารงานทัวไปให้
่
เป็ นไปตามนโยบายของสถานศึกษา รวมถึงการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
4. ควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทุกงานในกลุ่มบริหารงาน
5. เป็ นทีป่ รึกษาของผูอ้ านวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทัวไปของโรงเรี
่
ยน
6. กาหนดหน้าทีข่ องบุคลากรในกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ และควบคุมการปฏิบตั งิ านของสานักงาน
บริหารทัวไป
่
7. ให้คาปรึกษา แนะนา ถ่ายทอดความรู้ การบริหารงานทัวไปให้
่
แก่บุคลากรในกลุ่มงาน เพือ่ ให้
มีความเข้าใจและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพ
8. ปฏิบตั งิ านร่วมกับกลุ่มบริหารงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องหรือได้รบั มอบหมาย เพือ่ ให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามเป้ าหมายทีก่ าหนด
9. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่
1. ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนรองผูอ้ านวยการโรงเรียน เมื่อรองผูอ้ านวยการโรงเรียน ไปราชการไม่อยู่
โรงเรียน
2.รับมอบหมายภาระงานด้านบริหารทัวไป
่ จากรองผูอ้ านวยการโรงเรียน ตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียน
3.ประสานงานให้บริการและอานวยความสะดวกนักเรียน ครู บุคลากร และผูป้ กครองนักเรียน
ตามภาระงานบริหารทัวไป
่ ให้ดาเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีระบบ
4. พิจารณากลันกรองงานก่
่
อนเสนอรองผูอ้ านวยการโรงเรียน
5. ช่วยควบคุมและกากับติดตามการปฏิบตั งิ านบริหารงานทัวไป
่
6. จัดควบคุมดูแลและจัดสานักงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยตามหลัก 5 ส
7. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม มีหน้าที่
1. กาหนดแนวทางทางการพัฒนา วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของ
โรงเรียน
2. ดูแลและพัฒนาอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพทีม่ นคงปลอดภั
ั่
ย
เหมาะสมพร้อมทีจ่ ะใช้ประโยชน์
3. ติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนให้เกิดความคุม้ ค่าและเอือ้
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
4. จัดพนักงานบริการประจาอาคารและพืน้ ทีบ่ ริเวณและครูทป่ี รึกษาเพื่อดูแลรักษาความสะอาด
ความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม โต๊ะเก้าอี้ อุ ปกรณ์ไอซีที ครุภณ
ั ฑ์ สิง่
อานวยความสะดวกให้อยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้
5. ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และสิง่ แวดล้อม โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ไอซีที ครุภณ
ั ฑ์ ไฟฟ้ า
ประปาสิง่ อานวยความสะดวก โดยมีแบบบันทึกขอแจ้งซ่อมต่องานอาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมทีก่ ลุ่ม
งานบริหารงานทัวไปอย่
่
างทันท่วงที
6. ควบคุมดูแลแนะนาตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานบริการและลูกจ้างประจาในการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและรายงานผลการปฏิบตั งิ านตามแบบทีก่ าหนด
7. ร่วมวางแผนการพัฒนาห้องเรียนพืน้ ทีบ่ ริเวณร่วมกับครูทป่ี รึกษาและผูท้ เ่ี กี่ยวข้องในการจัด
ระเบียบการใช้หอ้ งเรียน ห้องพิเศษ พืน้ ทีบ่ ริเวณโดยมีการมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบ
8. สารวจความพึงพอใจจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องโดยเฉพาะบุคลากรภายในโรงเรียนได้แก่ นักเรียน ครู
และเจ้าหน้าที่
9. ประเมินผลและรายงานการใช้อาคารสถานทีแ่ ละสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน
10. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานบริ การทัวไปและงานยานพาหนะ
่
มีหน้าที่
1. ให้บริการยานพาหนะซึ่งรวมทัง้ รถบัสรถตูแ้ ละรถกระบะของโรงเรียน
2. ดาเนินการตรวจสภาพและบารุงรักษายานพาหนะ
3. จัดทาทะเบียนประวัตยิ านพาหนะ
4. จัดเก็บข้อมูลสถิตกิ ารใช้และการบารุงรักษา
5. จัดส่งยานพาหนะซ่อมกรณีเกิดการชารุดเสียหาย
6. เบิก-จ่ายน้ ามันเชือ้ เพลิง / จัดทาทะเบียนการเบิกจ่ายน้ามันเชือ้ เพลิงของรถแต่ละคัน
7. จัดทาการประกันภัยและการต่อทะเบียนรถยนต์
8. จัดพนักงานขับรถเพือ่ ดูแลรักษารถยนต์ประจาในแต่ละคัน
9. จัดทาแบบสอบถามเพือ่ นามาปรับปรุงคุณภาพในงานยานพาหนะ
10. ประสานงานกับบริษทั ประกันภัยในกรณีรถยนต์เกิดอุบตั เิ หตุ
11. ดาเนินการประสานเกีย่ วกับหนังสือเข้า-ออก ของกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
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12. งานบริการอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานโภชนาการและคุ้มครองผู้บริ โภค มีหน้าที่
1. จัดทาโครงสร้างงานโภชนาการ
2. กาหนดนโยบาย แผนปฏิบตั กิ าร โครงการ งานงบประมาณสนับสนุน
3. จัดทาระเบียบว่าด้วยการจาหน่ายอาหารภายในโรงเรียน
4. กาหนดคุณสมบัตขิ องผูจ้ าหน่ายอาหารและประเภทอาหาร
5. ดาเนินการรับสมัครและคัดเลือกผูป้ ระกอบการร้านค้าโรงอาหาร
6. กากับดูแลร้านค้า ผูจ้ าหน่ายอาหารให้เป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน เช่น
6.1 การแต่งกายของผูจ้ าหน่ายอาหาร
6.2 ความสะอาดของอาหารร้านค้า
6.3 คุณภาพของอาหารตามหลักโภชนาการ
6.4 ราคาการจาหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
6.5 ชนิดและความสะอาดของภาชนะทีใ่ ส่
6.6 มารยาทในการให้บริการ
7. ควบคุมดูแลบริเวณโรงอาหารให้มคี วามสะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย
8. ดาเนินการจาหน่ายบัตรอาหาร และเก็บเงินส่วนแบ่ง 10% จากยอดขายในแต่ละวัน
9.จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของโรงอาหารนาเงินเข้าบัญชีโรงอาหารเป็ นรายวันและรายงานผลทุกสิน้ เดือน
10.ควบคุมดูแล พัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องปฏิบตั กิ ารอาหาร
11.จัดป้ ายนิเทศ นิทรรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
12.วางแผนและดาเนินการในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่ผมู้ าเยีย่ มชมหรือดูงานโรงเรียน
13.ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบตั งิ านเพือ่ พัฒนาโรงอาหารให้มคี ุณภาพดีขน้ึ
14.ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานแผนงานและพัสดุกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่ มีหน้าที่
1.ประสานงานในกลุ่ ม งานบริห ารทัวไป
่ วางแผน จัดซื้อ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีจาเป็ นในการ
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและอุปกรณ์อานวยความสะดวกทีช่ ารุด โดยประสานงานกับพัสดุโรงเรียน
2.จัดทาบัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-คืน วัสดุให้ถูกต้องมีระบบและเป็ นปั จจุบนั
3.จัดทาระเบียบ แนวปฏิบตั ิ แบบรายงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ทีจ่ าเป็ นในการให้บริการปรับซ่อม
4.ติดตามการปรับซ่อมและบารุงรักษาสภาพวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้มอี ายุการใช้งานยาวนาน
5.ประเมิน สรุปผลการดาเนินงานประจาปี การศึกษาและรายงานต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
6.ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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งานฝ่ ายป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่
1. วางแผน กาหนดนโยบายความปลอดภัยในโรงเรียน
2. จัดทาคาสังแต่
่ งตัง้ กรรมการ ผูร้ บั ผิดชอบ
3. การดาเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัย
4. ดูแล กากับ ติดตาม
5. รายงานผล
6.งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานฝ่ ายธนาคารโรงเรียน มีหน้าที่
1. หัวหน้าธนาคารโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
2. เป็ นคณะกรรมการฝ่ ายบริหารทัวไปโรงเรี
่
ยนสุราษฎร์พทิ ยา
3. ควบคุมดูแลการทางานของนักเรียนทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นเจ้าหน้าทีธ่ นาคารโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา มีดงั นี้
3.1 ตรวจสอบการเงินให้ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานในวันทีเ่ ปิ ดทาการ
3.2 ตรวจสอบเอกสารการเบิก-ถอน เงินธนาคารโรงเรียน
3.3 นาเงินสดไปฝากทีธ่ นาคารออมสิน สาขาพีเ่ ลีย้ ง (สุราษฎร์ธานี) ในวันทีม่ กี ารปิ ดระบบบัญชี
3.4 นาส่งรายงานประจาวัน,รายงานประจาเดือน ทีธ่ นาคารออมสิน สาขาพีเ่ ลีย้ ง (สุราษฎร์ธานี)
3.5 สรุปรายงานการดาเนินงานธนาคารโรงเรียนทุกเดือน
3.6 ประสานงานกับเจ้าทีธ่ นาคารโรงเรียนทุกเดือน
3.7 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้นกั เรียนและบุคลากรในโรงเรียนฝากเงิน
4. รณรงค์และส่งเสริม คุณลักษณะด้านการประหยัดและอดออมของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีธ่ นาคารออมสินในการรับเงินประจาวันและเงินอื่น ๆ
6. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานกิ จกรรมนักเรียนและชุมชนสัมพันธ์ มีหน้าที่
ทาหน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการ ฝ่ ายบริหารทัวไป
่ และปฏิบตั งิ านกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์ เพือ่ ให้
โรงเรียน และชุมชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนในด้านข่าวสาร สร้างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนจัดกิจกรรมนักเรียน ครู บุคลากร ในโอกาสต่าง ๆ ทัง้ ภายในและนอกโรงเรียน มีภาระงาน ดังนี้
1. จัดกิจกรรม ประสานงาน สร้างความเข้าใจ สร้างศรัทธาทีถ่ ูกต้องระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บุคลากร ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากร นักเรียนและลูกจ้างประจาด้วยสือ่ แบบต่าง ๆ
2. ดาเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพือ่ สนับสนุนโรงเรียน
3. วางแผนกาหนดงาน โครงการงบประมาณแผนปฏิบตั งิ านด้านกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์
4. รวบรวมวิเคราะห์ขอ้ มูลของชุมชน เพือ่ นาไปใช้ในงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน
5. การมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย ศาสนาและงานทีเ่ กีย่ วกับชุมชน
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6. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพือ่ หารายได้เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาโรงเรียน
7. ประสานและให้บริการแก่ครู นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน
ด้านการจัดกิจกรรมในโอกาสต่าง ๆ
8. สรุปผลและเสนอผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมทีร่ บั ผิดชอบต่อผูอ้ านวยการสถานศึกษา
9. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานธุรการ-สารบรรณโรงเรียน มีหน้ าที่
1. งานวางแผนงานธุรการ – สารบรรณกลาง
2. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับงานธุรการ – สารบรรณ
3. กาหนดขอบข่ายหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
4. กาหนดตัวบุคคล
5. ตรวจสอบหนังสือเข้า-ออกระบบ My Office
6. ลงทะเบียนรับเอกสารหนังสือราชการ บันทึกเสนอผูอ้ านวยการ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบและปฏิบตั ิ
7. ลงทะเบียนส่งเอกสารหนังสือราชการ ดาเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
8. จัดทาหนังสือโต้ตอบและรับ-ส่งหนังสือราชการ/จัดทาคาสัง่
9. จัดทาทะเบียนคุมหนังสือภายใน
10. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหนังสือราชการ
11. เก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการ
12. จัดทาสารสนเทศของงานธุรการ-สารบรรณ
13. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี มีหน้าที่
1. กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายและเทคโนโลยี มีหน้าที่ พัฒนางานระบบเครือข่าย พัฒนาระบบ
สารสนเทศออนไลน์ งานประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านเว็บไซต์โรงเรียน งานซ่อมบารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี
งานบัตรนักเรียน และงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. งานระบบเครือข่ายอิ นเทอร์เน็ ต มีหน้าที่ พัฒนาระบบเครือข่ายภายในโรงเรียนทัง้ ระบบมี
สายและไร้สาย จัดการระบบการใช้อนิ เทอร์เน็ตตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลการใช้งานของผูใ้ ช้งาน
90 วัน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานบริการอินเทอร์เน็ตทัง้ ครู บุคลาการทางการศึกษาและนักเรียน ให้บริการ
การใช้อนิ เทอร์เน็ตสาหรับผูม้ าใช้บริการพิเศษกรณีจดั การอบรมหรือการจัดกิจกรรมพิเศษของโรงเรียน
และงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. งานระบบสารสนเทศออนไลน์ มีห น้ า ที่ ติด ต่ อ กับ ฝ่ ายงานที่ต้อ งการให้พ ัฒ นาระบบ
สารสนเทศของฝ่ ายงานนัน้ ๆ วิเคราะห์ระบบงาน พัฒนาโปรแกรม ตรวจสอบการใช้งานประชาสัมพันธ์
และแนะนาการใช้งานปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแล บารุงรักษาเครื่อง Server
สารองฐานข้อมูลอย่างสม่าเสมอ และงานอื่น ๆทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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4. งานเว็บไซต์โรงเรียน มีห น้ าที่ ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ตรวจสอบข่าวและ
ประชาสัมพันธ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็ นปั จจุบนั เช่น ข่าวจากกลุ่มบริหารงาน กลุ่ม
สาระ กลุ่มงาน ข่าวจาก Line แจ้งราชการโรงเรียน เป็ นต้น ตรวจสอบความถูกต้องของข่าว สรุปสถิติ
การให้บริการ ศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์โรงเรียน และออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ
การใช้งานดูแ ล บารุงรัก ษาเครื่อ ง Server สารองฐานข้อ มูล อย่ า งสม่ าเสมอ และงานอื่น ๆ ที่ได้ร ับ
มอบหมาย
5. งานซ่ อ มอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี มีห น้ า ที่ ดู แ ลความเรี ย บร้ อ ยของอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในห้องเรียน ห้องสานักงาน แหล่งเรียนรู้ ห้องให้บริการต่างๆ ตรวจเช็คความเรียบร้อยของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีทุกวัน ซ่อมบารุงอุปกรณ์ตามที่ครู บุคลากร นักเรียน แจ้งซ่อม และงานอื่น ๆ ที่ได้
มอบหมาย
6. งานถ่ายภาพกิ จกรรมของโรงเรียน มีหน้าที่ ถ่ายภาพกิจกรรมของโรงเรียนตามคาสังงาน
่
หรือ กิจ กรรมต่ า ง ๆ ที่บุ ค ลากรของโรงเรีย น รวบรวมภาพกิจ กรรม เพื่อ ให้บ ริก ารแก่ค รู บุ ค ลากร
นักเรียนและบุคคลทัวไปผ่
่ านเว็บไซต์ SRP Gallery และงานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
7. งานโสตทัศน์ศึกษา มีหน้าที่
1. จัดหาทรัพยากรที่ใช้ในงานโสตทัศนศึกษา เช่น อุปกรณ์โสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์
และสิง่ อานวยความสะดวกเพียงพอกับความต้องการและอยู่ในสภาพใช้งานได้ดแี ละปลอดภัย
2. จัดทาทะเบียนวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์เกีย่ วกับโสตฯ ให้เป็ นปั จจุบนั
3. จัดห้องโสตทัศนูปกรณ์ ให้สะอาดเป็ นระเบียบเรียบร้อย จูงใจให้เข้าไปใช้บริการ
4. จัดระเบียบการใช้หอ้ งโสตทัศนูปกรณ์และยืมวัสดุอุปกรณ์ให้ชดั เจน
5. ซ่อมบารุง รักษาโสตทัศนอุปกรณ์ วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ให้อยู่ในสภาพทีด่ ี
6. สนับสนุนให้มกี ารใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
7. อานวยความสะดวกในการทีโ่ รงเรียนมีการประชุม อบรม สัมมนาในโอกาสต่าง ๆ และการ
ให้บริการชุมชน หน่วยงานทีม่ าใช้บริการ
8. จัดทาสถิตกิ ารใช้บริการ รายงานผลการปฏิบตั งิ านประจาปี
9. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
8. งาน Google Workspace For Education มีหน้าที่ เพิม่ ผูใ้ ช้ ครู บุคลากร และนักเรียนให้มี
อีเมลสาหรับใช้งานทุกคน สร้างอีเมลของกลุ่มสาหรับการใช้งาน กรณีต้องการส่งเมลทุกคนทีอ่ ยู่ในกลุ่ม
จัดการหน่ วยขององค์กร เพิม่ รายชื่อนักเรียน ครู บุคลากร ในหน่ วยขององค์กร จัดการอุปกรณ์ และ
กาหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการตัง้ ค่าต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน ให้คาปรึกษาและ
คาแนะนาการใช้งาน
งานสารสนเทศ มีหน้ าที่
1. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและสารสนเทศในด้านอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
2.. เก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ ผูเ้ กีย่ วข้อง
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3. นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของ ฝ่ าย
บริหารต่าง ๆ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม EMIS และ DATA CENTER
5. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอื่นทัง้ ภายในและภายนอกโรงเรียน
6. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน
7. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้ทนั ต่อเหตุการณ์
8. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รายงานผลงานประจาปี
9. งานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานสานักงานผู้อานวยการ มีหน้ าที่
1. งานประสานงานกับหน่วยงานภายนอก/ต้อนรับ
2. งานเอกสารเข้า – ออกสานักงาน
3. การไปราชการของผูอ้ านวยการ/การประชุมฝ่ ายบริหาร
4. บริการห้องประชุมเฟื่ องฟ้ า
5. ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานประชาสัมพันธ์ มีหน้ าที่
1. จัดทาแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบตั งิ าน ปฏิทนิ ปฏิบตั งิ าน เสนอฝ่ ายบริหารเพือ่ จัดสรรงบประมาณ
2. ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายนอก
โรงเรียนทีเ่ กี่ยวข้องกับการศึกษา
3. ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สอ่ื มวลชน เพือ่ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ช่อื เสียงเกียรติคุณและ
ร่วมงานทีไ่ ด้รบั เชิญจากหน่วยงานอื่น เพือ่ สร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึน้ ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอานวยความสะดวกต่าง ๆ แก่ผปู้ กครองบุคคลทัวไป
่
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทีม่ าติดต่อ หรือมาเยีย่ มชมโรงเรียน
5. จัดทาวารสารประจาปี จดหมายข่าว หรือ แผ่นพับ เพือ่ เผยแพร่ขา่ วความเคลื่อนไหวตลอดทัง้ ความรู้
และวิทยาการใหม่ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียน
6. ให้บริการการสือ่ สารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็ นระบบสะดวกต่อการใช้บริการ
7. จัดทาโครงสร้างงานประชาสัมพันธ์ และป้ ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว
กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัลทาความดี
8. บันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนจัดเก็บภาพให้เป็ นระบบและเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ ของ
โรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต
9. ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็ นพิธกี ร พิธกี าร ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกจิ กรรม พิธกี รหน้าเสาธงใน
วันทีม่ กี ารเข้าแถวทีส่ นาม พิธกี รต้อนรับผูม้ าเยีย่ มชม ศึกษาดูงานโรงเรียน
10. เผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้คาปรึกษา และดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการ
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นักเรียนประชาสัมพันธ์
11. ติดตัง้ และซ่อมแซมบารุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย
12. รวบรวมผลงานพร้อมสถิตติ ่าง ๆ เกีย่ วกับงานประชาสัมพันธ์ ประเมินผล สรุปผลการปฏิบตั งิ านและ
รายงาน ผลการปฏิบตั งิ านประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ
13. รวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพกิจกรรมผลงานดีเด่นของนักเรียน ครู และโรงเรียน เขียนบทบรรยาย
ดาเนินการผลิตให้พร้อมใช้งาน
14. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่
1. จัดทาแผนโครงการ สาหรับงานควบคุมภายใน
2. วิเคราะห์ สภาพปั จจุบนั ปั ญหาตามโครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
3. วิเคราะห์ความเสีย่ งของการดาเนินงาน กาหนดปั จจัยเสีย่ ง และจัดลาดับความเสีย่ ง
4. กาหนดมาตรฐานในการป้ องกันความเสีย่ งในการดาเนินงานของสถานศึกษา
5. วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา
6. ให้ความรูก้ บั บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
7. ประสานกับบุค ลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายจัดทามาตรการป้ องกันความเสี่ยงไปใช้ใ นการ
ควบคุมการดาเนินงานตามภารกิจ
8. ดาเนินการควบคุมตามเหลักเกณฑ์มาตรการและวิธกี าร ทีส่ านักงานตรวจเงินแผ่นดินกาหนด
9. ประเมินผลการดาเนินการควบคุมภายใน ตามมาตรการทีก่ าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสม
10. รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปผลและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน รายงานผลงานประจาปี
12. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานงานนิ เทศ ติ ดตาม และประเมิ นผล มีหน้าที่
1. จัดทาปฏิทนิ คาสัง่ การนิเทศภายใน
2. ดาเนินการนิเทศภายในโดยเข้าร่วมการนิเทศร่วมกับรองผูอ้ านวยการและผูช้ ่วยรอง
ผูอ้ านวยการทุกครัง้ ทีด่ าเนินการนิเทศ
3. บันทึกการนิเทศ เพือ่ หาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
4. สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
5. ปฏิบตั งิ านอื่นๆตามทีไ่ ด้รบั มอบหาย
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ขัน้ ตอนการขอใช้สถานที่ภายในโรงเรียน
หน่ วยงานภายในโรงเรียน
ผูข้ อใช้ตดิ ต่อขอรับแบบฟอร์มทีส่ านักงานบริหารทัวไป
่
กรอกแบบฟอร์ม

อนุมตั โิ ดยรองผูอ้ านวยการกลุ่ม
บริหารงานทัวไป
่

เจ้าหน้าทีป่ ระสานผูด้ แู ลในการจัด
สถานที/่ ดูแลความเรียบร้อย

หน่ วยงานภายนอก
ผูข้ อใช้จดั ทาหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ ส่งทีส่ านักงานบริหารทัวไป
่
เสนอต่อผูอ้ านวยการโรงเรียน

อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีป่ ระสานผูด้ แู ลในการจัด
สถานที/่ ดูแลความเรียบร้อย

ไม่
อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีป่ ระสานติดต่อกลับแจ้ง
ผลการขอใช้สถานที่
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ขัน้ ตอนการขอใช้ห้องประชุมต่าง ๆ
ผูข้ อใช้ตดิ ต่อขอใช้หอ้ งประชุม
กรอกแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าทีป่ ระสานผูด้ แู ลในการจัด
สถานที/่ ดูแลความเรียบร้อย

รับผิดชอบในการดูแลห้องประชุม
ห้องประชุมบวรศิลป์
ห้องประชุมเฟื่ องฟ้ า
ห้องประชุมเฟื่ องนภา
ห้องประชุมศรีสมร

ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ
ติดต่อ

สานักงานบริหารทัวไป
่
สานักงานผูอ้ านวยการ
สานักงานกิจการนักเรียน
สานักงานห้องเรียนโครงการพิเศษ
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ขัน้ ตอนการขอใช้รถโรงเรียน
ผูข้ อใช้ตดิ ต่อขอรับแบบฟอร์มทีส่ านักงานบริหารทัวไป
่
กรอกแบบฟอร์ม

อนุมตั โิ ดยรองผูอ้ านวยการกลุ่ม
บริหารงานทัวไป
่

อนุมตั ิ

ไม่
อนุมตั ิ

เจ้าหน้าทีป่ ระสานพนักงานขับรถ

เจ้าหน้าทีป่ ระสานติดต่อกลับ
แจ้งผลการขอใช้รถ
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ขัน้ ตอนการแจ้งซ่อม
ขอรับแบบฟอร์มทีส่ านักงานบริหารทัวไป
่
กรอกแบบฟอร์ม

เจ้าหน้าทีร่ บั แบบฟอร์ม
เสนอต่อผูช้ ่วยรองฯ/รอง
ผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่

ดาเนินการซ่อมได้ทนั ที

ตรวจสอบ/พิจารณา
การซ่อม

ไม่สามารถดาเนินการซ่อมได้

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งช่าง
เพือ่ ซ่อมบารุง

เจ้าหน้าทีแ่ จ้งต่อ
พัสดุเพือ่ ดาเนินการ

ดาเนินการซ่อมและ
ปรับปรุง

ดาเนินการซ่อมและปรับปรุงโดยพัสดุ
สรรหาช่างมาเพือ่ ซ่อมบารุง

ดาเนินการซ่อมและ
ปรับปรุง

ตรวจรับงาน
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2.มาตรฐานการปฏิบตั ิ งานกิจการนักเรียน
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งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน เป็นอีกหนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนที่
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการ
บริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ ต้องพัฒนา ผู้เรียน
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตย
ผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันสามารถเลือกดำเนินชีวิต
อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม
วิสัยทัศน์
งานกิจการนักเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีค่านิยมและพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับ
และได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถประสานชุมชนร่วมธำรงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยและวิถีพุทธ ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นโยบาย
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพกฎหมาย กติกาของสังคมและบทบาทหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริม ปลูกผัง อบรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่นในคำสั่งสอน
ของศาสนา
3. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนหลีกเลี่ยงและละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
5. นักเรียนรู้จักดำรงชีวิต และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ
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หลักการ และเหตุผลการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เด็กและเยาวชนในยุคปั จจุบนั จานวนไม่น้อย ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากปั ญหาและสภาพแวดล้อมที่
ไม่สร้างสรรค์ในสังคมทาให้มพี ฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู
อาจารย์และคนทางานด้านเด็กจะใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามไม่อาจพิทกั ษ์
ปกป้ อ งและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือ มีพฤติกรรมตามที่สงั คมคาดหวังไว้จากการ
ประมวลสถิตขิ อ้ มูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงาน ต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทัง้ ที่
เป็ นนักเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ดงั นี้
1. ตกเป็ นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขัน้ หมกมุ่น และเรียนรูพ้ ฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมจาก
เกมจนไปสูก่ ารประพฤติปฏิบตั ทิ ก่ี ่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม
2. นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์มพี ฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ที่ผดิ
กฎหมาย เป็ นนักซิง่ วัยใส และเป็ นสก๊อย (สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มกับนักซิง่ )
3. ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปั ญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความ
ปั น่ ป่ วนในชุมชน ไปจนถึง การยกพวกตีกนั
4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็ นพ่อแม่ตงั ้ แต่อายุยงั น้อง มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาด
ความรับผิดชอบ
5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริม่ จากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่
แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
6. ขาดหลัก ยึดเหนี่ยวทางจิต ใจ ไม่เ ห็นความสาคัญของหลักศาสนา ค่ านิยมความเป็ นไทย
ความสัมพันธ์กบั คนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพือ่ น ติดสือ่ และให้ความสาคัญกับวัตถุมากกว่า
ความมีคุณธรรมนาใจ
นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาสังคมอาทิ ติดการพนัน นิยม
เสีย่ งโชค การมัวสุ
่ มในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ทาร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์นิยมบริโภคอาหารกรุบกอบ อาหารทีไ่ ม่เป็ นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกในแง่
ร้าย ไม่สนใจต่อปั ญหาสังคมอย่างไรก็ตามสาเหตุทท่ี าให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมเป็ น
ผลมาจากปั จจัยเสีย่ งต่าง ๆ ดังนี้
1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว
ครอบครัว เป็ นสภาพแวดล้อ มที่มีอิทธิพลต่อ บุค ลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
พฤติกรรมทีเ่ ป็ นปั ญหาของเด็กและเยาวชนเป็ นผลมาจากการเลี้ยงดูดว้ ยวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะสม ส่งเสริม
ให้แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยปละละเลย เรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว
ครอบครัวแตกแยกผู้ปกครองบีบบังคับ กดดัน และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็ นจริง ไม่มี
บรรยากาศที่สร้างความรักความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคีเติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มี
ความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสยั และไม่มจี ุดหมายปลายทางในชีวติ
2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน
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โรงเรียนเป็ นบ้านหลังที่ส องของเด็ก เป็ นบ่อ เกิดของคุ ณงามความดีโดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพความรูค้ วามสามารถ ของเด็กและเยาวชน ให้เป็ นทรัพยากรมนุษย์ทม่ี คี ุณค่า และสังคมแต่
โรงเรียนจานวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมทีจ่ ะทาให้เด็กและเยาวชนเป็ นคนทีส่ มบูรณ์ตามความมุ่งหวัง
ของสังคม จากการติดตามพบว่าโรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการที่
เหมาะสมต่อการพิทกั ษ์ ปกป้ องคุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างเท่าทัน ทัวถึ
่ ง
ถูกต้องและเป็ นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยไม่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสาคัญ
กฎระเบียบมากกว่าชีวติ จิตใจของนักเรียน พัฒนาผูเ้ รียนโดยไม่คานึงถึงองค์รวม ตลอดถึงการจัดการ
กลับปั ญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน
3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม
ความล้มเหลวในชีว ิตของเด็กและเยาวชน เป็ นความสูญ เสียทางเศรษฐกิจ และต้น ทุนทาง
ความรูส้ กึ ของผูป้ กครองอย่างประเมินค่าไม่ได้สงั คมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน
ชุมชนอ่อนแอขาดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่
ปล่อยให้มกี ารแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัว ทางเศรษฐกิจที่
ไม่สร้างสรรค์ละเลยต่อปั ญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความสาคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มอง
เด็กและเยาวชนทีป่ ระสบปั ญหาด้วยทัศนะ และท่าทีทต่ี อกย้าซ้าเติม
4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน
เพือ่ นเป็ นปั จจัยทีส่ าคัญในชีวติ ของเด็กและเยาวชนเป็ นธรรมชาติทเ่ี ด็กและเยาวชนทุกคนต้องมี
แต่เพือ่ นก็เป็ นดาบสองคมทีอ่ าจทาให้เด็กและเยาวชนจานวนไม่น้อยก้าวพลาด เช่น เพือ่ นทีม่ นี ิสยั เกเร
เป็ นอันธพาลเสเพล สามะเลเทเมา การคบเพื่อนที่มพี ฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าวเสีย่ งภัย มัว่
สุมเบี่ยงเบน หรือการได้รบั แรงบีบคัน้ กดดัน ข่มขู่ หรือการไม่ได้รบั การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน ซึ่ง
สภาพการณ์ดงั กล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทัง้ สิน้
5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิ กภาพหรือตัวนักเรียน
เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภาพภายในและภายนอก
ตามสภาพความเป็ นตัวตนทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ เช่น มีขอ้ จากัดเกีย่ วกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้
ไม่มคี วามตระหนักในคุณค่ าความส าคัญ ของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้
ปฏิเ สธค่ านิยมหรือ ศาสนาที่ค นส่ว นใหญ่ นับถือ ไม่มีทกั ษะในการสื่อ สาร ปฏิเ สธไม่เ ป็ น ควบคุ ม
อารมณ์และความเครียดไม่ได้รวมทัง้ การมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ด้วยสภาพและปั ญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้นสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานจึงเห็นความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็ นนวัตกรรมทีเ่ กิดจาก
ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา ในอดีต จะเป็ นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้
โรงเรียนและสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาได้ใช้เป็ นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารปั ญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มคี วามเร็ว ร้อน แรง และร้าว ได้อย่าง
เท่ากัน ทัวถึ
่ ง ถูกต้องและเป็ นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ความหมาย ความสาคัญ และคุณค่าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนานักเรียนให้เป็ นบุคคลที่มคี ุณภาพทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวถิ ชี วี ติ ที่เป็ นสุขตามที่สงั คมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานัน้
นอกจากจะดาเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็ นสิง่ สาคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ
ทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี ปั ญหาเศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของสารเสพติด ปั ญหาครอบครัว
ปั ญหาการแข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้ วนแต่เป็ นผลเสีย
ต่อสุขภาพจิต และสุขภาพกายของทุกคนจนนาไปสูก่ ารเกิดปั ญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคม
ด้วยความตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียน ให้มคี วามสมบูรณ์
พร้อมอย่างเป็ นองค์รวม ทัง้ ด้านร่างกาย สติปัญญา ความรูค้ วามสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
ให้มที กั ษะในการดารงชีวติ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
ตัง้ แต่ปี 2543 ซึง่ ประสบผลสาเร็จเป็ นอย่างดีในโรงเรียนทีด่ าเนินการอย่างจริง จังและต่อเนื่อง ดังนัน้ ทุก
โรงเรียนในฐานะที่เป็ นหน่ วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ผู้เรียน และแก้วกิ ฤต
สังคมจึงควรนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์มีภูมคิ ุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มี
ทักษะในการดารงชีวติ และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็ นระบบ มีขนั ้ ตอน มีครูท่ปี รึกษาเป็ นบุคลากรหลักในการดาเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของ
บุ ค ลากรทุ ก ฝ่ ายที่เ กี่ย วข้อ งทัง้ ภายในและนอกสถานศึก ษา อัน ได้แ ก่ ค ณะกรรมการสถานศึก ษา
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีวธิ ีการและเครื่องมือที่ชดั เจน มีมาตรฐานคุณภาพและมี
หลักฐานการทางานทีต่ รวจสอบได้
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. เพือ่ ให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็ นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. เพือ่ ให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่ชดั เจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบตั งิ าน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้
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ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นักเรียนได้รบั การดูแลช่วยเหลืออย่างทัวถึ
่ งและตรงตามสภาพปั ญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกบั นักเรียนเป็ นไปด้วยดีและอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จกั ตนเอง ควบคุมตนเองได้มกี ารพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็ น
รากฐานในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุ่งมันที
่ จ่ ะเอาชนะอุปสรรค (AQ)
4. นักเรียนเรียนรูอ้ ย่างมีความสุข และได้รบั การส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความเสียสละ
เอาใจใส่
กระบวนการและขัน้ ตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็ นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็ น
ระบบมีขนั ้ ตอน มีครูทป่ี รึกษาเป็ นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชน ผูบ้ ริหารและครูทุกคน มีวธิ กี ารและเครื่องมือทีช่ ดั เจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการ
ทางานทีต่ รวจสอบได้
กระบวนการและขัน้ ตอนของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสาคัญ 5
ประการ ดังนี้
1. การรูจ้ กั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
5. การส่งต่อ
การรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล
ด้วยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพ้นื ฐานความเป็ นมาของชีว ิต ที่
แตกต่างกัน ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ดังนัน้ การรู้
ข้อมูลที่จาเป็ นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มคี วามเข้าใจนั กเรียนมากขึน้
สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนและนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริม การ
ป้ องกัน และแก้ไขปั ญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ไี ด้จากเครื่องมือและ
วิธกี ารทีห่ ลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรูส้ กึ หรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไข
ปั ญหานักเรียน ซึง่ จะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
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การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียนเป็ นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการหาวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการจาเป็ นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการแบ่ง
นักเรียนเป็ น4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มปกติคอื นักเรียนทีไ่ ด้รบั การวิเคราะห์ขอ้ มูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซง่ึ ควรได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ ุม้ กันและการส่งเสริมพัฒนา
2. กลุ่มเสีย่ ง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสีย่ งตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้ องกันและแก้ไขตามกรณี
3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จดั อยู่ใ นเกณฑ์ของกลุ่ มมีปัญ หาตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนซึง่ โรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
4. กลุ่ ม พิเ ศษ คือ นั ก เรีย นที่ มีค วามสามารถพิ เ ศษ มีค วามเป็ นอัจ ฉริย ะแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็ นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มอี ายุใ น
ระดับเดียวกัน ภายใต้ส ภาพแวดล้อ มเดียวกัน ซึ่งโรงเรีย นต้อ งให้ก ารส่งเสริมให้นักเรียนได้พ ัฒ นา
ศักยภาพความสามารถพิเศษนัน้ จนถึงขัน้ สูงสุด
การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กบั นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหานัน้ จาเป็ นอย่างมากทีต่ ้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ และหา
วิธีการช่วยเหลือทัง้ การป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหาโดยไม่ปล่อ ยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็ น
ปั ญหาของสังคมการสร้างภูมคิ ุม้ กันการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรียน จึงเป็ นภาระงานทีย่ งิ่ ใหญ่
และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นกั เรียนเติบโต เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณภาพของสังคมต่อไป
การป้ อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หาให้กับ นัก เรีย นนั น้ มีห ลายเทคนิ ค วิธีก าร แต่ ส ิ่ง ที่ค รูท่ีป รึก ษา
จาเป็ นต้องดาเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. การให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น
2. การจัดกิจกรรมเพือ่ ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การส่งเสริ มพัฒนานักเรียน
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็ นการสนับสนุ นให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็ นนักเรียนกลุ่มปกติ
หรือกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษให้มคี ุณภาพมากขึ้นได้พฒ
ั นาเต็มศักยภาพ มีความ
ภูมใิ จในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้ องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็ น
นักเรียนกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหาและเป็ นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสีย่ ง/มีปัญหากลับมาเป็ นนักเรียนกลุ่มปกติ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานทีโ่ รงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธที โ่ี รงเรียนสามารถพิจารณาดาเนินการได้แต่มกี จิ กรรมหลักสาคัญที่
โรงเรียนต้องดาเนินการ คือ
1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม
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2. การเยีย่ มบ้าน
3. การจัดประชุมผูป้ กครองชัน้ เรียน (Classroom meeting)
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวติ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การส่งต่อนักเรียน
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรียนโดยครูทป่ี รึกษาหากมีกรณีทบ่ี างปั ญหามีความยาก
ต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดขี น้ึ ก็ควรดาเนินการส่งต่อไปยังผูเ้ ชีย่ วชาญ
เฉพาะด้านต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รบั การช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึน้ หากปล่อยให้
เป็ นบทบาทหน้าทีข่ องครูทป่ี รึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลาพังความยุ่งยากของปั ญหาอาจมีมากขึน้
หรือลุกลามกลายเป็ น ปั ญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขซึ่งครูท่ีปรึกษาสามารถดาเนินการได้ต ัง้ แต่
กระบวนการรู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุค คลหรือคัดกรองนักเรียนก็ได้ทงั ้ นี้ข้นึ อยู่กับลักษณะปั ญ หาของ
นักเรียนในแต่ละกรณี
การส่งต่อแบ่งเป็ น 2 แบบคือ
1 การส่งต่อภายในครูท่ปี รึกษาส่งต่อไปยังครูท่สี ามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทงั ้ นี้ข้นึ อยู่
กับลักษณะปั ญหาเช่นส่งต่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจาวิชาหรือครูฝ่ายปกครอง
2 การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็ นผู้ดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหากพิจ ารณาเห็น ว่ า เป็ น กรณี ปั ญ หาที่มีค วามยากเกิน กว่า ศัก ยภาพของโรงเรีย นจะดูแล
ช่วยเหลือได้
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งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส่งเสริมความสาเร็จด้านการเรียนและด้านการดารงชีวติ ของนักเรียน โดยการดูและช่วยเหลือ
นักเรียนแต่ละคนให้ไปสู่เป้ าหมายปลายทางตามความมุ่งหวังของตัวนักเรียนเอง และความคาดหวังของ
สังคม
1.1. คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คณะผู้บริ หาร) มีหน้ าที่
1.1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนและผดุงรักษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.1.2 สร้างขวัญกาลังใจและพัฒนาบุคลากร
1.1.3 เป็ นผูน้ าในการผนึกผสาน บูรณาการภารกิจโดยรวมของสถานศึกษา
1.1.4 ประสานสัมพันธ์แ ละสร้างความเข้มแข็งให้ทีม ประสาน ทีมทา และเครือ ข่าย
ดาเนินงานจากทุกภาคส่วน
1.1.5 นิเทศ กากับติดตามและประเมินผล
1.2. คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมประสาน) มีหน้ าที่
1.2.1 ปฏิบตั งิ านในฐานะบุคลากรหลักในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.2 ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการดาเนินงานและ
หน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.3 จัดทาเครื่องมือ สือ่ อุปกรณ์ทจ่ี าเป็ นในการพัฒนาดาเนินงานและรับผิดชอบในการ
ชีแ้ จงสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
1.2.4 จัด การประชุ ม คณะกรรมการทุ ก ฝ่ ายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สม่ า เสมอ เพื่อ แสวงหา
แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.2.5 สรุปรายงานผลการดาเนินงานและดาเนินการอื่นใด เพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทีมทา) มีหน้ าที่
1.3.1 ประสานงานกับผูเ้ กีย่ วข้องและดาเนินการประชุมชีแ้ จง
1.3.2 บันทึกหลักฐานการปฏิบตั งิ าน ประเมินผลการจัดทารายงานตามระดับชัน้
1.3.3 ศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ความต้ อ งการของครู ท่ี ป รึก ษาและนั ก เรี ย น
เพือ่ ประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3.4 ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ
1.3.5 ดาเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามขัน้ ตอนและกระบวนการของงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. หัวหน้ าระดับ/รองหัวหน้ าระดับ
1.1 ติดตาม กากับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูทป่ี รึกษา
1.2 ประสานงานกับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 จัดประชุมครูในระดับเพือ่ พัฒนาประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 จัดประชุมเพือ่ ปรึกษาปั ญหารายกรณี (Case Conference)
1.5 บันทึกหลักฐานในการปฏิบตั งิ านและจัดทารายงาน ประเมินผลระดับ ส่งผูบ้ ริหารโดยทีม
ประสาน
2. ครูที่ปรึกษา/ครูประจาชัน้
2.1 ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางทีก่ าหนด ดังนี้
2.1.1 รู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล โดยการรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็ นรายบุคคล จัดทา
ข้อมูลให้เป็ นระบบและเป็ นปั จจุบนั
2.1.2 คัด กรองนั ก เรีย น วิเ คราะห์ ข้อ มู ล จ าแนกจัด กลุ่ ม นั ก เรีย น เช่ น กลุ่ ม เด็ก
มีความสามารถพิเศษกลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ ง และกลุ่มมีปัญหาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
2.1.3 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียน โดยจัดกิจกรรม โครงการ โครงงาน ส่งเสริมพัฒนา
ผูเ้ รียนให้รจู้ กั ตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกั ษะในการดารงชีวติ
2.1.4 การป้ องกันและการแก้ไขปั ญหา ดูแลให้คาปรึกษาในกรณีท่ไี ม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ทัง้ รายบุคคล และรายกลุ่ม
2.1.5 การส่งต่อในกรณีท่เี ป็ นปั ญหาของนักเรียนซับซ้อน ให้ส่งต่อไปยังครูแนะแนว
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือผูท้ ม่ี ที กั ษะความสามารถตรงกับลักษณะปั ญหา
2.2 พัฒนาตนเองด้านองค์ความรูท้ างจิตวิทยาการแนะแนว และการให้คาปรึกษา
2.3 ร่วมประชุมกลุ่ม ระดับและปรึกษาปั ญหารายกรณี
2.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบตั งิ านและประเมินผล รายงานส่งหัวหน้าระดับ
3. ครูผ้สู อนประจาวิ ชาและครูที่เกี่ยวข้อง
3.1 ศึกษาข้อมูลของนักเรียนเป็ นรายบุคคล เพือ่ รูจ้ กั และเข้าใจผูเ้ รียนอย่างแท้จริง
3.2 ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนักเรียนแก่ครูทป่ี รึกษา และความร่วมมือกับครูทป่ี รึกษาและผูเ้ กี่ยวข้องใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 ให้ขอ้ มูลในการรู้จกั และเข้าใจผู้เรียนในการจัดระบบการเรียนรู้กจิ กรรมการพัฒนาผู้เรียน
และบริการต่าง ๆ ให้ผเู้ รียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
3.4 ให้คาปรึกษาเบื้องต้นในรายวิชาทีส่ อน ในด้านการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทักษะการ
ดารงชีวติ และบุคลิกภาพทีพ่ งึ ประสงค์
3.5 พัฒนาตนเองด้า นความรู้ทางจิต วิท ยาและการแนะแนวและนามาบูร ณาการในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่ผเู้ รียน
3.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษารายกรณี ในกรณีทเ่ี กีย่ วข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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3.7 บันทึกหลักฐานการปฏิบตั งิ าน สรุป และรายงานส่งหัวหน้าระดับ
๔. ครูแนะแนว
๔.๑ นิเทศ (Supervising) สนับสนุ นและเป็ นแกนหลักแก่ครูท่ปี รึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกคนใน
การให้ค วามรู้ เทคนิค วิธีก าร และกระบวนการตามหลักจิต วิทยาและการแนะแนวเพื่อ ให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในประเด็นสาคัญต่อไปนี้
4.1.1 เทคนิค วิธกี าร และเครื่องมือ เพือ่ การรูจ้ กั และเข้าใจผูเ้ รียน รวมทัง้ การคัดกรอง
จัดกลุ่มผูเ้ รียน ให้คาปรึกษาเบือ้ งต้น เช่น การใช้ระเบียนสะสม แบบทดสอบ การสังเกตการสัมภาษณ์
4.1.2 เสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูม การประชุมผู้ปกครองชัน้ เรียน และกิจกรรม
สาหรับผูเ้ รียนทุกกลุ่มคัดกรอง
4.1.3 ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกีย่ วกับธรรมชาติและลักษณะผูเ้ รียนกลุ่มพิเศษประเภท
ต่าง ๆ และเสนอแนะแนวทางในการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาผูเ้ รียน
4.2 ให้คาปรึกษา (Counseling) แก่ผเู้ รียน (ในกรณีทค่ี รูเป็ นทีป่ รึกษาไม่สามารถแก้ไขหรือยาก
ต่อการช่วยเหลือ)
4.3 ประสาน (Co-coordinating) กับผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ในและนอกสถานศึกษา เป็ นระบบ “เครือข่าย”
ในการดาเนินงานแนะแนวและดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนในคาบแนะแนว
4.5 ให้บริก ารต่ า ง ๆ หรือ จัดทาโครงการ กิจกรรมกลุ่ มต่ า ง ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็ น การ
สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.6 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปั ญหารายกรณี
4.7 ในกรณี ท่ีนัก เรีย นมีปั ญ หายากต่ อ การช่ ว ยเหลือ ของครูแ นะแนว ให้ส่ง ต่ อ ผู้เ ชี่ย วชาญ
ภายนอกและติดตามการช่วยเหลือนัน้
4.8 บันทึกหลักฐานการปฏิบตั งิ านและประเมินผลรายงานส่งผูบ้ ริหารและหัวหน้าระดับ
5. ผู้แทนนักเรียน
5.1 เรียนรู้ ทาความเข้าใจกรอบแนวคิดของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 ประสานงานในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหาและความต้องการจาเป็ นของ
เพือ่ นนักเรียน
5.3 มีสว่ นร่วมในการกาหนดแผน / โครงการ / กิจกรรม
5.4 เป็ นแกนนาในการดูแลช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนให้ได้รบั ประสบการณ์เรียนรูแ้ ละเสริมสร้าง
ทักษะการดารงชีวติ อย่างเต็มตามศักยภาพ
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แผนผังระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาพที่ 1 Flow chart ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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การบริ หารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์/นโยบาย
การจัดการศึกษา
สพฐ/สพม

อบรม/พัฒนา
ศึกษาดูงาน

กาหนดทิศทางกล
ยุทธ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ดาเนินงานตามนโยบาย
อนุมตั แิ ผนงาน/โครงการ

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ศึกษาข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียน
บริบทชุมชน/โรงเรียน

P

แต่งตัง้ คณะกรรมการ
- ทีมนา
- ทีมประสาน
- ทีมทา

A

นิเทศ กากับติดตาม และประเมิน

O

ปรับปรุงพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

R
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คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองผู้อานวยการกลุม่ บริหารงานทัวไป
่ (ประธาน) หัวหน้ าระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (รองประธาน) หัวหน้ างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
(กรรมการและเลขาฯ)
หัวหน้ าระดับชัน้ /รองหน้ าระดับชัน้
ครูที่ปรึกษา
1.การศึกษานักเรียนเป็ นรายบุคคล
2.การเยีย่ มบ้าน
3.การสังเกต
4.ระเบียนสะสม
1.ข้อมูลเชิงประจักษ์
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
3.แบบประเมิน EQ

รู้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล

การคัดกรองนักเรียน
ช่วยเหลือ/
ส่งต่อ

ปกติ

เสี่ยง/ปัญหา

ส่งเสริ มและพัฒนา
ส่งต่อ

1.ครูทป่ี รึกษา
2.ครูพยาบาล
3.ครูแนะแนว
4.ผูป้ กครอง/โรงพยาบาล
5.ครูฝ่ายปกครอง

สรุปผลการ
ดาเนิ นงาน

1.กิจกรรมโฮมรูม
2.กิจกรรมประชุมผูป้ กครอง
3.กิจกรรมบูรณาการในคาบประชุมระดับ
4.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
5.กิจกรรมกีฬาสี
6.กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
7.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
8.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
9.เครือข่ายผูป้ กครอง และอื่น ๆ

รายงาน
บุคคลในข้อ 1 – 5 ร่วมกันอบรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง/มีปญ
ั หา/ควบคุม
ความประพฤติ/บำเพ็ญประโยชน์ตามความเหมาะสม
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การบริ หารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

-

นโยบาย
ของ
โรงเรียน

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ศักยภาพของโรงเรียน
บริบทชุมชน

P

-

ดาเนิ นงานตามระบบ
การรูจ้ กั นักเรียน
การคัดกรอง
การส่งเสริม
การช่วยเหลือ,แก้ไข
การส่งต่อ
การประเมินและรายงาน

D

C
นิเทศ กากับ ติดตามประเมินผล

ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์

A
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มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งานกิ จการนักเรียน กลุ่มบริ หารงานทัวไป
่
รองผู้อานวยการกลุ่มงานบริ หารทัวไป
่ (งานกิ จการนักเรียน)
1. เป็ นทีป่ รึกษาของผูอ้ านวยการเกีย่ วกับงานกิจการนักเรียน
2. ร่วมจัดทาแผนงาน/โครงการ วางแผนการดาเนินงานและกาหนดปฏิทนิ งานกิจการนักเรียน
3. กากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานของงานกิจการนักเรียนให้ดาเนินไปอย่างเป็ นระบบตาม
ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ
4. กากับ ดูแล กลันกรองเอกสาร
่
ในสานักงานกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพือ่ ปฏิบตั ิ
หรือสังการอนุ
่
ญาตหรืออนุมตั แิ ล้วแต่กรณี
5. เป็ นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผดิ ระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ
คณะกรรมการงานกิจการนักเรียน
6. ปกครองดูแ ล ให้ค วามอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอก
โรงเรียนในบางโอกาส
7. ให้คาแนะนาในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคม และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี
8. วางแผนป้ องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่
ไม่ เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
9. วางแผนการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับระเบียบวินยั
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ
11. วางแผนและจัดให้มกี ารรวบรวมข้อมูล สถิตเิ กี่ยวกับงานกิจการนักเรียนให้เป็ นปั จจุบนั
เพือ่ ป้ องกันและแก้ไข
12. ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน
13. ออกเยีย่ มบ้านนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาตามโอกาสอันควร
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาตามโอกาสอันควร
15. จัดทาสถิติ รวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมของนักเรียนเพือ่ แก้ไขปรังปรุงต่อไป
16. ติดตามและประเมินผลงานกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน
17. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่ (งานกิ จการนักเรียน)
1. กากับดูแลงาน โครงการ กิจกรรมและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไปและผู
่
อ้ านวยการโรงเรียน
2. ให้ดาเนินไปตามแผนทีก่ าหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3. นิเทศ ติดตาม ให้คาแนะนาแก่บุคลากรในสายงานในการแก้ไขปั ญหาและพัฒนางาน
4. ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ ทีด่ แู ลงานกิจการนักเรียนใน
กรณีรองผูอ้ านวยการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
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5. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานบริ หารระดับชัน้ เรียน/ครูที่ปรึกษา
หัวหน้ าระดับชัน้ และรองหัวหน้ าระดับชัน้ มีหน้าที่
1. ปฏิบตั หิ น้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายจากรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
2. ประชุมร่วมกับรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
3. ทาหน้าทีเ่ ป็ นกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน
4. ดาเนินงานกิจการนักเรียนในระดับทีร่ บั ผิดชอบให้เป็ นไปตามแผนงานและโครงการทีว่ างไว้
5. ติดต่อประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และหน่ วยงานต่าง ๆ ที่จะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อนักเรียนในระดับทีร่ บั ผิดชอบ
6. ดูแลสวัสดิการของนักเรียนในระดับชัน้
7. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับความประพฤติและระเบียบของนักเรียน หาทางป้ องกันมิให้นักเรียน
ประพฤติห รือ กระท าผิด ระเบีย บของโรงเรีย นและร่ ว มกัน ก าหนดแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้า น
พฤติกรรมของนักเรียน
8. ชีแ้ จง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นกั เรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการปฏิบตั ิ
9. จัดทาระเบียนความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย
การขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนเป็ นปั จจุบนั
10. ควบคุม กากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงงาน
กิจการนักเรียนเมื่อนักเรียนขาดเรียน 3 วันขึน้ ไป
11. แนะนาตักเตือน และติดตามนักเรียนในระดับชัน้ ให้ทวถึ
ั่ ง
12. จัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกับครูในระดับชัน้ เพื่อเตรียมการปฏิบตั งิ านระดับชัน้ และแก้ปัญหาต่าง
ๆ
13. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูทป่ี รึกษาในระดับชัน้ เรียน
14. รายงานผลการดาเนินงานตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายและปั ญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน
ที่เกิดขึ้นต่อผู้ช่วยรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่ (งานกิจการนั กเรียน)/รองผู้อานวยการกลุ่ ม
บริหารงานทัวไป
่
15. ประสานงานกับ ครูท่ีป รึก ษาในระดับ ชัน้ ที่ร ับผิด ชอบในการด าเนิ น งานตามที่ไ ด้รบั
มอบหมายให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
16. จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทัง้ รัฐพิธีและราชพิธหี รือ
กิจกรรมกับ ทางราชการ ทัง้ รัฐพิธแี ละราชพิธี
17. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
ครูที่ปรึกษา มีหน้าที่
1. ร่วมพิธกี จิ กรรมหน้าเสาธง กากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การ
เดินแถวเข้าชัน้ เรียนของนักเรียน พร้อมทัง้ บันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จดั ขึ้นในสมุด
สารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุก ครัง้ ทีม่ กี จิ กรรม
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2. เข้าโฮมรูม กิจกรรมระดับ อบรมนักเรียน พร้อมทัง้ บันทึกการเข้าโฮมรูมกิจกรรมระดับ
ของนักเรียนเรื่องทีอ่ บรม/กิจกรรมแนะนานักเรียนทุกวัน
3. จัดทาระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียน
เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อการปฏิบตั ิ
4. ควบคุม กากับดูแล แก้ไข ให้คาแนะนานักเรียนในชัน้ เกีย่ วกับความประพฤติการแต่งกาย
การมาเรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผูป้ กครองในกรณีทน่ี กั เรียนมีปัญหา
5. ดูแลการทาความสะอาดห้องเรียน ของนั กเรียนที่เป็ นเวรประจาวัน ตลอดทัง้ การจัดโต๊ะ
เก้าอี้ให้เป็ น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ
วันสาคัญทางราชการ และ ศาสนา
6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ นักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทัง้ ต้อง
ประสานงานกับงานวัดและประเมินผล งานแนะแนว และผูป้ กครอง
7. ชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่ม
การเรียน การ ทากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นกั เรียนทราบอย่างชัดเจน
8. อบรม ตัก เตื อ น และท าโทษนั ก เรี ย นตามระเบี ย บบทลงโทษที่ โ รงเรี ย นก าหนด
เมื่อนักเรียนประพฤติ ผิดระเบียบวินยั ของโรงเรียน
9. เป็ นทีป่ รึกษานักเรียนให้กบั นักเรียนในความรับผิดชอบ เพือ่ ป้ องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้
นักเรียนมี พฤติกรรมทีด่ ี
10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนั กเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความ
สะอาดของ เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็ นระเบียบอื่นๆ
11. อบรมให้นักเรียนรูจ้ กั วิธใี ช้สงิ่ ของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ
ให้ถูกวิธี
12. ตรวจค้น ตรวจหา สิง่ ของต้องห้าม ผิด กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียน
ในทีป่ รึกษาสม่าเสมอและต่อเนื่องเพือ่ ป้ องกันการกระทาผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน
13. จัดทาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผูป้ กครองให้ทนั เวลา
14. เป็ นตัวอย่างทีด่ แี ก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบตั ติ นเหมาะสม วางตัวเป็ นครูทด่ี ี
ตลอดเวลา
15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
16. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน มีหน้าที่
1. ให้ค วามรู้แ ก่ นัก เรียนในเรื่อ งที่เ กี่ยวกับคุ ณธรรม จริยธรรม ค่ านิยม ศีล ธรรม จรรยา
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาติ
2. จัดอบรมนักเรียนทุกระดับชัน้ โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีด่ งี าม
3. จัดค่ายคุณธรรมเพือ่ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชัน้ อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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4. ปลูกฝั ง สร้างจิตสานึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณ
โรงเรียน เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
5. ให้ค วามร่ว มมือ ในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันสาคัญ ทางศาสนา และวัน
สาคัญของชาติ
6. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. จัดโครงการพัฒนาคุณ ธรรมและจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนเป็ นไปตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของโรงเรียน
8. ประสานงานกับฝ่ ายต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
9. งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่
1. กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูเวรประจาจุด ครูเวรรักษาความปลอดภัยประจาวัน
2. จัดวางบุคลากรเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรประจาจุด ครูเวรรักษาความปลอดภัยประจาวัน
3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภาพ
4. จัดทาคาสัง่ เอกสาร แบบบันทึกการปฏิบตั งิ าน และการดาเนินงานสาหรับการใช้และการรายงาน
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
6. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
หัวหน้ าเวรรักษาการณ์และผู้ตรวจเวรประจาวันในเวลากลางวัน
1. บันทึกการตรวจเวรประจาวันลงในสมุดบันเวรประจาวัน
2. วางแผนการดาเนินงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
3. จัดครูและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั เิ วรยามประจาวันในเวลากลางวัน
4. จัดครูและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามในวันหยุดราชการและปิ ดภาคเรียน
5. จัดครูเป็ นผูต้ รวจการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามประจาวันในเวลากลางวัน
6. จัดทาเอกสารเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามประจาวันในเวลากลางวัน
7. ประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในโรงเรียนเพื่อให้ดาเนินงานเป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
8. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจาวันให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน
ผู้ตรวจเวรประจาวันในเวลากลางคืน
1. บันทึกการตรวจเวรประจาวันลงในสมุดบันเวรประจาวัน
2. วางแผนการดาเนินงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในโรงเรียน
3. จัดครูและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั เิ วรยามประจาวันในเวลากลางคืน
4. จัดครูและเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามในวันหยุดราชการและปิ ดภาคเรียน
5. จัดครูเป็ นผูต้ รวจการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามประจาวันในเวลากลางคืน
6. จัดทาเอกสารเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีเ่ วรยามประจาวันในเวลากลางคืน
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7. ประสานงานกับฝ่ ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทัง้ ภายในโรงเรียนเพื่อให้ดาเนินงานเป็ นไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
8. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจาวันให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน
เวรประจาวัน
1. บันทึกชื่อนักเรียนในสมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทัวไปทั
่ ง้ ภายในและนอกสถานศึกษา
3. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนทีก่ ระทาผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้ง
ให้ครูปรึกษาหรืองานกิจการนักเรียนหรือผูท้ ผ่ี อู้ านวยการมอบหมายเพือ่ พิจารณาโทษต่อไป
4. มาปฏิบตั หิ น้าที่ครูเวรประจาวันก่อนเวลาเริม่ ต้ นทาการปกติ และต้องรออยู่จนกว่า
นักเรียนจะกลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที
5. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจาวันให้เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน
6. สรุปเหตุการณ์ประจาวันลงในสมุดบันเวรประจาวัน
งานส่งเสริ มประชาธิ ปไตยและสภานักเรียน มีหน้าที่
1. จัดทาเอกสารชีแ้ จง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน
2. จัดให้มหี ลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
3. ประสานกับ ครูข องโรงเรีย น/ฝ่ ายต่ า ง ๆ เพื่อ จัด กิจ กรรมคณะกรรมการนัก เรีย น ให้
สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มบี รรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
5. จัดให้มกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการนักเรียนปี ละ 1 ครัง้
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็ นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทัง้ วางแผนงาน/
โครงการสาหรับปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสภานักเรียน
7. ประสานกับนักเรียนในการทาความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การ
เคารพนบนอบ ของนักเรียนต่อครู
8. ส่งเสริม ให้คาปรึกษา แนะนา เกีย่ วกับการทากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน
ขอบข่ายทีเ่ หมาะสม และไม่ขดั ต่อระเบียบของโรงเรียน
9. จัดทาคู่มอื คณะกรรมการสภานักเรียน
10. ส่ง เสริม ให้นัก เรีย นจัด กิจ กรรมและเข้า ร่ ว มกิจ กรรมในวัน ส าคัญ ของชาติ/ ศาสนา/
พระมหากษัตริยแ์ ละความเป็ นไทย เพือ่ แสดงออกในด้านประชาธิปไตย
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผบู้ ริหารทราบ
งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบตั ิ เหตุนักเรียน มีหน้าที่
1. กาหนดนโยบาย วางแผนงานโครงการ การดาเนินงานของงานงานอนามัยโรงเรียนและ
ประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2. ดาเนินการจัดทาประกันอุบตั เิ หตุให้กบั นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
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3. ประสานกับงานแนะแนว ในการช่วยเหลือนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาด้านสุขภาพ
4. เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับงานงานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเ หตุ
นักเรียน และจัดทารายงานประจาปี ของงานงานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบตั เิ หตุนกั เรียน
5. การประสานการตรวจสุขภาพประจาปี ให้กบั ครูและบุคลากร
6. จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพือ่ ใช้ในการรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น
7. ควบคุ ม ดูแ ล ห้อ งพยาบาล จัดเครื่อ งมือ เครื่อ งใช้ และอุปกรณ์ ใ นการปฐมพยาบาล
ให้สะอาด ถูกสุขลักษณะให้พร้อมและใช้การได้ทนั ที
8. จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครูและบุคลากรในกรณีเ จ็บป่ วย และนาส่งโรงพยาบาลตาม
ความจาเป็ น
9. จัดบริการตรวจสุขภาพนักเรียน ทาบัตรสุขภาพนักเรียน ทาสถิติ บันทึกสุขภาพ สถิติ
น้ าหนัก และส่ว นสูง นัก เรีย นให้ค าแนะน าปรึกษาด้า นสุ ข ภาพนัก เรีย น ประสานงานกับ ครูแ นะแนว
ครูทป่ี รึกษาหรือครูผสู้ อนเกีย่ วกับนักเรียนทีม่ ปี ั ญหาด้านสุขภาพ
10. ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าทีอ่ นามัยให้ภูมคิ ุม้ กันแก่บุคลากรของโรงเรียน
11. ติดต่อประสานงานกับผูป้ กครองนักเรียนในกรณีนกั เรียนเจ็บป่ วย
12. รณรงค์และเชิญชวนให้นกั เรียน ครูและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต
13. จัดทาสถิติ ข้อ มูล ทางด้านสุ ขภาพอนามัยและจัดท ารายงานประจาภาคเรียน และ
ประจาปี ของงานอนามัย
14. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานต่อต้านยาเสพติ ดและโรงเรียนสีขาว มีหน้าที่
1. จัดทาสถิตขิ อ้ มูลนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมเกีย่ วข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ
2. ประสานงานกับครูทป่ี รึกษาและผูป้ กครองนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้ าระวัง
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิง่ ผิดกฎหมาย
5. การสุม่ ตรวจปั สสาวะนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
7. ดาเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
8. จัดให้มกี จิ กรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
9. การให้คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
12. ปฏิบตั งิ านอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีหน้าที่
1. ดาเนินการคัดกรองนัก เรียน กลุ่ มปกติ กลุ่ มความสามารถพิเ ศษ กลุ่ มเสี่ยง กลุ่ มมี
ปั ญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ของทางกรมสุขภาพจิต
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2. จัดกิจกรรมให้นกั เรียนตามศักยภาพความถนัด และความสนใจ
3. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนทีข่ าดเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของหลักสูตร
4. ปฏิบตั งิ านอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานเครือข่ายผู้ปกครอง มีหน้าที่
1. ดาเนินการเลือกสรรเครือข่ายผูป้ กครองของโรงเรียนตามขัน้ ตอนกระบวนการทีโ่ รงเรียนกาหนด
2. ดาเนินการแต่งตัง้ เครือข่ายผูป้ กครองของโรงเรียน
3. ก ากับ ติด ตาม และประสานงาน เครือ ข่า ยผู้ป กครอง ทัง้ ดานการท างานและระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา
4. ดาเนินการประชุม วางแผนให้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
ของโรงเรียนตามความเหมาะสม ตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ
5. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานพัฒนาพฤติ กรรมนักเรียน มีหน้าที่
1. จัดทาข้อมูลนักเรียนทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสม
2. จัดให้มกี ารกาหนดวิธกี ารแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน
3. จัดทาหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธกี ารทีก่ าหนด
4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน
5. ควบคุม กากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนทีม่ คี วามประพฤติไม่เหมาะสม
6. ประสานงานกับ งานแนะแนวของโรงเรีย น ร่ ว มแก้ไ ข นัก เรีย นที่มีค วามประพฤติไ ม่
เหมาะสมของนักเรียน
7. ประสานกับผูป้ กครอง ครูประจาชัน้ เพือ่ ร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสม
8. จัดทาเอกสารเพือ่ คัดกรองนักเรียน
9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
10. ปฏิบตั งิ านอื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานแผนงานและงบประมาณ มีหน้าที่
1. จัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบตั ิการประจาปี ตาม
นโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
ทีก่ าหนด
3. จัดทารายงานสรุปผลการปฏิบตั งิ านตามตัวชี้วดั ในแผนงานและโครงการ การใช้เงินและ
งบประมาณเสนอต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษาภายในระยะเวลาทีก่ าหนด
4. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
งานกิ จกรรม TO BE NUMBER ONE มีหน้าที่
1. ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริมความ
ภาคภูมใิ จ
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2. ใช้สอ่ื ดนตรี กีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุน้ ให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน
3. สร้างความรูแ้ ละทักษะในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดซึ่งเป็ นภูมคิ ุ้มกันที่สาคัญ
สาหรับเยาวชนในโรงเรียนให้ปลอดภัยจากปั ญหายาเสพติด
4. สร้างศูนย์รวมให้วยั รุ่นรวมกลุ่มกันทากิจกรรมทีส่ นใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข
5. สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มศี กั ยภาพ จะทาให้การดาเนินงานป้ อ งกัน
และแก้ไขปั ญหายาเสพติดเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยังยื
่ น
งานโครงการโรงเรียนสุจริ ต มีหน้าที่ ปลูกฝัง ป้ องกัน สร้างเครือข่ายป้ องกันและปราบปรามการทุจริต
โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้เด็ กตระหนัก รู้ เข้าใจและคิดอย่างมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ า
ความดี สร้างความรูส้ กึ รับผิดชอบชัวดี
่ ภูมใิ จในการทาความดี รังเกียจคนโกงและพร้อมทีจ่ ะเป็ นคนเก่งที่
ไม่โกง
งานสโมสรอิ นเทอร์แรคท์ มีหน้าที่ ส่งเสริมให้คาปรึก ษาแนะนาเกี่ยวกับการทากิจกรรมของนักเรียน
ด้านจิตอาสาในขอบข่ายทีเ่ หมาะสม และไม่ขดั ต่อระเบียบของโรงเรียน
งานสารวัตรนักเรียนและแก้ไขพฤติ กรรมที่ไม่พึงประสงค์ มีหน้าที่
1. จัดทาตารางเวรสาหรับการปฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจาวัน
2. ดาเนินการประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือกับครูทป่ี ฏิบตั หิ น้าทีส่ ารวัตรนักเรียน
3. จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนมีวนิ ยั และปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
4. ร่ ว มมือ กับ เจ้า หน้ า ที่ต ารวจ และพัฒ นาสัง คมฯ ออกตรวจตามแหล่ ง สถานบัน เทิง
สนุกเกอร์ หอพัก บ้านเช่า ร้านเกม และสวนสาธารณะ
5. ประสานงานกับครูทป่ี รึกษา และแจ้งผูป้ กครองทราบเพือ่ หาแนวทางแก้ไข
6. ทาหน้ าที่ช่ว ยเหลือ ครูเ วรประจาวันด้านรักษาความปลอดภัยทัง้ ภายในและภายนอก
บริเวณโรงเรียนตัง้ แต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
7. ออกตรวจสถานการณ์หน้าโรงเรียนในช่วยเช้าก่อนเคารพธงชาติ
8. บันทึกการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ุกวันเพือ่ รายงานสถานการณ์ทไ่ี ด้พบเห็นตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด
9. ดาเนินการวางแผนปฏิบตั งิ านสารวัตรนักเรียนให้เป็ นรูปธรรม
10. ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องและได้รบั มอบหมาย
งานสานั กงาน มีห น้ าที่ ลงทะเบียนหนังสือ ราชการ หนังสือ รับเข้า – ออก จัดหาวัส ดุอุปกรณ์ ใ ห้
เพียงพอ จัดทาเอกสาร เกียรติบตั รต่าง ๆ การรายงานผลประเมินผลงานด้านต่าง ๆ ของงานกิจการ
นักเรียน พร้อมกับประชาสัมพันธ์ลง website ของงานกิจการนักเรียนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็ น
ปั จจุบนั
งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนา มีหน้าที่
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลและจัดทาสารสนเทศงานกิจการนักเรียน เพือ่ ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา
2. ประสานและจัดทาแบบฟอร์มการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ทุกงานของงานกิจกร
นักเรียนเพือ่ ให้เป็ นรูปแบบเดียวกัน

39
3. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของงานกิจการนักเรียนให้เป็ นระบบทีท่ นั สมัย สะดวก แก่การรายงาน
ผูบ้ ริหาร
4. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผลการด าเนิ นงานสารสนเทศของงานกิจ การ
นักเรียนเพือ่ ปรับปรุงพัฒนางานให้ดขี น้ึ
5. จัดทาบัตรนักเรียนให้มคี วามทันสมัยเหมาะกับการใช้งาน
6. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้มอบหมาย
งานพัฒนาระบบโปรแกรมช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าที่ พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนทาผิด
กฎระเบียบโรงเรียน เช่น มาสาย ไม่เข้าแถว หนีเรียน และบันทึกนักเรียนใช้บริการคลินิกสุขภาพ
งานนิ เทศ ติ ดตามและประเมิ นผลงานกิ จการนักเรียน
1. จัดทาปฏิทนิ การนิเทศภายใน
2. ดาเนินการนิเทศภายในโดยเข้าร่วมการนิเทศร่วมกับรองผูอ้ านวยการและผูช้ ่วยรอง
ผูอ้ านวยการทุกครัง้ ทีด่ าเนินการนิเทศ
3. บันทึกผลการนิเทศ เพือ่ หาข้อสรุปและแนวทางการแก้ไขปั ญหา
4. สรุปและรายงานผลการนิเทศติดตาม
5. ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีไ่ ด้มอบหมาย
บุคลากรทัง้ หมดของงานกิ จการนักเรียน
1. ร่วมให้คาปรึกษา และรวบรวมจัดทาระเบียบ ข้อบังคับเกีย่ วกับงานกิจการนักเรียน จัดทา
แผนงานงานกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
2. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมสิ ายงาน กาหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ และพรรณนางาน
ของบุคลากรในส่วนทีเ่ กีย่ วกับงานกิจการนักเรียน
3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นกั เรียนมีวนิ ยั มีคุณธรรม จริยธรรม
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดาเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดาเนินงานแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ ม่เหมาะสมของนักเรียน
6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมงานกิจการนักเรียน
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน / โครงการต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
งานอื่น ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
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มาตรฐานการดาเนิ นการสรรหาครูหวั หน้ าระดับชัน้ /ครูที่ปรึกษา
วิ ธีการสรรหาครูหวั หน้ าระดับชัน้
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาครูหวั หน้า
ระดับชัน้ และครูท่ปี รึกษา โดยให้งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทัวไปเป็
่
นผู้ดาเนินการแต่งตัง้
สาหรับขัน้ ตอนและวิธกี ารสรรหาเมื่อเสนอแต่งตัง้ และมีคาสังแล้
่ วให้ดาเนินการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวาระที่
ได้ดาเนินการแต่งตัง้ จนครบวาระ
วิ ธีการ
1. กาหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการสรรหาให้แล้วเสร็จ
2. คัดเลือกรายชื่อผูถ้ ูกเสนอชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 คน
3. ดาเนินการลงคะแนนเสียงโดยครูทป่ี รึกษาในระดับชัน้
4. เมื่อได้ผู้ท่เี หมาะสมตามความต้องการ งานกิจการนักเรียนดาเนินการรายงานผลการ
สรรหาต่ อ รองผู้อ านวยการกลุ่ ม บริห ารงานทัว่ ไปที่ร ับ ผิด ชอบงานกิจ การนั ก เรีย น และ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
5. ดาเนินการเสนอแต่งตัง้ คาสัง่ วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี (ปี การศึกษา)

41
ขัน้ ตอนและวิ ธีการสรรหาครูหวั หน้ าระดับชัน้
กาหนดวัน เวลา สถานที่

คัดเลือกรายชื่อผู้ถกู เสนอชื่อ
ไม่น้อยกว่า 3 คน

ดาเนิ นการลงคะแนนเสียงโดยครูที่ปรึกษา

เมื่อได้ผ้ทู ี่เหมาะสมตามความต้องการ

รายงานผลการสรรหาต่อรอง
ผู้อานวยการกลุ่มบริ หารงานทัวไป
่

แต่งตัง้ คาสัง่

วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 2 ปี
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วิ ธีการสรรหาครูที่ปรึกษา
เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาครูหวั หน้า
ระดับชัน้ และครูท่ปี รึกษา โดยให้งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทัวไปเป็
่
นผู้ดาเนินการแต่งตัง้
สาหรับขัน้ ตอนและวิธกี ารสรรหาเมื่อเสนอแต่งตัง้ และมีคาสังแล้
่ วให้ดาเนินการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามวาระที่
ได้ดาเนินการแต่งตัง้ จนครบวาระ
วิ ธีการ
1. คัดเลือกครูทป่ี รึกษาโดยเลือกจากห้องทีส่ อนตามตารางสอน
2. ดาเนินการระบุหอ้ งประจาชัน้ โดยหัวหน้าระดับชัน้ รองหัวหน้าระดับเป็ นผูจ้ ดั สรรครูท่ี
ปรึกษา
3. เมื่อจัดสรรครูทป่ี รึกษาทีเ่ หมาะสม งานกิจการนักเรียนดาเนินการแต่งตัง้ คาสัง่
4. ดาเนินการเสนอแต่งตัง้ คาสัง่ วาระการดารงตาแหน่งคราวละ 1 ปี (ปี การศึกษา)
ขัน้ ตอนและวิ ธีการสรรหาครูที่ปรึกษา
คัดเลือกครูที่ปรึกษา

คัดเลือกโดยหัวหน้ าระดับชัน้ และ
รองหัวหน้ าระดับชัน้

จัดสรรครูที่ปรึกษาที่เหมาะสม

แต่งตัง้ คาสัง่

วาระการดารงตาแหน่ งคราวละ 1 ปี
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วิ ธีการสรรหาหัวหน้ างานงานกิ จการนักเรียน
เพื่อให้เป็ นไปตามการปฏิบตั งิ านงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา หลักเกณฑ์การ
สรรหาหัว หน้ างานงานกิจการนัก เรียน โดยให้ผู้ช่ว ยรองผู้อ านวยการกลุ่ มบริห ารงานทัวไปที
่
่ ดู แ ล
งานกิจการนักเรียนเป็ นผูส้ รรหา และให้รองผูอ้ านวยการเสนอคาสังแต่
่ งตัง้ และลงนามในคาสังแต่
่ งตัง้
โดยผู้อ านวยการโรงเรีย น ส าหรับ ขัน้ ตอนและวิธีก ารสรรหาเมื่อ เสนอแต่ ง ตัง้ และมีค าสัง่ แล้ว ให้
ดาเนินการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรฐานการปฏิบตั งิ าน
วิ ธีการ
1. ผูช้ ่วยรองผูอ้ านวยการดาเนินการสรรหาหัวหน้างานเพือ่ ดารงตาแหน่งหัวหน้างาน
2. รองผูอ้ านวยการเห็นชอบ และดาเนินการเสนอคาสังแต่
่ งตัง้
3. ผูอ้ านวยการลงนามในคาสังแต่
่ งตัง้
4. หัวหน้างานดารงตาแหน่ง วาระการดารงตาแหน่งจนกว่าจะมีผมู้ าปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทน
ขัน้ ตอนการสรรหาหัวหน้ างานงานกิ จการนักเรียน
ผู้ช่วยรองผู้อานวยการดาเนิ นการสรรหา

รองผู้อานวยการเห็นชอบ

ดาเนิ นการเสนอคาสังแต่
่ งตัง้

แต่งตัง้ คาสัง่

ดารงตาแหน่ งวาระการดารงตาแหน่ งจนกว่าจะมีผ้มู าปฏิ บตั ิ หน้ าที่แทน
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3.มาตรฐานการปฏิบตั ิ ของนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

45

ข้อปฏิ บตั ิ ของนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
นักเรียนทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา ว่าด้วยการควบคุมความ
ประพฤติของนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา โดยเคร่งครัด และปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั อิ ่นื ๆ ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิ จกรรมของโรงเรียนตามกาหนด ดังนี้
กาหนดสัญญาณเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียน ดังนี้
เวลา
กิ จกรรม
07.45 น.
เปิ ดเพลง “มาร์ชโรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา”
จานวน 2 เทีย่ ว นักเรียนทุกคนมาเข้าแถว ณ ลานอเนกประสงค์
07.50 น.
เชิญธงชาติ เคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ถวายความเคารพร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมี ทาสมาธิ รับฟั งข่าวสารจากทางโรงเรียนและเดินเข้า
ห้องเรียนด้วยความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
08.30 – 09.20 น.
คาบเรียนที่ 1
09.20 – 10.10 น.
คาบเรียนที่ 2
10.10 – 11.05 น.
คาบเรียนที่ 3
11.00 – 12.00 น.
คาบเรียนที่ 4 และพักรับประทานอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ม.ต้น
12.00 – 12.55 น.
คาบเรียนที่ 5 และพักรับประทานอาหารกลางวันสาหรับนักเรียน ม.ปลาย
12.55 – 13.50 น.
คาบเรียนที่ 6
13.50 – 14.45 น.
คาบเรียนที่ 7
14.45 – 15.40 น.
คาบเรียนที่ 8
15.40 – 16.00 น.
คาบเรียนที่ 9
2. ระเบียบทัวไป
่
2.1 นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบและไว้ทรงผมตามระเบียบฯว่าด้วยเครื่องแต่งกายนักเรียน
2.2 มีหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
2.3 ต้องมาถึงโรงเรียนก่อนเวลา 07.30 น. เพื่อเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา
ถวายความเคารพร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ทาสมาธิ รับฟั งข่าวสารจากทางโรงเรียนโดยพร้อ ม
เพรียงกันด้วยความสานึกในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนตามกาหนด
และไม่ควรกลับบ้านเกินเวลา 18.00 น.
2.4 เชื่อฟั งและอยู่ในโอวาทของครูทกคน มีความสุภาพอ่อนโยนต่อบุคคลทัวไป
่ ไม่กล่าวคา
หยาบคาย พูดส่อเสียด ฯลฯประพฤติและปฏิบตั ติ นให้สมกับสภาพความเป็ นนักเรียน ละเว้นจากการสูบ
บุหรี่ และสิง่ เสพติดทุกชนิดทุกประเภท
2.5 รักความสามัคคีในหมู่คณะรุ่นพี่จะต้องปฏิบตั ติ นเป็ นแบบอย่างที่ดแี ก่รุ่นน้อง รุ่นน้องต้อง
เคารพรุ่นพี่
2.6 ต้องทาความเคารพครู รูจ้ กั กล่าวคาว่า “สวัสดี” “ขอบคุณ” “ขอโทษ” ตามโอกาสอันเหมาะสม
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2.7 เล่นกีฬาในสถานที่ท่โี รงเรียนจัดให้ และเล่นอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน และไม่
กระทาให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สนิ หรืออันเป็ นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
2.8 ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน รักษาทรัพย์สนิ สมบัตสิ ว่ นรวมของโรงเรียน
2.9 ช่วยกันประหยัดน้าและไฟฟ้ าของโรงเรียน ผู้ท่อี อกจากห้องเรียนเป็ นคนสุดท้ายต้องปิ ด
ไฟฟ้ าและพัดลม แอร์ฯทุกครัง้ รวมทัง้ ปิ ดไฟฟ้ าและพัดลม แอร์ฯทุกครัง้ ที่พบเห็นทีใ่ ดเปิ ดไฟฟ้ า และ
พัดลม แอร์ฯทิง้ ไว้
2.10 ไม่ทาการใด ๆ ที่จะเกิดความเสื่อ มเสียแก่โรงเรียน ควรช่ว ยกันเพิ่มพูนชื่อ เสียงของ
โรงเรียนด้วยการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ ทีด่ งี าม
2.11 ผูป้ กครองหรือบุคคลภายนอกทีม่ าติดต่อกับนักเรียน คุณครู หรือบุคลากรภายในโรงเรียน
ให้ตดิ ต่อทีส่ านักงานบริหารกิจการนักเรียนก่อนทุกครัง้
2.12 ไม่นาเพื่อนหรือผู้ไม่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเข้ามาในบริเวณโรงเรียน หากจาเป็ นต้องขอ
อนุญาตรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไปก่
่ อนทุกครัง้ เพือ่ นหรือผูท้ เ่ี ข้ามานัน้ จะต้องแต่งกายสุภาพ
มีมารยาทเรียบร้อย และต้องนังรอในที
่
ท่ โ่ี รงเรียนจัดไว้ให้
2.13 นักเรียนพึงใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์กบั ตนเอง ครอบครัว และหมู่คณะ
3. ข้อปฏิ บตั ิ ในเวลาเรียน
3.1 ตัง้ ใจเรียนอย่างมีสมั มาคารวะ ไม่ลุกจากทีน่ งโดยมิ
ั่
ได้รบั อนุญาตจากคุณครู
3.2 ไม่ทากิจกรรมอื่นใดนอกเหนือ จากวิชาที่กาลังเรียน และไม่นาวิชาอื่นมาดูหรือ ท าโดย
ครูผสู้ อนไม่อนุญาต
3.3 ระหว่างการเรียน ถ้านักเรียนมีปัญหาต้องการถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ยกมือ ขอ
อนุญาตก่อน
3.4 ถ้าจาเป็ นต้องออกจากห้องเรียน ให้ขออนุ ญาตครูผู้สอน และไม่ควรขออนุ ญาตออกนอก
ห้องเรียนในคาบแรกทีเ่ ข้าห้องเรียน ทัง้ ในภาคเช้าและภาคบ่าย
3.5 ในกรณีทคุณครูไม่อยู่ในห้องเรียน ให้นักเรียนทางานด้วยความสงบเรียบร้อย ถ้ามีความ
จาเป็ นจะต้องออกนอกห้องเรียน ให้ขออนุญาตหัวหน้าห้อง
3.6 เมื่อมีการเปลีย่ นห้องเรียนระหว่างคาบให้กระทาโดยไม่ชกั ช้าเถลไถล
4. การมาโรงเรียนสาย
4.1 นัก เรียนที่มาถึงโรงเรียนหลังจากที่เ ชิญธงชาติข้นึ สู่ยอดเสาเรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่
มาสายจะต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
4.1.1. พบครูเวรประจาวันทีบ่ ริเวณหน้าประตูโรงเรียน และทากิจกรรมตามทีค่ รูเวรมอบหมาย
4.1.2. กรอกบัตรมาสายส่งครูเวร
4.1.3 ทากิจกรรมหน้าเสาธง เหมือนกับนักเรียนทีเ่ ข้าแถวปกติ
4.1.4 ครูเวรตักเตือน หรืออบรมแล้วแต่กรณี
4.5.5 นักเรียนทีม่ าโรงเรียนตัง้ แต่เวลา 12.00 น. เป็ นต้นไป ให้นกั เรียนเขียนลากิจ/ป่ วย
4.2 การปฏิบตั เิ มื่อมาสายหลังเวลา 08.30 น. หรือนักเรียนเข้าชัน้ เรียนหมดแล้ว
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4.2.1 นักเรียนกรอกบัตรมาสายทีป่ ้ อมยามโดยมีครูเวรรับนักเรียนมาสาย คาบที่ 1
4.2.2 กรอกบัตรมาสายส่งครูเวร
4.2.3 ทากิจกรรมหน้าเสาธง เหมือนกับนักเรียนทีเ่ ข้าแถวปกติ
4.2.4 นักเรียนมาสายจะได้รบั โทษตามทีโ่ รงเรียนกาหนด
4.2.5 หากมาสายครบ 3 ครัง้ จะเชิญผูป้ กครอง
5. ข้อปฏิ บตั ิ ในการหยุดเรียนหรือขาดเรียน
เมื่อนักเรียนหยุดเรียน ต้องส่งใบลาถึงครูท่ปี รึกษาโดยเร็วที่สุดหรือโทรศัพท์ให้ทางโรงเรีย น
ทราบเป็ นการด่ว น และส่งใบลาโดยมีล ายมือ ชื่อผู้ปกครองรับรองอย่างถูกต้อ งเป็ นหลักฐานในวันที่
นักเรียนมาเรียนตามปกตินอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ให้คุณครูทป่ี รึกษาจัดทาสมุดสารวจจานวนนักเรียน
ที่มาเรียนทุกวันในตอนเช้า พร้อมทัง้ ส่งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มาเรียนให้งานกิจการนักเรียนทราบด้ว ย
และครูผสู้ อนจะต้องสารวจนักเรียนทุกคาบ หากพบว่านักเรียนคนใดไม่เข้าเรียนตามเวลาเรียนของตน
ให้แจ้งต่องานกิจการนักเรียน การหยุดเรียนแล้วไม่สง่ ใบลาจะถือว่าเป็ นการขาดเรียน
6. การออกนอกบริ เวรโรงเรียน
โรงเรียนไม่มนี โยบายให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนในช่วงเวลาเรียนยกเว้นนักเรียนมี
ความจาเป็ นในกรณีต่อไปนี้
6.1 ป่ วยจนไม่สามารถนัง่ พักที่ห้องพยาบาลได้ โดยมีหลักฐานการรับรองจากหัวหน้า
พยาบาลและผูป้ กครองต้องติดต่อขอรับนักเรียนกลับบ้าน/หอพัก
6.2 มีผู้ป กครองของนัก เรีย นมารับ ด้ว ยตนเอง หรือ บุ ค คลที่ผู้ป กครองมอบหมาย
โดยติด ต่ อ ที่ห้อ งส านัก งานบริห ารกิจ การนัก เรีย น นัก เรีย นและผู้ป กครองจะต้อ งลงบัน ทึก ไว้เ ป็ น
หลักฐานก่อนรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
6.3 ในกรณี ท่ีผู้ปกครองมีเ หตุจาเป็ นเร่งด่วนไม่สามารถมาติดต่อกับทางโรงเรียนได้
นักเรียนต้องนาจดหมายขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนซึง่ มีลายมือชื่อผูป้ กครองรับรองมาให้คุณครู
ทีป่ รึกษาลงลายมือชื่ออนุญาตก่อนและนาจดหมายนี้ไปขอรับบัตรอนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนจาก
สานักงานบริหารกิจการนักเรียนพร้อมลงบันทึกไว้เป็ นหลักฐาน
6.4 นักเรียนที่ขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียนแล้วกลับเข้ามาเรียนอีกในวันเดียวกัน
ต้องไปบันทึกเป็ นหลักฐานทีส่ านักงานบริหารกิจการนักเรียน พร้อมทัง้ รับบัตรอนุญาตเข้าห้องเรียนด้วย
7. การขอพบนักเรียน
หากผูป้ กครอง ญาติ หรือเพือ่ นของนักเรียน มีความจาเป็ นต้องการพบนักเรียนให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
7.1 ติดต่อเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์ของโรงเรียน(อาคารลูกรัก) หรือสานักงานบริหารกิจการนักเรียน
7.2 ให้นกั เรียนพูดคุยธุระทีห่ อ้ งประชาสัมพันธ์หรือสถานทีท่ โ่ี รงเรียนกาหนด
7.3 เป็ นหน้าที่ของนักเรียนที่จะต้องแจ้งผู้ปกครองหรื อญาติตลอดจนเพื่อน ๆ ได้ทราบว่า
ตนเองเรียนห้องใด ทัง้ นี้เพื่อความสะดวกในการตามตัวมาพบผู้ปกครอง มิฉะนัน้ อาจต้องเสียเวลาใน
การค้นหารายชื่อนักเรียน
7.4 ไม่อนุญาตให้นกั เรียนนาบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียน ก่อนได้รบั อนุญาตจากทางโรงเรียน
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8. การมาโรงเรียนในวันทีไม่มีการเรียน
8.1 การร่ว มกิจกรรมหรือ มาช่ว ยงานโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่ ว งหน้ า
โดยมีครูควบคุมดูแล และต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยตามระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
8.2 นักเรียนทีม่ าติดต่อราชการ เช่น ขอรับเอกสาร ใบรับรอง ฯลฯ ต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน
ให้เรียบร้อยตามระเบียบฯ ว่าด้วยเครื่องแต่งกาย
9. ข้อปฏิ บตั ิ เพื่อความปลอดภัย
9.1 เพื่อ ความปลอดภัยในโรงเรียน ไม่อ นุ ญ าตให้ผู้ปกครองนารถเข้ามารับ – ส่งนักเรียน
ในบริเวณโรงเรียนนอกจากกรณีฝนตก
9.2 ไม่อนุญาตให้นกั เรียนขับขีย่ านพาหนะเข้ามาในโรงเรียน ไม่ว่ากรณีใด ๆ
9.3 กรณีทจ่ี าเป็ นต้องใช้รถจักรยานเพือ่ การเดินทางมาโรงเรียน ต้องแจ้งให้โรงเรียนทราบโดย
มีจดหมายรับรองการขออนุญาตจากผูป้ กครองเป็ นหลักฐาน และต้องได้รบั อนุญาตจากผูอ้ านวยการก่อน
9.4 ไม่อนุ ญาตให้นาของเล่นที่อาจเกิดอันตรายหรือก่อความราคาญแก่ผู้อ่นื มาโรงเรียน เช่น
ปื น ดาบ ประทัด ไม้บรรทัดเหล็ก วัตถุแหลมคม ฯลฯ สาหรับบางสิง่ ทีจ่ าเป็ นต้องใช้เป็ นอุปกรณ์การเรียน
ต้องได้รบั อนุญาตเป็ นครัง้ คราวจากครูผสู้ อนวิชานัน้ ๆ
9.5 ไม่อนุญาตให้ใช้หรือนาของมีค่าราคาแพงมาโรงเรียน เช่น ของใช้ในการเรียนทีม่ รี าคาแพง
เครื่องประดับ โทรศัพท์มอื ถือ อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิก เครื่องเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ และไม่นาเงินมา
โรงเรียนมากเกินความจาเป็ น หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนไม่รบั ผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
10. การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม
10.1 ให้รบั ประทานอาหารและเครื่องดื่มตามเวลาทีโ่ รงเรียนกาหนดเท่านัน้
10.2 ไม่นาอาหารและเครื่องดื่มขึน้ บนอาคารเรียนและไม่รบั ประทานในห้องเรียน
10.3 ให้นั ก เรีย นรับ ประทานอาหารเช้ า และอาหารกลางวัน ที่ โ รงอาหารของโรงเรีย น
โดยรับประทานอาหารที่โรงเรียนจัดให้หรือนามาเองจากบ้าน ไม่อนุญาตให้ซ้อื หรือรับประทานอาหาร
นอกบริเวณโรงเรียน
11. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน
11.1 จัดทีน่ งั ่ โต๊ะเรียน ให้เป็ นระเบียบ และเป็ นไปตามแผนผังทีก่ าหนดไว้
11.2 ให้นกั เรียนระวังรักษาโต๊ะ เก้าอี้ และห้องเรียนให้สะอาดตลอดเวลา
11.3 ไม่ ขีด เขีย นหรือ กรีด โต๊ ะ เก้า อี้ ฝาผนัง ประตู ห น้ า ต่ า งห้อ งเรีย นและบริเ วณต่ า ง ๆ
ของอาคารเรียน และไม่ทาลายให้ชารุดเสียหาย
11.4 ทาความสะอาดห้องเรียนทุกวันโดยผลัดเปลีย่ นกันตามวันเวลาทีค่ ุณครูทป่ี รึกษากาหนดไว้
11.5 ห้ามเคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ออกจากห้องเรียนโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากคุณครูทป่ี รึกษา
11.6 ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายและรับโทษจากโรงเรียน ในกรณีทท่ี าลายทรัพย์สนิ ของโรงเรียน
12. การทาความเคารพ
12.1 การทาความเคารพนอกห้องเรียน
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(1) นักเรียนต้องทาความเคารพคุณครูทกคน เมื่อพบในบริเวณโรงเรียน ในกรณีท่เี ดิน
ผ่านประตูโรงเรียนซึ่งมีคุณครูท่ปี ฏิบตั หิ น้าที่ดูแลความเรียบร้อยประจาวัน และดูแลความเรียบร้อยใน
เรื่องการแต่งกาย ขอให้นกั เรียนทาความเคารพอย่างสุภาพ
(2) เมื่อคุณครูเดินผ่าน ให้ทาความเคารพด้วยการไหว้ นักเรียนในเครื่องแบบเนตรนารี
และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์ให้วนั ทยหัตถ์ และนักเรียนในเครื่องแบบยุวกาชาดให้ยกมือไหว้กรณีท่นี ักเรียน
ถือของให้ทาความเคารพด้วยการยืนตรง
(3) ถ้าเดินแซงหน้าคุณครูให้กล่าว “ขอโทษค่ะ” แล้วเดินก้มหลังเล็กน้อยพองามผ่านไป
(4) เมื่อเดินสวนกับคุณครูขณะขึ้น – ลงบันได ให้นกเรียนหลบข้างใดข้างหนึ่งตามความ
เหมาะสมและยืนตรง
(5) ขณะที่คุ ณ ครู ยืน อยู่ ก ับ ที่นั ก เรีย นจะเดิน ผ่ า นไปให้ก้ ม หลัง เล็ก น้ อ ยพองาม และ
ระยะห่างพอสมควร
(6) เมื่อเข้าไปพบคุณครู ให้ยนื ห่างพอสมควรและยืนโดยอาการสารวม
(7) ในกรณี ท่ีพ บผู้ใ หญ่ ท่ีค วรเคารพ เช่ น ผู้ป กครอง ผู้ม าตรวจหรือ เยี่ย มโรงเรีย น
ก็ให้ทาความเคารพเช่นกัน
12.2 การทาความเคารพในห้องเรียน
(1) เมื่อคุณครูเข้าหรือออกจากห้องเรียนให้หวั หน้าบอก “นักเรียนเคารพ” นักเรียนนัง่ ลง
ค้อมศีรษะลงไหว้ (ให้กง่ึ กลางนิ้วก้อยจรดขอบโต๊ะในลักษณะการกราบอย่างสุภาพ)
(2) นักเรียนยืนตรงทุกครัง้ ทีพ่ ดกับคุณครู
(3) เมื่อมีคุณครูเข้ามาในห้องเรียน ขณะทีคุณครูประจาวิชาไม่อยู่ ให้หวั หน้าห้องบอกทา
ความเคารพ
13. ของหายภายใน/ภายนอกห้องเรียน
นักเรียนทุกคนต้องช่วยกันต้องช่วยกันรักษาสิง่ ของตนเอง อย่ารื้อค้นหรือหยิบสิง่ ของผู้อ่นื
โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต อย่างวางไว้ล่อตาล่อใจคนอื่น ของมีค่า เงิน ควรนาติดตัวไปเสมอ ถ้ามีของหาย
ควรปฏิบตั ิ ดังนี้
13.1 ให้รบี แจ้งคุณครูท่ปี รึกษา ครูผู้สอน ดาเนินการค้นหรือสอบถามให้ทนั เหตุการณ์
และบัน ทึก ไว้เ ป็ น หลัก ฐาน หรือ แจ้ง ครูท่ีร ับ ผิด ชอบบริเ วณนัน้ เช่ น ครูห้อ งสมุ ด ครูห้อ งพยาบาล
ห้องโสตฯ หรือห้องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
13.2 บันทึกแจ้งของหายในสมุดทีส่ านักงานบริหารกิจการนักเรียน
13.3 นักเรียนจะติดตามของหายได้ทส่ี านักงานบริหารกิจการนักเรียน นาหลักฐานและลง
ลายมือชื่อขอรับของคืน
14. การเก็บของได้
หากนักเรียนเก็บของได้ภายในโรงเรียนให้นาส่งสานักงานบริหารกิจการนักเรียน พร้อมทัง้
บันทึกในสารสนเทศของโรงเรียน ไว้เป็ นหลักฐานเพือ่ มอบเกียรติบตั รต่อไป
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แนวปฏิ บตั ิ ในการแก้ปัญหานักเรียนมาสาย
(เวลาเข้าเรียน คาบที่ 1 เวลา 08.30 น.)
ครูเวรประตูบนั ทึกชื่อนักเรียนลงแบบฟอร์ม

ให้นักเรียนเข้าแถวบริเวณประตูหน้า

ส่งบันทึกการมาสายประจาวันทีง่ านกิจการนักเรียน

บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ

งานกิจการนักเรียนจัดทาสถิติ
ข้อมูล
สายครัง้ ที่ 1 ว่ากล่าวตักเตือน
สายครัง้ ที่ 2 แจ้งครูทป่ี รึกษา/ผูป้ กครอง ให้ทราบ
สายครัง้ ที่ 3 ทาหนังสือแจ้งผูป้ กครอง
สายเกิน 6 ครัง้ ขึน้ ไป เชิญผูป้ กครองมาพบเพื่อ
ทาการแก้ไขร่วมกับครูทป่ี รึกษา
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ขัน้ ตอนการขอใบรับรองความประพฤติ
รับแบบฟอร์มทีส่ านักงานกิจการนักเรียน

กรอกแบบฟอร์ม

นาแบบฟอร์มเสนอต่อครูทป่ี รึกษา/
หัวหน้าระดับชัน้

ส่งเอกสารต่อเจ้าหน้าที่

ดาเนินจัดทาใบรับรอง
ความประพฤติ

เสนอต่อรองผูอ้ านวยการกลุ่มบริหารงานทัวไป
่
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ขัน้ ตอนการขออนุญาตออกนอกบริ เวณโรงเรียน
กรณี ผ้ปู กครองมารับออกนอกบริ เวณโรงเรียน
รับแบบขออนุญาตทีห่ อ้ งกิจการนักเรียน

กรอกข้อมูลทัง้ 2 ส่วนให้เรียบร้อย

ผูป้ กครองลงชื่อในแบบขออนุญาตทัง้ 2 ส่วน

นาใบขออนุญาตส่งรองผูอ้ านวยการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย

ได้รบั อนุญาต
แยกเอกสารเป็ น 2 ส่วน

เก็บไว้ทง่ี านกิจการนักเรียน
บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ
จัดทาสถิติ

ให้กบั ยามรักษาความปลอดภัย
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กรณี ผ้ปู กครองไม่มารับออกนอกบริ เวณโรงเรียน
รับแบบขออนุญาตทีห่ อ้ งกิจการนักเรียน
กรอกข้อมูลทัง้ 2 ส่วนให้เรียบร้อย

นาไปขออนุญาตครูทป่ี รึกษาหรือครูประจาวิชาทีส่ อนในช่วงเวลาทีข่ อ

นาใบขออนุญาตส่งรองผูอ้ านวยการหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
ได้รบั อนุญาต

ไม่ได้รบั อนุญาต

แยกเอกสารเป็ น 2 ส่วน

กลับไปเรียน
ตามปกติ

เก็บไว้ทง่ี านกิจการ
นักเรียน
บันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศ
จัดทาสถิติ

ให้กบั ยามรักษาความ
ปลอดภัย
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ขัน้ ตอนการทาโทษนักเรียน
นักเรียนทีก่ ระทาความผิด
เขียนบันทึกปากคา
แจ้งครูทป่ี รึกษา/หัวหน้าระดับ

พิ จารณาโทษ

ว่ากล่าวตักเตือน

ทัณฑ์บน

บาเพ็ญประโยชน์

เชิญผูป้ กครองมาพบ

บันทึกความผิดในระบบสารสนเทศ

ทาบันทึกข้อความแจ้ง
ผอ.
บันทึกความผิดในระบบ
สารสนเทศ

ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์

ส่งต่อภายใน/หน่วยงานที่
เกีย่ วข้อง
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คณะผู้จดั ทา
นางเพียงแข ชิตจุ้ย
นายประหยัด ไทยเสน
นายสมบัติ ระมัด
นายเชาว์ ชัยณรงค์
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย
นางสาววราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง
นางสาววันเพ็ญวิภา ภักดีไทย

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ผู้จัดทำ
ผู้จัดทำ
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