กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน เป็นภาระงานหนี่งที่สาคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้
กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน ทั้งทางด้าน
อารมณ์ สังคม จิต ใจ ช่ว ยให้เป็น คนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมี ความสุข สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความสาคัญกับการ
พัฒนานักเรียนทีย่ ึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมี
ความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็น
รายบุค คล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนัก เรียนที่ครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน เพื่อช่ว ยให้ค รู เข้ าใจ เข้าถึง และพัฒนา
นั ก เรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริห ารจัด การเพื่ อสร้างคุณ ลัก ษณะอัน พึงประสงค์ข องนั ก เรียน
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ มีการ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิป ไตยผ่ านกระบวนการและกิจ กรรมต่ างๆในโรงเรียน เทิ ด ทู น และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศ าสนา
พระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกดาเนินชีวิต อย่าง
มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังที่
จะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามทั้งทางกายวาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณ ธรรม จริยธรรม สมกับเป็น “กุล
สตรี ดี เด่น” ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน และเป็นที่ชื่นชมแก่คนทั่วไป

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนโรงเรียนสตรีนนทบุรีทกุ คนให้มีความเป็นกุลสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี เป็นสมาชิกทีด่ ีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี
ความสุข

นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
3. มุ่งพัฒ นาคุณ ภาพนั ก เรียนด้ านความเป็น กุลสตรี มี คุณ ธรรมจริยธรรมระเบียบวินั ย และค่านิ ยมที่พึ ง
ประสงค์
4. มุ่ ง พั ฒ นาให้ นั ก เรี ย นมี ค วามประพฤติ ดี ภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ชาติ ไ ทย เกิ ด การเรี ย นรู้ ร ะบอบ
ประชาธิปไตย
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน
6. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง

ขอบข่ายงานสานักงานกิจการนักเรียน
1. ดาเนินงานธุรการของฝ่าย
1.1 รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็น
ปัจจุบัน
1.2 จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของฝ่าย
1.3 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการฝ่ายในการจัดทาวาระ บันทึกและรายงานการประชุม
1.4 จัดทาระบบ 5 ส ของสานักงานฝ่าย
1.5 ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภณ
ั ฑ์ให้เป็นปัจจุบัน
1.6 ตรวจสอบ ดูแลบารุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
1.7 ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย
1.8 ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของฝ่าย
1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง
2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2.2 ประสานงานภายในฝ่ายเพื่อการเก็บและรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่
เกี่ยวข้อง
2.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย
2.4 จัดทาแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย
2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. ดาเนินการด้านแผนงานฝ่าย
3.1 ดูแลติดตามและประสานงานภายในฝ่ายในการจัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมและแผน
ปฏิบัติการประจาปี
3.2 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย
3.3 ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดทาโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของโรงเรียน
3.4 ดูแล กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและ
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย
3.5 รายงานผลการดาเนินงานของฝ่ายต่อแผนงานโรงเรียน เมื่อสิ้นภาคเรียน
3.6 รวบรวมข้อมูลผลสาเร็จและปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของฝ่ายเพื่อ
การพัฒนา

3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ดาเนินงานด้านงานสารสนเทศฝ่าย
4.1 รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของฝ่ายทุกด้าน เพื่อจัดทาสารสนเทศฝ่ายและ
สารสนเทศโรงเรียน
4.2 ประสานงานภายในฝ่ายในการให้บริการและตอบข้อมูลของฝ่าย
4.3 รวบรวมและบันทึกข้อมูลของฝ่ายลงในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
4.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา
หัวหน้าระดับชั้น
1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และเป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการควบคุมป้องกัน และดูแลความประพฤติของนักเรียน ให้ปฏิบัติถกู ต้อง
ตามระเบียบของโรงเรียน
3. ให้การอบรม สร้างเสริมลักษณะนิสัยมารยาทที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ให้แก่นกั เรียน
ในทุกโอกาส
4. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาของนักเรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในระดับชั้นที่ได้รับมอบหมาย
5. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้น เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รองหัวหน้าระดับชั้น
1. ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าระดับ ในกรณีที่หัวหน้าระดับไปปฏิบัติราชการนอกสถานศึกษา
2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าระดับ ในการดาเนินการต่างๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย
3. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ครูที่ปรึกษา
1. ศึกษาประวัตินักเรียนในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสมซึ่งมีข้อมูลนักเรียน
ผู้ปกครองและแผนผังบ้านพักอาศัยของนักเรียนเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน กับผู้ปกครอง
2. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ของนักเรียนทุกเช้า สารวจการมาเรี ยนของนักเรียนและทา
หน้าที่โฮมรูมนักเรียนทุกวัน
3. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน
4. ดู แ ลเกี่ ย วกั บ การมาสายของนั ก เรี ย น โรงเรี ย นจะมี สั ญ ญาณให้ นั ก เรี ย นเข้ า แถวท าพิ ธี ห น้ า เสาธง
เวลา 07.40 น. ถ้านักเรียนมาไม่ทันทาพิธีหน้าเสาธง หลังเวลา 08.00 น. ถือว่ามาสาย และถูกตัดคะแนน
5 คะแนนให้นักเรียนรายงานตัวต่อครูเวรเพื่อชี้แจงเหตุผล แล้วรับบัตรเข้าห้องเรียนโดยนาส่งครูที่ปรึกษา และ
ครูประจาวิชาที่กาลังสอนเพื่อลงชื่อรับทราบและนาส่งคืนที่สานักงานกิจการนักเรียน

6. ติ ด ต่ อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีที่นั ก เรียนมีพฤติ ก รรมที่ไม่ พึงประสงค์ ได้ แก่ การขาดเรี ย น
ติดต่อกัน การมาสาย หรือปัญหาอื่นๆ
7. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียน รองหัวหน้าชั้นเรียน และตาแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมจาเป็น แล้ว
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
8. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษาความสะอาดของนักเรียน โดยดูแลกวดขันให้นักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศใน
ห้องโฮมรูม มีบรรยากาศเชิงวิชาการและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามโครงการห้องเรียนสวยด้วยมือเรา โดยยึดประโยชน์ใช้
สอยอย่างคุ้มค่าและประหยัด
9. อบรมและกวนขันดูแลนั กเรียนในด้านการเรียน เครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ทรงผม อุปกรณ์การเรีย น
กิริยามารยาท ระเบียบวินัย การเข้าเรียน และความประพฤติของนักเรียนโดยใกล้ชิด อีกทั้งรับทราบปัญหาของนักเรียน
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ของนักเรียนได้ทันเวลา
10. กากับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนและระเบียบของห้องเรียน
อย่างเคร่งครัด ดูแลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนอย่าสม่าเสมอและต่อเนื่อง โดยประสานกับกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีพฤติกรรมดีงามให้ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติ
และให้คะแนนความประพฤติ
11. กากับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน “วางทุกงาน อ่านทุกคน”
12. รับทราบคาสั่ง หรือประกาศต่ างๆ ของโรงเรียนเพื่อชี้แจงเรื่องต่ างๆ ของโรงเรียนที่นั กเรียนควรทราบ
และเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน
13. ตรวจตรา ดูแลรักษาพัสดุ เครื่องใช้ประจาห้องเรียน ถ้าพบสิ่งใดชารุดเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อนักเรียน
ได้ ให้รายงานแจ้งหัวหน้าอาคารสถานที่ หรือรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป เพื่อแก้ไขต่อไป
14. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจาวิชาและครูแนะแนวในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความประพฤติ ตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
15. เมื่อมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงที่สามารถจัดการเองได้ให้รายงาน
หัวหน้าระดับชัน้ หรือรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนตามลาดับทันที
16. เยี่ยมบ้านของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
17. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าระดับชั้นการดูแลนักเรียนในการเข้าอบรมนักเรียนประจาสัปดาห์และร่วมมือ
กับหัวหน้าคณะในการดูแลนักเรียนทากิจกรรมของนักเรียน
18. คิด ต่ อผู้ ป กครอง รายงานความประพฤติ ผลการเรีย นของนั ก เรียน และข่าวสารต่ างๆ ของโรงเรีย น
อย่างสม่าเสมอ
19. เป็นคณะกรรมการระดับชั้น และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
20. ประสานงานการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
21. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนตามจรรยาบรรณครู
22. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

ขอบข่ายงานคณะสี
1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เป็นคณะกรรมการดาเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
3. เป็นคณะกรรมการวางแผนระบบการเข้าแถว ระเบียบแถว เพื่อสะดวกแก่การเดินแถวเข้าห้องโฮมรูม อย่างเป็น
ระเบียบ
4. ดาเนินการกากับดูแล ติดตามนักเรียนมาสาย
5. รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนตามคณะสี
6. กากับ ดูแล ติดตามการอยู่เวรประจาจุด และสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบนั รายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา
7. จัดคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละคณะสีในการดูแลความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน
8. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9. กากับนโยบาย คาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับคณะสี
10. ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
11. ติดตาม ดูแลว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนทีก่ ระทาผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับของโรงเรียน
12. รวบรวมปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดผลดียิ่งขึ้น
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานสร้างเสริมวินัยนักเรียน
1.
2.
3.
4.

เป็นที่ปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน
กาหนดขอบข่ายหน้าที่ ประธานและคณะกรรมการนักเรียน
ให้คาปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและโรงเรียน
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือทางานที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักเรียนและโรงเรียน
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานเครือข่ายผู้ปกครอง
1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในความสาคัญและการดาเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองให้ครูอาจารย์
นักเรียนและผู้ปกครอง
2. ประสานงานและดาเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน

3.
4.
5.
6.
7.

จัดทาเนียบคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียนระดับห้องเรียน ระดับชั้นเรียนและโรงเรียน
เป็นผู้ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
เป็นเลขานุการดาเนินงานการประชุมและจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
1. รณรงค์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
2. จัดทาโครงการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ในโรงเรียนในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
4. ประสานกับครูอาจารย์ในการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และส่งต่อหน่วยงานที่ดูแลบาบัด
5. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือบาบัดอย่างต่อเนื่อง
6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
1. จัดโครงการ กิจกรรมที่พฒ
ั นานักเรียนตามนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา
2. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี หัวหน้าหมวดวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชาที่
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานส่งเสริมประชาธิปไตย
1. ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรือ่ งส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
2. จัดโครงการ และกิจกรรมหลากหลายที่ส่งเสริมให้นกั เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น หัวหน้าคณะสี หัวหน้าหมวดวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาวิชาจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้นกั เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย
4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทากรอบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน
3. ประสานงานและอานวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. รวบรวมผลการดาเนินงานจากหัวหน้าระดับชั้นรายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน
5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานรักษาความปลอดภัย
1.
2.
3.
4.
5.
5.

กาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของครูเวรประจาจุด ครูเวรประจาชั้น และครูเวรรักษาความปลอดภัยประจาวัน
จัดวางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่เวรประจาจุด ครูเวรประจาชั้น และครูเวรรักษาความปลอดภัยประจาวัน
จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
จัดทาเอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการดาเนินงานสาหรับการใช้และการรายงาน
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ขอบข่ายงานนิเทศภายใน และตรวจสอบติดตามประเมินผล
1. นิเทศและส่งเสริมความรู้แก่บุคลากรในฝ่ายเพื่อพัฒนาตน พัฒนางานจัดดาเนินงานฝ่ายเพื่อพัฒนางานและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน
2. กากับ ติดตาม การดาเนินงานของบุคลากรในฝ่าย
3. ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการพัฒนางาน
4. ตรวจสอบและประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

