
 
คูมือการปฏิบัติงาน 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนไชยาวิทยา 

อําเภอไชยา  จังหวัดสุราษฎรธาน ี

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 

  



คํานํา 

สภาพสังคมปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงทําใหเกิดปญหาทางสังคม

เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่เขามาสูสังคมไทย ทําใหเกิดผลกระทบตอเด็ก เยาวชนในวัยเรียน โดยเฉพาะเรื่อง

พฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงคของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปญหายาเสพติดซึ่งเปนภัยรอบขาง

สําหรับเด็กและเยาวชน จึงจําเปนตองมีผูชี้แนะ ใหคําแนะนํา ใหความรักความไววางใจและความเขาใจแกเด็ก

ทุกคน เพื่อหวังใหเยาวชน เติบโตอยางมีคุณภาพ และเปนคนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยูในสังคมอยางปลอดภัย และ

มีความสุข 

คูมือการปฏิบัติงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อครูประจําชั้น ครูที่ปรึกษา ครู

แนะแนวนําไปใชในการดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนทุกคน โดยรวมกับ ผูปกครองนักเรียน โรงเรียนไชยา

วิทยา ดําเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ปองกันและปญหา และสงเสริมพัฒนา

นักเรียนอยางเปนระบบ 

 

งานกิจการนักเรียน 

  



ความหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน 

นักเรียนถือวาเปนงานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลนักเรียนใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เสริมสรางให

นักเรียนมีความประพฤติดีมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พรอมที่จะเจริญเติบโตเพื่อเปนพลเมืองดีของ

ประเทศชาติตอไปในอนาคต งานบริหารงานกิจการนักเรียนเปนงานที่มุงชวยสรางคุณสมบัติสําคัญที่มุงหวัง

ใหแกนักเรียน สงเสริมการเรียนและชีวิตความเปนอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี มีวินัยใน

ตนเอง งานบริหารกิจการนักเรียนเปนงานซึ่งผูบริหารสถานศึกษา จะตองมีความเขาใจในหลักการและ

กระบวนการบริหาร และตองใหความสนใจและเอาใจใสในกิจการนักเรียนไมนอยไปกวางานดานอื่นๆ 

 

ความสําคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียนเปนงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตาม

วัยและความแตกตางระหวางบุคคล มีทักษะ การดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม 

พัฒนาตนเองสูโลกแหงอาชีพรวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข 

 

วัตถุประสงคของการบริหารงานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรียนเปนที่มุงสงเสริมเติมเต็มคุณภาพของผูเรียน นอกเหนือจากการเรียนการสอน

ตามปกติและเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดนําความรูความสามารถที่ไดไปใชจริง เปนการถายโยงการเรียนรูสู

การปฏิบัติ 

 

หลักการและแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

การบริหารงานกิจการนักเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบโรงเรียนซึ่งอยูภายใตการบริหารงานของ

ผูอํานวยการสถานศึกษาและมอบหมายใหรองผูอํานวยการ หัวหนากลุมงานกิจการนักเรียนเปนผูดําเนินการ

บริหารงานกิจการนักเรียนมีสวนสัมพันธอยางยิ่งกับการเรียนการสอนหรืองานฝายวิชาการ และงานแนะแนว

นักเรียน 

 

ลักษณะการบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. ควบคุมดูแลนักเรียนดานความประพฤติ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว 

2. เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสมใหแกนักเรียน และสงเสริมใหพฤติกรรมที่พึงประสงค

พัฒนายิ่งขึ้น รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน 

3. รักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรียน 

4. ดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการ  



โครงสรางงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

 

  



คณะกรรมการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม แนวทางในการดําเนินงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

2. เก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบเครื่องมือการเก็บขอมูล สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน บันทึก

จุดเดน จุดดอย ขอคนพบ และแนวทางในการพัฒนากลุมบริหารกิจการนักเรียน 

3. จัดเตรียมขอมูล เอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียน 

4. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานตามแผนงานที่วางไวใหเปนไปตามกําหนด และบรรลุตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกภาคเรียน 

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานหัวหนาระดับชั้นเรียน 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานระดับชั้นใหสามารถ

ดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานระดับชั้น 

3. พิจารณาจัดครู ทําหนาที่เปนครูประจําชั้น โดยคํานึงถึงระดับที่สอนและระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนเปนหลัก 

4. จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 

5. ดแูลและประสานงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในระดับชั้น 

6. สํารวจและทําสถิติการปฏิบัติงานของครูในระดับชั้น 

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานหนาที่ของครูประจําชั้นในระดับ เพื่อเสนอผูอํานวยการสถานศึกษาทราบ 

8. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

9. ปฏิบัติหนาที่อื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

  



งานครูที่ปรึกษา 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงาน ครูที่ปรึกษาให

สามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การพิจารณาจัดครูทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษา ประจํา

ชั้นแตละระดับ 

3. จัดกิจกรรมระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุมหรือหองเรียนที่รับผิดชอบตามกระบวนการ 

4. สํารวจและติดตามการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน 

5. จัดทําและเก็บรักษาระเบียนสะสมของนักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง 

6. ดูแล อบรม สั่งสอนนักเรียนในชั้นเรียนของตนเองอยางใกลชิด ติดตามการจัดทําแฟมพัฒนางาน 

(Port Folio) ของนักเรียนใหครบถวน 

7. กํากับดูแลและปองกันแกไขปญหาของนักเรียน ตลอดจนสงเสริมใหนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของสถานศึกษาและประเพณีอันดีงาม 

8. ดําเนินกิจกรรมโฮมรูม (Home room) กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต ฯลฯ 

9. ติดตอประสานงานกับผูปกครองและเครือขายผูปกครอง ในการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน 

และจัดกิจกรรมเยี่ยมบานการประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Class Room Meeting) 

10. ควบคุม ดูแลและพัฒนาหองเรียน (Home room) กิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรู และ

กิจกรรมอื่นๆ ตามเหมาะสม 

11. รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกภาคเรียน 

12. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงาน ระดับชั้นใหสามารถ 

ดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานของครูเวรประจําวัน 

3. แตงตั้งครูเวรประจําวันทําหนาที่ตามจุดตางๆ ที่สถานศึกษากําหนดหรือตามจุดบริเวณที่เห็นวา

เหมาะสม 

4. แตงตั้งหัวหนาเวรและรองหัวหนาเวรประจําวันเพื่อทําหนาที่กํากบัดูแลการปฏิบัติหนาที่เวร

ประจําวันใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

5. ประสานและดูแลความเรียบรอยทัว่ไปในการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 



6. บันทึกผลการปฏิบัติหนาที่เวรประจําวัน 

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ทุกภาคเรียน 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานสงเสริมประชาธิปไตย 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานสงเสริม การปกครอง 

ระบอบ ประชาธิปไตย ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตย 

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

4. จัดกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตยใหกับนักเรียน และจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

ประจําปการศึกษา 

5. ใหคําปรึกษาการดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมสภานักเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

6. สงเสริมการทํางานเปนหมูคณะ เพื่อเสริมสรางความเปนประชาธิปไตย 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

งานบริหารงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1. หลักการและแนวคิด 

1.1 เจตนารมณและหลักการพื้นฐานของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนในการ

สงเสริม พัฒนา ปองกัน และแกไขปญหา เพื่อใหนักเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บนพื้นฐานของความ

แตกตางระหวางบุคคล โดยยึดหลักการมีสวนรวม รับผิดชอบ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมพัฒนา รวมแกปญหา

จากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งนี้โรงเรียนไชยาวิทยาไดกําหนดใหเปนระบบที่มุงหวังพื้นฐานและแนวทางการ

ดําเนินการในประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1) การปรับเปลี่ยนบทบาทและเจตคติของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมุงไปสูความ

รับผิดชอบในการดูแลพัฒนาการของนักเรียนอยางเปนองครวม (Educating the Whole Child) 

 2) การวางระบบที่จะสรางความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอยางนอยหนึ่งคนที่จะดูแลทุกขสุขอยาง

ใกลชิดและตอเนื่อง โดยเชื่อมประสานการดําเนินงานทุกสวนในโรงเรียน 

 3) การสนับสนุนใหครูไดมีความสัมพันธภาพที่ใกลชิดกับผูปกครองเพื่อใหการดูแลทางบาน โรงเรียน 

และชุมชนเชื่อมประสานกัน 



 4) การสงเสริมใหผูปกครองรวมกลุมกันเปนเครือขายเพื่อชวยกันเฝาระวัง ดูแลกลุมเครือขาย 

ชวยเหลือสนับสนุนบุตรหลาน 

 5) การประสานสัมพันธระหวางโรงเรียน ชุมชน และผูชํานาญการในสาขาตางๆ เพื่อใหมีการสงตอ 

และรับชวงการแกไข ตลอดจนสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการและสหวิชาชีพ 

1.2 ความสัมพันธของหลักสูตรแกนกลางกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.3 กระบวนการของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ขั้นตอนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของ โรงเรียนไชยาวิทยา 

 

 

 

  



- เยี่ยมบานนักเรียน (Home Visit) 

 การเยี่ยมบานเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งมักจะนําไปใชมาก

ในขั้นตอนการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ชวยใหครูรูจักนักเรียนอยางลึกซึ้งและมีขอมูลเชิงประจักษ และ

นําไปใชในการสงเสริมพัฒนารวมถึงการปองกันและแกไขไดอยางเหมาะสม โดยมีกิจกรรมยอย ดังนี้ 

 2.1 ระยะเตรียมการ 

 1) ประชาสัทพันธใหผูปกครองและประชาชนทราบการดําเนินงาน โดยใชสื่ออยางหลากหลาย  

 2) รวบรวม สังเกต ศึกษาขอมูลนักเรียน ทั้งขอมูลเชิงพฤติกรรมและกายภาพ เชน พฤติกรรมขณะอยู

โรงเรียน การแตงกาย ความสะอาดดของรางกาย การเดินทาง ไป – กลับจากบานถึงโรงเรียน เปนตน นํามา

วิเคราะห สรุป และกําหนดวัตถุประสงคในการเยี่ยมบาน 

 3) วิเคราะหวาใครคือคนที่ตองการพบ เชน พอแม ลุง ปา นา อาของนักเรียน 

 4) เตรียมความพรอมทั้งดานบุคลากร อุปกรณ ทักษะในการสื่อสารเพื่อการสรางสัมพันธภาพ การ

คนหาปญหา การรูสึกเขาใจและเห็นใจ การใหกําลังใจ ทบวนประเด็นที่จะสังเกตและสนทนา 

 5) นัดหมายลวงหนา เพื่อใหพรอมทั้งสองฝาย หรือในกรณีที่ตองการขอมูลที่เปนธรรมชาติไมมีการจัด

ฉาก ผูเยี่ยมบานอาจไมนัดหมายลวงหนา 

 2.2 ระยะเยี่ยมบาน 

 1) ไปตามนัด กรณีไมไดไปตองแจงลวงหนา เพราะผูปกครองนักเรียนบางคนอาจตองหยุดงานเพื่อรอ

พบครู ไมควรเลื่อนนัดถาไมจําเปน 

 2) หากไปตามนัดแลวไมพบใคร ใหถามขอมูลจากเพื่อนบานใกลเคียง เพื่อทราบขอมูลที่จะมาในครั้ง

ตอไป 

 3) รวบรวมขอมูลโดย 

 - การสังเกตสภาพท่ีอยูอาศัย และพฤติกรรมของนักเรียนและบุคคลในบานนักเรียน 

 - การพูดคุยสนทนากับพอแม ผูปกครอง หรือผูมีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน 

*** ระหวางเยี่ยมบานควรระวังการเขียนบันทึก ไมตวรทําขณะสนทนา แตอาจใชสื่อชวยบันทึกอื่น ทั้งนี้ ควร

ขออนุญาตผูปกครองกอน และตองถือเปนความลับไมนําไปเผยแพร*** 

 4) เมื่อเยี่ยมบานเสร็จควรรีบจดบันทึกขอมูลที่พบจากการสังเกตและการสนทนาในแบบบันทึก ที่

เตรียมไวทันที เพื่อรวบรวมขอมูลใหครบถวนที่สุด 

 2.3 ระยะหลังเยี่ยมบาน 

 1) ควรกลับมาทบวนขอมูลจากการสังเกตและการสนทนารวมถึงขอมูลจากภาพที่ถายได เพื่อสรุปเปน

ขอสังเกตขอมูลของนักเรียน นําไปใชสงเสริม พัฒนาปองกัน และแกไขไดอยางเหมาะสม 

 2) สรุปรายงานและความเห็นของผูเยี่ยมบาน เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลนักเรียน 

*** พึงระลึกเสมอวาขอมูลและความเห็นของผูเยี่ยมบานเปยขอมูลเฉพาะของนักเรียนแตละคน ควรรักษา

ความลับและใชอยางระมัดระวังที่สุด*** 

 

  



การประชุมหารือการดูแลนักเรียนหลังจากการเยี่ยมบาน 

(Case conference) 

 

 

 

  



- ประชุมผูปกครองนักเรียนชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

 เปนกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสรางสัมพันธภาพของครูที่ปรึกษา และผูปกครองเพื่อให

เกิดเครือขายผูปกครองและชุมชนเขมแข็งในการใหความชวยเหลือนักเรียนรวมกันระหวางผูปกครองดวยกัน

และระหวางบานกับโรงเรียน โดยจัดประชุมภาคเรียนละอยางนอย 1 ครั้ง โดยใชเวลาประมาณครั้งละ 1 – 3 

ชั่วโมง 

 แนวทาง/วิธีการประชุมผูปกครอง 

 กําหนดวัตถุประสงค รายละเอียดการประชุมแตละครั้ง วัสดุ อุปกรณ สื่อ เอกสารและความพรอมของ

สถานที่ 

 วิธีการประชุมผูปกครองชั้นเรียน 

 1. สรางความคุนเคยระหวางครูที่ปรึกษากับผูปครอง และระหวางผูปกครองดวยกัน 

 2. บอกวัตถุประสงคของการประชุมผูปกครอง 

 3. พูดถึงภาพรวมของนักเรียนในดานดี ความประทับใจทั้งดานการเรียน ความประพฤติ ความมีน้ําใจ 

และอ่ืนๆ 

 4. หารือการดูแลนักเรียนเปนรายครอบครัวกับครูที่ปรึกษา 

 5. ดําเนินกิจกรรมที่โรงเรียนหรือทีค่รูที่ปรึกษากําหนด เพื่อสงเสริมปองกันและแกปญหานักเรียน โดย

ใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูปกครองไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและกัน 

 6. หากผูปกครองมีความพรอมในการนํากิจกรรม ก็ใหมีผูปกครองเปนผูดําเนินการ โดบครูเปนผู

อํานวยความสะดวกเพือ่ใหการประชุมเปนไปตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรม สรุปและบันทึกหลักฐานการประชุม 

 

- คานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงาน งานพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดําเนินงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

3. จัดทําปฏิทินการอบรมนักเรียน โดยเนนเนื้อหาสาระการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การมุงสงเสริม

การกระทําความดี 

4. จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม 

5. จัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

6. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

7. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 



- สรางความปลอดภัยใหกับนักเรียน 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. จัดทําขอมูลผูใชรถจักรยานยนตในโรงเรียน 

2. รวบรวมขอมูลนักเรียนที่เดินทางดวยรถโดยสารรับ - สงนักเรียนและ ขอมูลผูขับรถโดยสารรับ-สง

นักเรียน เพื่อประกอบการกํากับดูแล ใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทาง 

3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนทั้งไปและกลับ 

4. จัดอบรมนักเรียนและผูขับรถโดยสารรับ - สงนักเรียน ใหมีความรูเรื่องกฎการจราจร เพื่อใหปฏิบัติ

ไดถูกตองและปลอดภัย 

5. จัดระเบียบการใชยานพาหนะของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนใหเปนระเบียบ ปลอดภัย 

6. รณรงค และกํากับ ติดตามการสวมหมวกนิรภัย การมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต และ       

การรักษาวินัยจราจร 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน 

8. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

- ปองกันแกไขปญหายาเสพติด 

ขอบขายหนาที่และความรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบันปญหา วิเคราะห วางแผน จัดระบบขอมูลสารสนเทศงานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปองกนัและแกปญหาสารเสพติด 

3. ดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหาสารเสพติด  

4. จัดทําระบบขอมูลที่เกี่ยวกับการปองกันและแกปญหาสารเสพติด 

5. ประสานงาน/รวมมือ กับครูที่ปรึกษาทุกคน และหนวยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในการปองกัน

และแกปญหาสารเสพติ 

6. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน เสนอตอหัวหนาสถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้งตอภาคเรียน 

7. ปฏิบัติหนาที่อืน่ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

 

 

 


