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คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีขึ้นกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าท่ี

รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 

2. วางแผนด าเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน ก าหนดวิธีการด าเนินการ และติดตามผลการ

ด าเนินงานให้เกิดผลต่อส่วนรวม 

3. ให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการด าเนินงานส่งเสริมกิจการนักเรียนอย่างจรงิจัง เกิดผลดีต่อส่วนรวม 

4. จัดให้มีการดูแลสวัสดีภาพ นักเรียน และความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบ และปลอดภัยจาก

ส่ิงเลวร้ายท้ังปวง 

5. เป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผลด้านการบริการงานส่งเสริมกิจการนักเรียนมี

ประสิทธิภาพ 

6. จัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล เพื่อประสานงานให้นักเรียนประสบ

ความส าเร็จตามศักยภาพ 

7. จัดให้มีการวางแผนติดตามผลนักเรียน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาส่งเสริมให้งาน

ส่งเสริมกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ป้องกัน 

แก้ปัญหาและน าข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี 

10. ด าเนินให้มีการจัดอยู่เวรยามประจ าโรงเรียนตามระเบียบทางราชการอย่างต่อเนื่อง 

11. ด าเนินการจัดให้มีครูเวนประจ าวันเพื่อดูแลนักเรียนประจ าวัน 

12. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

13. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 

14. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูน านักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี 

15. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีอย่างมีประสิทธิภาพ 

16. ส่งเสริมการท างานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนจัดกิจการต่าง ๆ 

ของนักเรียน 
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กลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

1. หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน ในกรณีท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่ม

บริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 

2. ก ากับดูแลงานในกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียนทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

3. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นปัญหาต่อการพัฒนา

นักเรียนโดยประสานการปฏิบัติกับงานระดับช้ันอย่างใกล้ชิด 

4. เป็นหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

5. เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าแก้หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา 

6. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 

7. เสนอความดีความชอบของหัวหน้างาน หัวหน้าระดับ เพื่อพิจารณาในการเล่ือนเงินเดือนทุกครั้ง 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

2. งานเลขานุการและสารสนเทศ 

มีหน้าที่ 

1. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ รับหนังสือ ออกหนังสือต่าง ๆ จากกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

2. ท าหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล และดูแลการใช้และการรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน

ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุครุภัณฑ์ 

3. จัดท าเอกสารและบันทึกต่าง ๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานของโครงการท่ีเสนอให้ด าเนินการในกลุ่มงาน

ส่งเสริมกิจการนักเรียน 

4. จัดเก็บรวบรวมข้อมูล จัดท าสถิติการมาเรียนของนักเรียน สรุปผลและรายงานผลประจ าวัน 

ประจ าเดือน เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. ให้บริการและประสานงานทางด้านต่าง ๆ ระหว่าง นักเรียน ผู้ปกครอง และครู 

6. ท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการกลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

7. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของกลุ่มส่งเสริมกิจการนักเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 

3.1 งานสารวัตรนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนการด าเนินงานตามระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤติอันดีงามของนักเรียน 

2. ติดตาม อ านวยความสะดวกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. จัดระเบียบการจราจรในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าเวรประจ าวันร่วมกับครูเวรประจ าวัน 

5. สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

3.2 งานปกครองระดับชั้น 

มีหน้าที่ 

1. ด าเนินงานตามระเบียบวินัยและส่งเสริมความประพฤติอันดีงามของนักเรียน ให้ก ากับดูแลอบรม

ส่ังสอนนักเรียนในแต่ละระดับช้ัน ให้มีวินัยอยู่ในกฎระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ตรวจระเบียบ ดูแล ติดตามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมผิดกฎระเบียบของโรงเรียน 

3. ติดต่อ ประสานงานกับครูประจ าช้ันในแต่ละระดับช้ันตามวาระต่าง ๆ  

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

 4.1 งานคณะกรรมการนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยในแต่ละปีการศึกษาตามท่ี

เห็นสมควร 

2. เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการนักเรียน หรือสภานักเรียน พร้อมท้ังก ากับดูแล เสนอแนะให้การ

ด าเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับ

โรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 
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3. สรุปผลการจัดกิจกรรม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.2 งานประชาธิปไตยและกิจกรรมนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. วางแผน ติดตาม การด าเนินงาน ประสานความร่วมมือในการจัดกิจกรรมนักเรียนตลอดปี

การศึกษา 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน 

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนัดและ

ความสนใจของนักเรียน 

4. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิด

คุณค่าและประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

4.3  งานกิจการรมหน้าเสาธง 

มีหน้าที่ 

1. อ านวยความสะดวก นิเทศ ก ากับ ติดตามการท างานของคณะกรรมการนักเรียนในการด าเนินงาน

กิจกรรมหน้าเสาธง 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน 

3. จัดหา และเตรียมวัสดุอุปกรณ์เครื่องเสียง ในการด าเนินกิจกรรมหน้าเสาธง 

4. สรุปผลการจัดกิจกรรม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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5. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด/เอดส์ และการกระท าที่ผิดกฎหมาย ผิดวินัย 

5.1 งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

มีหน้าที่ 

1. วางแผน ด าเนินงานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เป็นไปตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. ประสานความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกัน แก้ปัญหายา

เสพติดและโรงเรียนสีขาวตลอดปีการศึกษา 

3. สรุปผล ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานและโครงการต่าง ๆ เสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.2 งานโรงเรียนสีขาว 

มีหน้าที่  

1. ด าเนินงานโรงเรียนสีขาวให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. วางแผนการด าเนินงาน ประสานความร่วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ

โรงเรียนสีขาวตลอดปีการศึกษา  

3. สรุปการรายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

5.3 งานโรงเรียนสุจริต 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนพัฒนาโครงการโรงเรียนสุจริตในระยะส้ันและระยะยาว 

2. ด าเนินการขับเคล่ือนโครงการให้เป็นไปตามแผนนโยบาย ยุทธศาสตร์ของโครงการ 

3. ส่งเสริม สนับสนุน วิจัยและพัฒนาวิจัยการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน 

การสอน 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินการโครงการโรงเรียนสุจริต 

5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
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6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีเห็นสมควรและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ

โรงเรียนสุจริต 
 

5.4  งาน TO BE NUMBER ONE 

มีหน้าที่ 

1. ให้ค าปรึกษา สนับสนุนการด าเนินงานของงาน TO BE NUMBER ONE 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นการรณรงค์ ปลูกจิตส านึก และพัฒนาศักยภาพของเยาวชน

แกนน าในการขับเคล่ือนกิจกรรมของชมรมฯ 

3. สรุปผลการจัดกิจกรรม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

6.1 งานพัฒนาคุณธรรมระดับชั้นและค่ายคุณธรรม จริยธรรม 

มีหน้าที่  

1. วางแผนและด าเนินกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางศาสนา และ

ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

2. ประสานงานกับครูหัวหน้าระดับช้ันในการจัดค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมทางศาสนา 

3. วางแผนงาน ก าหนดร่วมกับครูเวรประจ าวันราชการในการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม

นักเรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร่วมกับกิจกรรมหน้าเสาธงอย่างเหมาะสม  

4. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

5. จัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยงข้องในการด าเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.2 งานโรงเรียนวิถีพุทธ 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนตามโครงการและด าเนินกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดท่ี

ก าหนดอย่างเป็นระบบ 
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2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถพีุทธ ตามแผนภูมิโครงสร้างท่ีก าหนดในเกณฑ์

การประเมินท่ีก าหนด จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง 

3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

4. สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.3 งานธรรมศึกษา 

มีหน้าที่ 

1. วางโครงสร้างหลักสูตร วางแผนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา/จริยธรรม ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรธรรมศึกษาสนามหลวง 

2. จัดเตรียมรายช่ือนักเรียนท่ีสมัครเรียนธรรมศึกษา จัดส่งรายงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และประสาน

พระสอนธรรมศึกษาให้เรียบร้อย 

3. จัดกิจกรรมทบทวนความรู้นักเรียนก่อนสอบ ในช่วงเวลาอันเหมาะสมด าเนินการจัดสอบธรรม

ศึกษาให้เสร็จส้ินเรียบร้อย  

4. จัดท าบัญชีรายช่ือ รวบรวมเอกสารส าเนาวุฒิบัตรธรรมศึกษาจัดเรียงตามตัวอักษร นักเรียนท่ีสอบ

ผ่านธรรมศึกษาในปีการศึกษาปัจจุบันและด าเนินการมอบวุฒิบัตรธรรมศึกษาให้นักเรียนก่อนปิด

ภาคเรียน 

5. นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานธรรมศึกษา สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุงพัฒนา 

สรุป และรายงานผลการด าเนินงานเมื่อส้ินปีการศึกษาเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.4 งานโรงเรียนคุณธรรม 

มีหน้าที่ 

1. วางแผน/โครงงาน/กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดท่ีก าหนดอย่างเป็น

ระบบ 

2. เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรมตามแผนภูมิโครงสร้างท่ีก าหนดในเกณฑ์

การประเมินท่ีก าหนด 
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3. จัดกิจกรรมด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ในรูปคณะกรรมการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สรุปข้อมูลเพื่อปรับปรุง

พัฒนา สรุป รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

6.5 งานคนดีศรีดอกค าใต้ 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนด าเนินงานตามโครงการคนดีศรีดอกค าใต้ โดยประสานงานกับครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา

และส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2. จัดท าข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

3. สรุปรายงานจัดกิจกรรม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

7. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. วางแผน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่ครูหัวหน้าระดับและครูประจ าช้ันในการด าเนินงานตาม

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ติดตาม และประเมินผลรายงานผลการปฏิบัติงาน 

3. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

4. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียนท่ีมีปัญหา เพื่อผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป 

6. สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

8. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนงาน ตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มงานสุขภาพและอนามัยนักเรียนตาม

เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัดท่ีก าหนดอย่างเป็นระบบ 
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2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์แบะจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องการดูแลสุขภาพ การต่อต้านโรคเอดส์ การ

ต่อต้านโรคไข้เลือดออกและโรคต่าง ๆ ตามฤดูกาล ฯลฯ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการตามวัย สุขภาพอนามัยของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 

4. จัดท าข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานตามโครงการ 

5. จัดเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงาน สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้อ านวยการ

โรงเรียน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

9. งานเวรประจ าวัน 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าเอกสาร สมุดบันทึกต่าง ๆ ของงานเวรประจ าวัน 

2. ดูแลเรื่องการรักษาเวรยามกลางวันของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง 

3. ดูและและด าเนินการในเรื่องเกี่ยวกับครูเวรประจ าวัน ในวันท าการ และการปฏิบัติหน้าท่ีของครู

เวรประจ าวัน 

4. จัดให้มีผู้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามเพื่อควบคุมดูแลการอยู่เวรยามอย่างต่อเนื่อง 

5. ติดตามผลการอยู่เวรยามและสรุปผลงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยโรงเรียน 

6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

10. งานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

มีหน้าที่ 

1. วางแผน ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมงานเครือข่ายผู้ปกครอง 

2. ติดต่อ ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

3. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 

4. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 

5. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

6. จัดท าเอกสารต่าง ๆ ของงานเครือข่ายผู้ปกครอง 

7. สรุปผล และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกภาคเรียนเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 

8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 


