โครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนักเรียน
อธิการ / ผูรับใบอนุญาต
ผูจัดการ

ฝายบริหาร จัดการ
ฝายบุคลากร

ผูอํานวยการ

ฝายวิชาการ
ผูชวยผูอํานวยการ
คณะกรรมการฝาย

ฝายบริการ แนะแนว

หัวหนาฝายกิจการนักเรียน

ผูประสานงาน 5 ชวงชั้น
ฝายประสิทธิผล

หัวหนาชวงชั้น

งานสงเสริมคุณลักษณะ

งานโรงเรียนสีขาว / ตอตานยาเสพติด
สมศ.2 , สพฐ.7

สมศ 1 3 สพฐ 1 2 8
-

คายคุณธรรม จริยธรรม
พัฒนาระเบียบวินัย
คายพักแรมลูกสือ เนตรนารี
นศท.
สภานักเรียน
รักษความสะอาด
ประหยัดพลังงาน อนุรักษ
สิ่งแวดลอม
รักษาวัฒนธรรมไทย
รมกิจกรรมทางศาสนา
สงเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา

-

ครูเวรประจําวัน
ติดตามพฤติกรรม
อบรมนักเรียน
อาสาจราจร
เยี่ยมบานและหอพัก
รณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ชมรม To Be Number One
ลาซาล

กํากับ
ติดตาม
ตรวจสอบประเมิน
รายงานผล
บูรณาการ
หรือ
PLAN
DO

ผูรับผิดชอบโครงการ งาน กิจกรรม
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ครู ผูเกี่ยวของ
โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

แผนยุทธศาสตร ฝายกิจการนักเรียน
กลยุทธหลัก : พัฒนาและปลูกฝงนักเรียนใหมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยและสิ่งแวดลอม
กลยุทธรอง

: 1. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค

( สมศ 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 ) ( สพฐ 1.1, 1.2 , 1.3 , 1.4 )
2. นักเรียนรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่เปนสมาชิกที่ดีและปฏิบัติตามหลักประชาธิปไตย
( สมศ 1.1 , 1.3 ) ( สพฐ 1.1 , 1.3 )
3. นักเรียนมีจิตสํานึกตอการประหยัดพลังงาน อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
( สมศ 1.5, 1.6 ) ( สพฐ 1.4 , 1.5 , 2.1 , 2.2 )
4. นักเรียนภูมิใจในความเปนไทย นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความเปนไทย
( สมศ 1.3 , 1.6 , 3.4 ) ( สพฐ 1.6 )
5. นักเรียนมีสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ( สมศ 3.1 , 3.2 , 3.3 ) ( สพฐ 8.1, 8.2 , 8.3)
6. นักเรียนไดรับความคุมครองความประพฤติ มีความปลอดภัย ปลอดจากสิ่งเสพติด

( สมศ 2.3 ) ( สพฐ 7.3 )

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธรอง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

1. นักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ

คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะ

คานิยมที่พึงประสงค

อันพึงประสงค

1.1 วางแผนดําเนินโครงการ งานกิจกรรม

1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และ

สงเสริมใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ มี

คานิยมที่พึงประสงค

ระเบียบวินัย ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาที่ตนนับถือ
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
ไดรับการอบรมพัฒนาจิตใจมีความเมตตา
กรุณาเอื้อเฟอตอ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมเบื้องตนที่เปนพื้นฐานของชีวิต
6. นักเรียนมีสํานึก รอบคอบในการ
ใชทรัพยสินสิ่งของอยางประหยัด
คุมคา

สภาพความสําเร็จ

1.2 ดําเนินโครงการ งานกิจกรรมสงเสริมให
นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับ

2. นักเรียนมีความรับผิดชอบ รอบคอบ
และมีวินัยปฏิบัติตามกฎระเบียบ
3. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจสม่ําเสมอ
และปฏิบัติตามหลักศาสนา
4. นักเรียนประพฤติตนเปนผูที่มีความ
ซื่อสัตยสุจริต
5. นักเรียนมีความเมตตา กรุณา มีความ
เอื้อเฟอเผื่อแผ

ถือ
มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น
ไดรับการอบรมพัฒนาจิตใจมีความเมตตา
กรุณาเอื้อเฟอตอ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมเบื้องตนที่เปนพื้นฐานของชีวิต

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธรอง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

1.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ งาน

กิจกรรมทุกรายการของขอ 1.1 – 1.2
1.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ งาน
1.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป

2. นักเรียนรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและปฏิบัติตาม
หลักประชาธิปไตย

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนตามบทบาท หนาที่ 1. นักเรียนมีความเคารพ เชื่อฟงบิดา
2.1 วางแผนดําเนินโครงการ งานกิจกรรม

มารดา ครูและผูใหญมากขึ้น

สนับสนุนใหนักเรียนรวมกิจกรรมที่แสดงถึง

2. นักเรียนมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรม

ความเคารพเชื่อฟงบิดา มารดา ครูและผูใหญ

ของสถานศึกษาและทองถิ่น

ใหนักเรียนเกิดความเคารพตอครูและสถาบัน
รวมกิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
2.2 ดําเนินโครงการ งานกิจกรรมสนับสนุนให
นักเรียนรวมกิจกรรมที่แสดงถึงความเคารพ

3. นักเรียนรําลึกพระคุณครูเคารพ
ศรัทธาสถาบัน
4. นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบวินัย
ประเพณีและหลักประชาธิปไตยได

เชื่อฟงบิดา มารดา ครูและผูใหญ ใหนักเรียน
เกิดความเคารพตอครูและสถาบัน รวม
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย รักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย
2.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ งาน

กิจกรรมทุกรายการของขอ 2.1 – 2.2
2.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ งาน
2.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธรอง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

3. นักเรียนมีจิตสํานึกตอการประหยัด 3. พัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ
พลังงานอนุรักษธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

และสิ่งแวดลอม
3.1 วางแผนดําเนินโครงการ งานกิจกรรมใน

1. นักเรียนใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง

การปลูกฝงใหนักเรียนรูคุณคา ใช

ประหยัด คุมคา

ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ทํากิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
เรียนรูถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
รวมถึงปลูกฝงใหนักเรียนเห็นคุณคาของ
สิ่งของ
3.2 ดําเนินโครงการ งานกิจกรรมในการ
ปลูกฝงใหนักเรียนรูคุณคา ใช

2. นักเรียนรวมกิจกรรมอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมดวยความ
ยินดี
3. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4. นักเรียนมีสํานึก รอบคอบในการใช

ทรัพยสินสิ่งของอยางประหยัดคุมคา

ทรัพยากรธรรมชาติอยางประหยัด ทํากิจกรรม
อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการ
เรียนรูถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมรวมถึงปลูกฝงใหนักเรียน
เห็นคุณคาของสิ่งของ
3.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ งาน

กิจกรรมทุกรายการของขอ 3.1 – 3.2
3.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ งาน
3.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธรอง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

4. นักเรียนมีความภูมิใจในความเปน

4. ปลูกฝงความคิดใหเกิดความภูมิใจในความ

ไทย นิยมไทยและดํารงไวซึ่งความ

เปนไทย

เปนไทย

สภาพความสําเร็จ

4.1 วางแผนดําเนินโครงการ งานกิจกรรม

1. นักเรียนมีความสุขที่ไดรวมกิจกรรม

สงเสริมใหนักเรียนรวมกิจกรรมประเพณีของ

ของสถานศึกษาและทองถิ่น

สถานศึกษาและทองถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรม
ประเพณีไทยและรวมกิจกรรมพัฒนา
สถานศึกษาและทองถิ่น
4.2 ดําเนินโครงการ งานกิจกรรมสงเสริมให

2. นักเรียนภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณี

ไทย

3. นักเรียนรวมกิจกรรมของ

นักเรียนรวมกิจกรรมประเพณีของสถานศึกษา สถานศึกษาและทองถิ่นอยางสม่ําเสมอ
และทองถิ่น ปฏิบัติตามวัฒนธรรม ประเพณี
ไทยและรวมกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและ
ทองถิ่น
4.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ งาน

กิจกรรมทุกรายการของขอ 4.1 – 4.2
4.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ งาน
4.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป

5.นักเรียนมีสุนทรียภาพดานศิลปะ

5. สงเสริมนักเรียนใหมีสุนทรียภาพดานศิลปะ

ดนตรี กีฬา

ดนตรี กีฬา
5.1 วางแผนดําเนินโครงการ งานกิจกรรมใน

1. นักเรียนมีความสามารถพื้นฐานทั้ง

การสงเสริมนักเรียนใหรวมกิจกรรมพัฒนา

ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ทักษะพื้นฐานดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา
5.2 ดําเนินโครงการ งานกิจกรรมในการ

2. นักเรียนใหความสนใจ ชื่นชม
ผลงาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

สงเสริมนักเรียนใหรวมกิจกรรมพัฒนาทักษะ
พื้นฐานดาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา

โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ)

กลยุทธรอง

ยุทธศาสตรการพัฒนา

สภาพความสําเร็จ

5.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ งาน

กิจกรรมทุกรายการของขอ 5.1 – 5.2
5.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน

โครงการ งาน
5.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป

6. นักเรียนไดรับความคุมครองความ

6. ดูแลความประพฤตินักเรียนใหมีความ

ประพฤติ มีความปลอดภัย

ปลอดภัย ปลอดจากสิ่งเสพติด มอมเมาและ

ปลอดจากสิ่งเสพติด มอมเมาและ
อบายมุขและสื่ออบายมุข

อบายมุขและสื่ออบายมุข
6.1 วางแผนการดําเนินมาตรการดูแลความ
ประพฤตินักเรียน ใหสอดคลองกับนโยบาย

1. นักเรียนมีความประพฤติดี มารยาท

ของกระทรวงฯ จัดระบบการรักษาความ

เรียบรอย งดงาม

ปลอดภัยอยางครอบคลุม และมีผูรับผิดชอบ

2. นักเรียนมีความอบอุน ปลอดภัยอยู

ชัดเจน

ในโรงเรียนอยางมีความสุข

6.2 ดําเนินมาตรการดูแลความประพฤติ
นักเรียน ใหสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงฯ จัดระบบการรักษาความปลอดภัย

3. ไมมีนักเรียนจําหนาย หรือติด

ยาเสพติดและอบายมุข

อยางครอบคลุม และมีผูรับผิดชอบชัดเจน

4. นักเรียนที่ติดยาเสพติดไดรับการ

6.3 ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินมาตรการ

บําบัดอยางถูกตอง

ดูแลความประพฤตินักเรียน ใหสอดคลองกับ
นโยบายของกระทรวงฯ จัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยอยางครอบคลุม และมี

5. นักเรียนตระหนักถึงโทษของสิ่งเสพ

ติดมอมเมา อบายมุขจนไมยุงเกี่ยว

ผูรับผิดชอบชัดเจน มีมาตราการูแลปองกัน
การใช จําหนาย สิ่งเสพติด มอมเมา อบายมุข
สงตอเมื่อนักเรียนติดยาเสพติด สิ่งมอมเมา
อบายมุขและสื่อ
6.4 ประเมินและรายงานผลการดําเนิน
มาตรการดูแลความประพฤตินักเรียน ให
สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงฯ
6.5 บูรณาการผลสัมฤทธิ์นําไปใชในปถัดไป
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