
แผนภูมิการบริการงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
นายพเยาว์  เกตานนท ์

หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายอภัย  โคตะมะ 

 งานระเบียบวินัยนักเรียน 
(นายอภัย   โคตะมะ) 

 งานอุบัติภัย 
(นายสมุทร  สุวรรณบุตร) 

 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
(นายประจักษ์   พุทธเจริญ) 

 งานอนามัยโรงเรียน 
(นางอังคณา   นาเจริญ) 

 งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(นางสาวกิติยาภรณ ์ ใหมค า) 

 งานโรงเรียนสีขาว 
(นายอ าพล  สกุลสัมพันธ์ศรี) 
 

 งานกิจกรรมนักเรียน 
(นายอัศวิน   สุริยภิญโญพงศ์) 

 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
(นางสาวศิวภรณ์   โสภา) 

 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 
นายอภัย  โคตะมะ 

 

รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน 
นายอ าพล  สกุลสัมพันธ์ศร ี



วิสัยทัศน์ 

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

สร้างสรรค์ประชาธิปไตย   ใส่ใจสุขภาพ 

มีคุณธรรม     น าความรู้ 

เป็นผู้มีระเบียบวินัย    ก้าวไกลสู่สากล  
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน 

 

 

พันธกิจ  

กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ส่งเสริมภาวะผู้น าและความเป็นประชาธิปไตย 

3. ผู้เรียนมีสุขนิสัย มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 

4. ประสานการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 

 

ขอบข่ายงานกลุ่มกิจการนักเรียน 
 

1.งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
1.  เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  จัดท าโครงการแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน 
3.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จัดท าคู่มือครูที่ปรึกษาระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
5.  การเยีย่มบ้านนักเรียน 
6.  การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
5.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
6.  งานครูประจ าชั้น 
7.  การคัดกรองนักเรียน 



8.  การจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน เครือข่ายหมู่บ้าน 
9.  การจัดประเมินตนเอง(SDQ) โดยนักเรียนประเมินตนเอง  ครูประเมินนักเรียน และผู้ปกครอง

ประเมินนักเรียน 
10. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
2.งานอนามัยโรงเรียน 

1.  เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  วางแผนวิเคราะห์งาน/โครงการ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 
3.  การจัดห้องพยาบาล และการดูแลรักษาเบื้องต้น 
4.  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน วางระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
5.  จัดท าสถิติข้อมูลงานอนามัยให้เป็นปัจจุบัน 
6.  จัดซื้อจัดหา หรือซ่อมแซม เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลให้พร้อมที่จะให้บริการ 
7.  จัดท าบัตรบันทึกสุขภาพนักเรียน 
8.  ติดต่อประสานงานกับแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย ในงานป้องกันและการเสริมสร้างสุขภาพ

อนามัยรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ 
9.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองในกรณีนักเรียนเจ็บป่วยมาก 
10. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับกลุ่มงาน ทั้งภายในและภายนอก กับงานที่เก่ียวข้องกับ

นักเรียนด้านอนามัย 
11. ปฏิบัติงานอื่นตามที่รับมอบหมาย 
12. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 
3.งานอุบัติภัย 

1.  เป็นกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  ท าแผนปฏิบัติงานป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 
3.  ดูแลผลประโยชน์และความคุ้มครองของนักเรียนเรื่องประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน 
4.  รายงานผู้บริหารทราบทุกครั้งที่นักเรียนเกิดอุบัติเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต 
5.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

 
4. งานระเบียบวินัยนักเรียน 

1.  เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
 2.  รวบรวมและจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยในการปกครองนักเรียน 

3.  จัดท าคู่มือการปกครองนักเรียน 
4.  เผยแพร่ระเบียบวินัยและข้อบังคับในการปกครองนักเรียน ให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ทราบ 



5.  ปกครองดูแลนักเรียน ให้ความอบอุ่นและความปลอดภัย อบรมศีลธรรม คุณธรรม จรรยามารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่นักเรียน 
 6.  แต่งตั้งหัวหน้าคณะสีแต่ละสีและหัวหน้าระดับชั้น 
 7.  ประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงาน  องค์กรที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน 
 8.  ประสานงานกับครูประจ าชั้นที่ติดตามดูแลและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 9.  บันทึกและจัดท าระบบสารสนเทศเก่ียวกับพฤติกรรมนักเรียนเพื่อพัฒนาส่งเสริมและแก้ไข 
พฤติกรรม 
 10. ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่เหมาะสม 
 11. รวบรวม รายงานสถิติเก่ียวกับงานปกครองนักเรียน 
 - ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
 - หลักฐานติดต่อผู้ปกครอง 
 - หลักฐานการลงโทษนักเรียน 
 - หลักฐานการให้รางวัล 
 - หลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
 - หลักฐานการขาดเรียนของนักเรียน 
 - หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน 
 - หลักฐานการขออนุญาตออกนอกโรงเรียน 
 - หลักฐานใบลาของนักเรียน 
 
 
5.งานโรงเรียนสีขาว 

1.  เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
3.  ป้องกันปัญหาการพนันในโรงเรียน 
4.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อลามกอนาจารในโรงเรียน 
5.  การป้องกันและแก้ไขการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน 
6.  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์และชู้สาว 
7.  ให้ค าแนะน าและดูแลนักเรียน 
8.  ประสานงานกับผู้ปกครองครูประจ าชั้น  หน่วยงานราชการ องค์กร ร่วมกันดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 
9.  จัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
10. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
11. จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
12. ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมชุมชนในการป้องกันยาเสพติด 



13. ประเมิน สรุปผล และรายงานผล 
 
6.งานกิจกรรมนักเรียน 

1.  จัดท าแผนปฏิบัติงานกิจกรรมนักเรียน 
2.  เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 
3.  แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
4.  ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมให้เรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
5.  จัดกิจกรรมร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
6.  ติดตามประเมินและรายงานผล 

 
 
 
 
 
 
7.งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

1.  เป็นคณะกรรมการบริหารกลุ่มงานกิจการนักเรียน 
2.  จัดท าแนวปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานส่งเสริมประชาธิปไตย 
3.  เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยต่อครู นักเรียนและชุมชน  และน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
4.  ก าหนดขอบข่ายงานสภานักเรียน 
5.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
6.  จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะสีแต่ละสี 
7.  ส่งเสริมให้นักเรียนท างานในรูปแบบประชาธิปไตย 
8.  ประสานงานและควบคุมดูแลการท างานของคณะกรรมการนักเรียน 
9.  จัดให้มีการรณรงค์การเลือกตั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติตามโอกาสอันควร 
10.  จัดให้คณะกรรมการนักเรียนบริหารงานโดยใช้กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
11.  ประสานงานส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
12.  ติดตามประเมินและรายงานผล 

 
 
 
 



8. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 1.  เป็นกรรมการบริหารงานกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน 

2.  ส่งเสริม ดูแลนักเรียน ให้ความอบอุ่นและความปลอดภัย อบรมศีลธรรม คุณธรรม จรรยามารยาท
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้แก่นักเรียน 
 3.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน 
 4.  ประสานงานกับส่วนราชการและองค์กรที่เก่ียวข้องกับนักเรียน 
 5.  ประสานงานกับครูประจ าชั้น เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียน 

6.  วางแผนหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และงานแนะแนว 

7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความประพฤติ ระเบียบ วินัย การรักษาความสะอาด มารยาทและการ
แต่งกาย 

8.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดและออม การเสียสละ ขยันหมั่นเพียร และความซื่อสัตย์  
9.  ให้รางวัลเกียรติคุณแก่นักเรียนที่ท าความดีทุกๆ ด้าน เช่น 
 - ช่วยเหลือผู้ปกครองในการประกอบอาชีพ 
 - การเก็บของมีค่าส่งครู-อาจารย์ และส่งคืนเจ้าของ 
 -การช่วยเหลือสังคม เช่นท าความสะอาดในที่สาธารณะ อาสาสมัคร บรรเทาทุกข์เป็นต้น 
 -ร่วมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และที่สาธารณะประโยชน์ 
10.  ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

 


