
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงครองสิริ

ราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จังหวัดสกลนคร 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานกิจการนักเรียน 
 



บาบาทและหน้าที่ 
หัวหนากลุ่มงานกิจการนักเรียนหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ปฏิบัติหนาที่ในฐานะหัวหน้างานกิจการนักเรียน 
2. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อํานวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปโรงเรียน 
3. กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียนดําเนินไปดว้ยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 
4. กําหนดหน้าที่ของบุคลากรในกลุ่มงานกิจการนักเรียน และควบคุมการปฏิบัติงานงานกิจการนักเรียน 
5. บริหารจัดการในสายงานตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. กํากับ ติดตาม ให้งานแผนงานและงานกิจการนักเรียน ประสานฝ่ายต่างๆ เพ่ือดําเนินกิจกรรม งาน 
โครงการ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และปฏิบัติการของโรงเรียน 
7. กํากับ ติดตาม ประสานงานให้มีการรวบรวมขอมูล สถิติเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน เพ่ือนําไปใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา และแก้ไขปญัหา 
8. ควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานกิจการอย่าง
ต่อเนื่อง 
9. ติดตามประสานประโยชน์ของครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติหน้าที่พิเศษ เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจ 
10. วินิจฉัยสั่งการงานที่รับมอบหมายไปยังงานที่เกี่ยวข้อง 
11. ติดตามผลสัมฤทธิ์และประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือสรุปปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพื่อหา 
แนวทางในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
12. กํากับ ติดตาม ให้งานติดตามประเมินผล และประสานงาน ดําเนินการติดตามการปฏิบัติงานของทุกงาน
พร้อมรายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
13. ติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวของกับงานกิจการนักเรียน 
14. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการควบคุมและดูแลความเรียบร้อยของนักเรียนหน้าโรงเรียนทางเข้า-ออก 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1.วางแผนดําเนินงานออกคําสั่งเวรยามหน้าโรงเรียน 
2.ดําเนินการติดตามการมาเวรยามของครูประจําหน้าโรงเรียน 
3.งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
4.ดูแลความปลอดภัยประตูหน้าโรงเรียนและด้านข้างโรงเรียน ได้แก่ครูเวรประจําวัน 
1.งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3 .นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯสกลนคร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. วางแผนกําหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม 
3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
4. สรุปและประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
3.งานรับนักเรียน 
คณะกรรมการดาเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 



3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 
มีหน้าที่ 
1. สํารวจนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการและบริเวณใกล้เคียง 
2. ตรวจเอกสารหลักฐาน จัดเก็บและลงทะเบียนรับนักเรียน 
3. ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง 
4. รายงานข้อมูลการรับนักเรียนให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
5. งานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.งานพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. ประสานงานจัดประชุมผู้ปกครอง ดูแลต้อนรับผู้ปกครอง 
2. ดําเนินการคัดเลือกกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโดยประสานงานกับครูที่ปรึกษา 
3. ให้ความรู้กับผู้ปกครองถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
4. จัดทําข้อมูลพืน้ฐานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เสนอคําสั่งแต่งตั้งกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
5. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
5.งานกิจกรรมกีฬาและต้านยาเสพติด 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. จัดทําแผนกิจกรรม ดําเนินการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สถานที่ และจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพ่ือพัฒนา
สุขภาพอนามัยนักเรียน และความเป็นเลิศ เป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต่อต้านยาเสพติด
สร้างความสามัคคีและสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน 
2. ดําเนินกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน ในขั้นตอนการสมัคร การจัดตั้งกรรมการ และการทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ 
รายงานฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
3. รณรงค์และให้ความรู้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เรื่องโทษของยาเสพติด และดําเนินการป้องปรามด้วย
วิธีการที่หลากหลาย หากพบว่านักเรียนติดยาเสพติดให้แจ้งผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร และประสานหน่วยงานเพื่อ
บําบัดรักษา เป็นหูเป็นตาให้กับชุมชนในการแจ้งเบาะแสผู้ขาย 



4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
6.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
คณะกรรมการด านินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

 
มีหน้าที่ 
1. เลือกตั้งประธานนักเรียนและกรรมการนักเรียน 
2. ดูแล ควบคุมนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนผู้ปกครองครูและชุมชนทราบ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เป็นที่ปรึกษาของนักเรียนในการเลือกตั้งคณะกรรมการ
นักเรียนและกําหนดบทบาทหน้าที่ให้กรรมการดําเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ประสานนโยบาย
ของโรงเรียนสู่กรรมการนักเรียน 
5. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประชาธิปไตย 
6. จัดกิจกรรมการทําความสะอาดเขตพ้ืนที่ของโรงเรียนและรายงานสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม 
7. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
7.งานปกครองประจ าชั้นเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. จัดวางแผนและดําเนินการอบรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย 
4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 



8.งานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
1. จัดวางแผนและดําเนินการอบรมปฐมนิเทศให้กับนักเรียนใหม่ 
2. จัดกิจกรรมรณรงค์การรักษาระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง 
3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมสร้างเสริมระเบียบวินัย 
4. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
9.งานดูแลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 
4. ครูประจําชั้น  

มีหน้าที่ 
1. กําหนดนโยบาย ระเบียบการพิจารณาโทษนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า 
ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
2. เป็นกรรมการร่วมสอบสวนหาข้อเท็จจริง วินิจฉัยปัญหานักเรียนที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามระเบียบ 
ข้อบังคับของโรงเรียน 
3. เสนอแนะให้คําปรึกษาการพิจารณาโทษและรายงานให้ฝ่ายบริหารทราบเพื่อความเห็นชอบ 
ตามลําดับขั้นตอนการลงโทษของโรงเรียน 
4. วางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนโดยการจัดนักเรียนร่วมกิจกรรมตามความ 
เหมาะสม 
5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

10.งานก ากับดูแลรักษาความปลอดภัย 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

 



มีหน้าที่ 
1. จัดวางแผนงานการอยู่เวรยามและการตรวจเวร 
2. จัดครูเวรปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการ พร้อมทั้งผู้ตรวจเวรและเวรยามรักษาการณ์ตอนกลางคืน 
3. กํากับติดตามการปฏิบัติงานของเวรยามรักษาการณ์ 
4. จัดเอกสารบันทึกการอยู่เวรยาม และรายงานเหตุการณ์ให้ฝ่ายบริหารทราบ 
5. งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
11.งานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย สาไพรวัน (หัวหน้ากิจการนักเรียน) 
2. นางศศิประภา บุญชิดชม 
3. นางส่องศรี ศักดิ์ศรีกลม 

มีหน้าที่ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมเลือกตั้ง 
 ขั้นดําเนินการ  
๑) ประกาศรับสมัครประธานนักเรียน  
๒) รับสมัครประธานนักเรียน  
๓) ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้ง  
๔) ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครเลือกตั้ง  
๕) ประสัมพันธ์และหาเสียงเลือกตั้ง  
๖) เลือกตั้งประธานนักเรียนและนับคะแนน  
๗) ประกาศผลการเลือกตั้ง  
๘) ตรวจสอบความถูกต้องและรายงานผลการเลือกตั้ง  
๙) รับรองผลการเลือกตั้ง 
 กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสภานักเรียน 
 ขั้นด าเนินงาน  
๑) กําหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม วาระการประชุม  
๒) การเตรียมงานวาระการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม  
๓) ดําเนินการประชุม  
๔) จัดทํารายงานการประชุม  
 
 

 



 


