
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
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โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา  อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 



คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฉบับนี้  เป็นเอกสารของสถานศึกษาซึ่งได้จัดทำขึ้น  

เพื่อใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา หาก

มีความ คลาดเคล่ือนในข้อความของคู่มือประการใด งานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนขอน้อมรับได้ด้วยความ

ยินดี และพร้อม ที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ตอ่ไป 
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  งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน (นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์) 

 

ผู้อำนวยการ 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการบริหารกลุม่กิจการนักเรียน 

สมาคมผู้ปกครองและครู 

กลุ่มงานบริการกิจการนักเรียน 

 

งานปรับเปล่ียนความประพฤตินักเรียน( นางแสงเดือน  อนุสรณ์ ) 
 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน( นายเสฏฐวุฒิ  รอดอินทร์) 

งานส่งเสริมคุณธรรม( นางสาววิชุตา  ศรีม่วง   ) 

งานป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่/ยาเสพติด/เอดส์( นายศราวุฒิ  ศักด์ิอมรชัย) 

งานto be number one( นางสาววรารัตน์  ระวังการ 

) 



 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นหน่วยงานสนับสนุนที่สำคัญของสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่จัดระบบ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  มกีารพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  

ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ ใน

โรงเรียน มีความ จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  มีจิตสาธารณะ  และใช้ชีวิตอย่าง

พอเพียง 

วิสัยทัศน์  บริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อเสรมิสร้าง

คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพของผู้เรียน 

โดยมุ่งเน้นให้ นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนี่งที่สำคัญของสถานศึกษาเพื่อ

ส่งเสริม ประสบการณ์ของนักเรียนให้ กว้างขวางยิ่งขึ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้

เกิดความเจริญ งอกงามในทุกด้าน ทั้งทางด้าน อารมณ ์สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อื่นในสังคม อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542และที่แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความสำคัญกับการ พัฒนานักเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้

นักเรียนมพีัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมี ความสุข ดังนั้น ครูทกุคนจึงมีบทบาท

หน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด และมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียนเป็น รายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศ

เกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อ ช่วยให้ครู เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา นักเรียนโดยผ่าน

กระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการเพื่อสร้าง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียน สอดคล้องกับ

สภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการ ส่งเสริม

พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 

ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูน และจงรักภักดีตอ่สถาบันชาติศาสนา 

พระมหากษัตริย ์มีจิตสาธารณะ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมี ภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกดำเนิน

ชีวิต อย่าง มีภูมิรู้ และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเช่ือมโยงกันอยา่งเป็นระบบ 

ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียน

หวัง ที่ จะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงามทั้งทางกายวาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย 



ประพฤติปฏิบัติ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจที่เป่ียมไปด้วยคุณธรรม 

จริยธรรม สมกับเป็น “จิตอาสาดี มีมารยาท ” ตามอัตลักษณข์องโรงเรียน และเป็นที่ช่ืนชมแก่คนทั่วไป 

วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่รว่มกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมี ความสุข  
นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแล 
ช่วยเหลือ นักเรียน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นคนดี มีคุณธรรมจรยิธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมที่ พึง

ประสงค์ 
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู้ระบอบ 

ประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหา ยา

เสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน ส่ือลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
6. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
 

บทบาทหน้าที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อำนวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
2. ร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการ วางแผนการดำเนินงานและกำหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน 
3. กำกับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบตาม

ระเบียบ ของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
4. กำกับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในสำนักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อ

ปฏิบัติ หรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับ

คณะกรรมการกลุ่ม งานบริหารกิจการนักเรียน 
6.  ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน

บางโอกาส 
7. ให้คำแนะนำในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 

และ ระเบียบ วัฒนธรรมประเพณ ี



8.  วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมทีไ่ม่ 
เหมาะสมกับ สภาพนักเรียน 

9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
10. บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
11. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อ ป้องกันและแก้ไข 
12. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของนักเรียน 
13. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
14. ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
15. จัดทำสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงตอ่ไป 
16. ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (บุคลากรทั้งหมด) 
1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงาน

ฝ่าย กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ

บุคลากรใน ส่วนที่เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 
3.   ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
4.  ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมทีไ่มเ่หมาะสมของนักเรียน 
6.  ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนกัเรียน 
8.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9.  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
ขอบข่ายงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1.  จัดทำคำส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
1.2.  จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
1.3.  ตรวจสอบการโฮมรูมของครทูี่ปรึกษาประจำช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน 
1.5.  ประสานงานกับครูที่ปรึกษา ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 



1.6. ประสานครูที่ปรึกษาเพื่อออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
1.7  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1.8. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
ครูที่ปรึกษา 
 บทบาทหน้าที่ 

1.  ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง กำกับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว
เข้า ชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทัง้บันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดข้ึนในแอพพลิเคชัน สำรวจ
การ เข้าร่วมกิจกรรมทกุ ครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม อบรมนกัเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรม แนะนำนักเรียน 
ทุกวัน 

3. จัดทำระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ 
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

4.  ควบคุม กำกับดูแล แก้ไข ให้คำแนะนำนักเรียนในช้ันเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา 
เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับครูกิจการนักเรียน และ ผู้ปกครองในกรณทีี่นักเรียนมีปัญหา 

5.  ดูแลการทำความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจำวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้
เป็น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันสำคัญ ทาง
ราชการ และ ศาสนา 

6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง ประสานงาน 
กับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 

7. ช้ีแจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน 
การ ทำกิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนมุ ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 

8. อบรม ตักเตือน และทำโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนกำหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

9.  เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน
มี พฤติกรรมที่ด ี

10. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 

11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้ส่ิงของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ำ ห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี 
12. ตรวจค้น ตรวจหา ส่ิงของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ 

ปรึกษา สม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระทำผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
13. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดี 

ตลอดเวลา 



15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่นๆ 
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด 

2.1 จัดทำสถิติข้อมูลนักเรียนที่มพีฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2.2 ประสานงานกับครูประจำช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.3 การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
2.4 การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย 
2.5 การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.6 ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ 
2.7 ดำเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.8  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
2.9 การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล 
2.10 การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.1. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.12 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
2.13 จัดทำข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์ 
2.14 ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
2.15 เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
2.16 การให้คำปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.17 ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2.18 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 

3. งานกิจกรรมนักเรียนส่งเสริมคุณธรรม  
3.1  สร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและ 

กิจกรรม เช่น มอบรางวัลคนดีศรี บว. เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนทีท่ำความดีด้านต่าง ๆ 
3.2 จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทกุระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.3 ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึก ดูแล นักเรียน รับผิดชอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน 

เรื่อง ความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
3.4  ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนาของชุมชน เช่น วันสำคัญทางศาสนา และวันสำคัญของ

ชาติ 
3.5  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
3.6 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 



 
 
 

4. งานปรับเปลี่ยนความประพฤติกรรมนักเรียน 

4.1. จัดทำข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
4.2.  จัดให้มีการกำหนดวิธีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4.3.  จัดทำหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการทีก่ำหนด 
4.4. ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรยีน 
4.5.  ควบคุม กำกับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
4.6. ประสานงานกับฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของ 

นักเรียน 
4.7.  ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจำช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฤติกรรมนกัเรียนที่มีพฤติกรรมทีไ่ม่

เหมาะสม 
4.8. จัดทำเอกสารเพื่อคัดกรองนักเรียน 
4.9. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
4.10. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
5.1. จัดทำเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
5.2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5.3.  ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนกัเรียน ให้สอดคล้องกับ 

นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.4.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5.5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนกัเรียนปีละ 1 ครั้ง 
5.6.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรกึษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ 

สำหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
5.7. ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพือ่ความสามัคคี การเคารพ 

นบนอบ ของนักเรียนต่อคร ู
5.8. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ใน

ขอบข่ายที่ เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
5.9. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 



5.10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ/ศาสนา / 
พระมหากษัตริย ์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 

5.11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
5.12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

6. งาน To Be Number One 
6.1 จัดให้สมาชิกชมรมตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกัน

ตนเองได ้
6.2  จัดให้สมาชิกชมรมได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
6.3  จัดให้สมาชิกชมรมมีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์การนำเสนอผลงาน

ของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
6.4  จัดสร้างเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE 
6.5  ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

 
 


