
 
 
คู่มือปฏิบัติงาน 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 

โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานฝา่ยบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 

งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 

งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

งานป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 

งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน 
 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

งานเวรประจำวัน 
 

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 
 

งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 



บทบาทและหน้าที่ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
 
 
 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้ 
1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ท่ีขึ้นกับฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าท่ีรับผิดชอบ

ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ 
2. วางแผนดำเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน  กำหนดวิธีการดำเนินการ  และติดตามผลการ

ดำเนินงานให้เกิดผลต่อส่วนรวม 
3. ให้คำปรึกษา  ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียนอย่างจริงจัง  เกิดผลดีต่อ

ส่วนรวม 
4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพครู  ลูกจ้างประจำ  ลูกจ้างช่ัวคราว  นักเรียน  และความเป็นอยู่ของนักเรียน

ให้เกิดความสงบ  และปลอดภัยจากส่ิงเลวร้ายท้ังปวง 
5. เป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ  เพื่อให้ผลด้านการบริหารบุคคลและกิจการนักเรียนมี

ประสิทธิภาพ 
6. จัดให้มีการวิเคราะห์  ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล  เพื่อประสานงานให้นักเรียนประส บ

ความสำเร็จตามศักยภาพ  
7. จัดให้มีการวางแผนติดตามผลนักเรียน  เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา  พัฒนาส่งเสริมให้งาน

บริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล  สถิติ  เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน  ป้องกัน  แก้ปัญหา

และนำข้อมลูไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี 
10. ดำเนินการจัดให้มีการอยู่เวรยามประจำโรงเรียนตามระเบียบทางราชการอย่างต่อเนื่อง 
11. ดำเนินการจัดให้มีครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนประจำวัน 
12. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน  เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
13. จัดให้มีการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อผลในการปกครองดูแลนักเรียน 
14. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 
15. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี 
16. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ 
17. ส่งเสริมการทำงานของงานกิจการนักเรียน  จัดให้มีคณะกรรมการสภานักเรียน  ตลอดจนจัดกิจการ

ต่างๆ ของนักเรียน 
18. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรยีน 



 
  

 
  มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. ปฏิบัติหน้าท่ีแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  ในกรณีท่ีรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
กิจการนักเรียนไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้หรือไม่อยู่ในโรงเรียน 

2. กำกับดูแลงานในฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนทุกงาน  ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
3. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ท่ีเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก โดย

ประสานการปฏิบัติกับงานระดับช้ันอย่างใกล้ชิด 
4. เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
5. เป็นท่ีปรึกษา  ให้คำแนะนำ  แก่หัวหน้าระดับ  ครูท่ีปรึกษา 
6. ใหค้วามเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
7. เสนอความดีความชอบของหัวหน้างาน  หัวหน้าระดับ  เพื่อพิจารณาในการเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 
 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. ดูแล  ติดตามและตรวจสอบ  การปฏิบัติตนของนักเรียน  ตามกฎระเบียบของโรงเรียนในหนงัสือคู่มือ
นักเรียน 

2. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และผู้ปกครองนกัเรียนในการแก้ไขนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พงึ
ประสงค์  เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

3. บันทึกข้อมูล  สถิติ  การรักษาวินัยและการทำผิดวินัยของนักเรียน 
4. ยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์  และปฏิบัติตนท่ีดีเป็น

แบบอย่างแก่ผู้อื่น 
5. จัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนให้ครบถ้วนทุกคน เพื่อใช้ควบคุมนักเรียนในด้านต่างๆ ให้เกิดผลต่อการ

ปกครองนักเรียน 
6. อื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายตามควรแก่กรณี 

 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 



งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. เสนอแต่งต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
2. เสนอการออกคำส่ังแต่งต้ังผู้ให้การอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรม  จริยธรรม

ตามท่ีเห็นสมควรและเหมาะสม 
3. จัดทำปฏิทินอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์ในคาบอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
4. จัดประชุมอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์  เพื่ออบรมคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ 
6. ติดตามผลการประชุมอบรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและบันทึกรายงานเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน    

ภาคเรียนละ  1  ครั้งเป็นอย่างน้อย 
7. ดูแลพัฒนาห้องจริยธรรม  ให้บริการแก่นักเรียน  ครู  และบุคลากรอื่นๆ ท้ังในและนอกโรงเรียนท่ีมี

ความสนใจ 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. งานระดับช้ัน 

มีหน้าที่รบัผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ร่วมจัดครูท่ีปรึกษาประจำช้ันนักเรียน 
2. จัดให้มีการแต่งต้ัง หัวหน้าระดับช้ัน  เพื่อการประสานงานในการบริหารกิจการนักเรียน 
3. วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี 
     ประสิทธิภาพ 
4. วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎข้อบังคับ   ฯลฯ 
5. ประสานงานกับครูเวรประจำวัน  เพื่อช่วยดูแล  ควบคุมนักเรียนประจำวันตามความเหมาะสม 
6. ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าท่ีของครูเวรประจำวัน  โดยประสานงานกับหัวหน้าครูเวรประจำวัน 
7. จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนท่ีมีปัญหา  เพื่อผลในการแก้ไขและพัฒนาส่งเสริมต่อไป  
8. จัดประชุมนักเรียนประจำวันสุดสัปดาห์ 
9. จัดทำคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮมรูมให้แก่อาจารย์ท่ีปรึกษา 

2. ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบและช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าตอน ม.ต้น และ ม.ปลาย 
3. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน (หัวหน้างาน) 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

งานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าช้ันตามท่ีเห็นสมควร 
2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร 
3. เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมท้ังกำกับดูแล เสนอแนะ ให้การดำเนินงานของ

คณะกรรมการสภานักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน              
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร 

4. จัดกิจการส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน 
5. หัวหน้างานร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนโดยตำแหน่ง 
6. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ  1  ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. หัวหน้างานเป็นเลขานุการ  คณะกรรมการตามข้อท่ี 1  ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการของโรงเรียน 
3. วางแผนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนให้เหมาะสม 
4. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแลให้เกิดผลดีต่อนักเรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาหรือป้องกันตามท่ี

เห็นสมควร 
6. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนตามโอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อประสานความร่วมมือท้ังในด้านป้องกัน  และ

แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
7. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานส่งเสริมสวัสดิภาพนักเรียน  
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนท่ีเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆ 
2. สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนท่ีประสบอุบัติภัย 
3. ประสานงานการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
4. จัดระบบการประกันภัยนักเรียน 
5. อำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานรถโรงเรียน ในการเดินทางเข้ารับการรักษา             

กับสถานพยาบาลของนักเรียน 
6. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

งานสัมพันธ์ชุมชน 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์นโยบายและเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับงานสัมพันธ์ชุมชน 
2. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. ร่วมจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 
5. วางแผนร่วมกับฝ่ายบริหารภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน 
7. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อส่งเสริมด้านการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
8. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานสัมพันธ์ชุมชนกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู 

ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน 
9. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อ รองผู้อำนวยการฝ่าย

บริหารกิจการนักเรียน 
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 



งานเวรประจำวัน 

งานกิจกรรมนอกหลักสูตร 

 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้

1. จัดทำคำส่ังเวรประจำวัน สมุดบันทึกเวรประจำวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความเหมาะสม 
2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปท้ังภายในและนอกสถานศึกษา 
3. จัดทำบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจำวัน และให้ความเห็นชอบ 

อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา หรือฝ่าย

ปกครองหรือผู้ท่ีผู้อำนวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป 
5. มาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจำวันก่อนเวลาเริ่มต้นทำการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ หมด

หรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจำวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน 
7. สรุปเหตุการณ์ประจำวันลงในสมุดบันเวรประจำวัน 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อเสริมทักษะต่างๆให้แก่นักเรียน 
2. คัดเลือกให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเกิดประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด 
3. มอบบทบาทให้นักเรียนเป็นผู้เสนอกิจกรรมท่ีนักเรียนอยากจะเรียนรู้ 
4. เลือกสรรครูผู้สอนท่ีมี คุณวุฒิ ประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ มาเป็นผู้สอนให้แก่

นักเรียน 
5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รายงานและสรุปผลการดำเนินงานต่อ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

กิจการนักเรียน 
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



งานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 

 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี ้
1. จัดเอกสารรับหนังสือ  ออกหนังสือต่างๆ จากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
2. ทำหน้าท่ีจัดเก็บข้อมูล และดูแลการใช้และการรักษาพัสดุครุภัณฑ์ของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน  

ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุครุภัณฑ์ 
3. จัดทำเอกสารท่ีใช้ในการบริหารกิจการนักเรียนตามท่ีงานต่างๆเสนอให้ดำเนินการ 
4. ทำหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน 
5. ออกแบบและจัดพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนตามท่ีงานระดับช้ันเสนอ 
6. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

****************************** 


