
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

แนวคิดหลักในการบริหารงานกิจการนักเรียน 

กิจการนักเรียนเป็นอีกนึ่งภาระงานที่ส าคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ที่
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ   เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง    สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี  ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ต้องพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย   ภาคภูมิใจ ในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบ
ประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน เทิดทูน และจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน   สามารถเลือก
ด าเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม 
วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียน เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยเรียนรู้จากบุคคลอื่นเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ไม่ใช่เฉพาะการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้น 
3. ให้การสนับสนุนทางด้านความคิด และพลังกายที่นักเรียนมีอยู่ให้สามารถใช้ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และควรจะเป็น 
4. ส่งเสรมิให้นักเรียนเจริญงอกงาม เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์ 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นเจ้าของ และมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรีย 
6. ส่งเสริมให้นักเรียน ได้เกิดประสบการณ์ เพื่อน าไปสู่งานอาชีพ 
7. ส่งเสริม และกระตุน้ให้นักเรียนได้บูรณาการการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้รับ 
8. ส่งเสริมความถนัด ความสนใจ และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
9. ช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับนักเรียน 
10. ฝึกประสบการณ์ในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มุ่ ง
ให้นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
11. ส่ ง เสริมจรรยามารยาทอันดี งามในสั งคม และเทิดทูนวัฒนธรรมอันดี งามของชาติ 
12. ช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชุมชน  
 
 
 

 



ขอบข่าย และภารกิจ ของกลุ่มงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 

ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
1 . ง า น ร ะ บ บ ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียน 

นายปิยวัฒน์ วิชัยดิษฐ 
 

1. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ถูกต้องตามหลักการและ  นโยบายของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดและพัฒนาระบบ  
2. จัดท าเอกสารหลักการเกี่ยวกับการด าเนินงานในระบบดูแล  ช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ืออ านวยความสะดวกกับครูท่ีปรึกษา หัวหน้าระดับและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
3. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับและผู้ที่  เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 
 4. นิเทศ ติดตามและประสานงานกับครูที่ปรึกษาหัวหน้าระดับ  และผู้ที่
เกี่ยวข้องให้ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. สรุปข้อมูลเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เช่น การคัด กรองนักเรียน 
การเยี่ยมบ้าน วิธีการและผลการดูแลช่วยเหลือ  นักเรียนเป็นภาพรวมของ
โรงเรียนและรายงานผู้บริหาร สถานศึกษา  
6. ออกระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนให้สอดคล้อง กับคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  
7. ประสานกับกลุ่มบริหาร วิชาการ ในการน าระเบียบว่าด้วย ความประพฤติ
ของนักเรียนไปใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัต ิ 
8. ควบคุมดูแลจัดท าสถิติ ข้อมูลการ มาเรียน ขาดเรียน มาสาย ของนักเรียนให้
เรียบร้อยถูกต้องเป็นปัจจุบันและด าเนินการ  ติดตามแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียน  
9. ประสานงานกับผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ที่ เกี่ยวข้องในการแก้ไข
และพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน  
10. จัดท าหนังสือเชิญผู้ปกครองพบในกรณีนักเรียนไม่มาเรียน ขาดเรียน
บ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
11. จัดท าแฟ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียน และระดับครูที่
ปรึกษาให้เป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  
12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
13. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นางสาวภัชรพร มีคล้าย 
 

1. จัดท าแผนงาน /โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2.  จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3.  ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
4. จั ด ใ ห้ มี ห ลั ก ฐ า ร ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย 
5. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการ
นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
6. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด
7. จัดให้มีการ เลือกตั้ งประธานนัก เรี ยนและคณะกรรมการนัก เรี ยน 
8. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้ง
วางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9. จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
10. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน   เพื่อ
ความสามัคคีการเคารพนบนอบของนักเรียนต่อครู 
11. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการ
นักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
12. ประสานงาน และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์
13. จัดท าคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
14. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
15. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.งานสภานักเรียน 
นางสาวพัชราพรรณ เพชชรอาวุธ 

 
 

1. ดูแลทุกข์ สุข ของนักเรียน และร่วมแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในโรงเรียน 
2. ประสานงานกับบุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์และความก้าวหน้าที่นักเรียนควรได้รับ 
3. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน 
4. คิดริเริ่มโครงการที่เป็นประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง และส่งผลต่อการ
พัฒนาโรงเรียน 
5. ดูแลสอดส่อง และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์
อย่างคุ้มค่า 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
4.งานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 
นางสาวจริยา ชุมกลัด 
 

1. จัดท าแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
3. ประสานงานกับวัดต่างๆ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้าน
ศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
4.  จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้ก าลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และ
เป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน 
5. จัดกิจกรรมที่ ส่ ง เสริมความเป็นผู้น า  และผู้ ตามที่ ดี ให้กับนัก เรี ยน 
6. จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจ าอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้งวันส าคัญทางศาสนา 
7. จั ด กิ จ ก ร รมส่ ง เ ส ริ ม เ กี่ ย ว กั บป ระ เพณี แ ล ะ วัฒนธร รมอั น ดี ง า ม 
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
10. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.งานส่งเสริมพัฒนาวินัย และ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

นายโอภาส เกื้อสกุล 
 

งานระเบียบวินัย 
1. วางแผนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างระเบียบวินัย ตามคุณลักษณะที่

พึงประสงค ์
2. ส่งเสริมพัฒนาวินัยของนักเรียน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 
3. ป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน 
5. สืบสวน  สอบสวน  หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนใน

แต่ละกรณ ี
6. พิจารณาการลงโทษนัก เรี ยน  และเสนอผลการพิจารณาต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมสร้าง และรักษาระเบียบวินัย 
7. ติดตามการลงโทษตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ  และการ

ปรับพฤติกรรมนักเรียน 
8. ประสานงานผู้ปกครอง และเครือข่ายในการพัฒนาวินัยนักเรียน 
9. ก ากับดูแลนักเรียนในกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  และการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนก าหนด 
10. ควบคุมดูแล และจัดระเบียบเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของนักเรียน  และ

ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎจราจร 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
11. ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ และเอกชนในการ

แก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค ์

12. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานแก้ไขพฤติกรรม 
1. จัดท าแผนงาน และโครงการงานป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
2. วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการมาสายของนักเรียน 
3. วางแผนควบคุมและแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาท  และพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 
5. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าช้ัน ครูแนะแนวในการแก้ปัญหานักเรียน 
6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

งานครูที่ปรึกษา 
1.  จัดครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาของแต่ละ
ห้องเรียนตามความเหมาะสม 
2. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครองนักเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2.  วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ เช่น การมาเรียน  ระเบียบวินัย  กฎ
ข้อบังคับ ฯลฯ 
3. ประสานงานกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา เพื่อประชุมหรือปรึกษาหารือใน
เรื่องต่างๆ 
6.  ดูแล  ติดตาม  ตรวจสอบ และช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ 
ของครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา 
7.รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



ภาระงาน บทบาทและหน้าที่ 
งานเวรยาม 
1. ร่างค าสั่งเสนอผู้บริหารให้ครู และบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการประจ าวันทั้งกลางวันและกลางคืน 
2. ควบคุมดูแล ติดตามประสานผลประโยชน์ให้ครูบุคลากร นักการภารโรง 
ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประจ าวันทั้งกลางวัน
และกลางคืน 
3. จัดท าแบบบันทึก พร้อมทั้งติดตาม รวบรวม บันทึกรายงานการปฏิบัติหน้าที่
เวรรักษาการณ์สรุปเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
4. จัดอุปกรณ์ และความสะดวกให้คูณครูและนักการภารโรง  
ที่ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
5.วางระบบการบริหารงานครูเวร และยามรักษาการณ์โดยจัดระบบเตือนผู้ที่
จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า เพื่อป้องกันการผิดพลาดและหลงลืม ถ้าผู้
อยู่เวรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต้องบันทึกขอ 
อนุญาตต่อผู้อ านวยการโรงเรียน เพื่อขอเปลี่ยนเวรล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน 
6. ดูแลความปลอดภัยของนักเรียนภายในโรงเรียน ก่อนเข้าเรียน และหลังเลิก
เรียน 
7. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอกในส่วนที่
เกี่ยวข้องกันกับเรื่อง 
ความปลอดภัยทั่วไป 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการ 
9. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. โรงเรียนตามโครงการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบตามค าสั่งโครงการ 

1. จัดท าแผนหรือโครงการ ร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2 แต่งต้ังคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน 
3 จัดกิจกรรม ที่ส าคัญตามนโยบายของโครงการพิเศษแต่ละโครงการ 
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน / โครงการต่อผู้อ านวยการ 
5.ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 
 


