
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนฉบับนี้ เป็นเอกสารของสถานศึกษาซึ่งได้จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ หากมีความคลาดเคล่ือนในข้อความของคู่มือประการใด งานกิจการนักเรียนขอ
น้อมรับได้ด้วยความยินดี และพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป  

 

งานกิจการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการบริหารงานกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนักเรียน                
ให้กว้างขวางยิ่งขึ ้นและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรพัฒนานักเรียนให้เกิดความเจริญงอกงามในทุกด้าน                             
ท้ังทางด้านอารมณ์สังคม จิตใจ ช่วยให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุข สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนานักเรียนท่ียึดผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งหวังให้นักเรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดีคนเก่ง 
คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจึงมีบทบาทหน้าท่ีดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ เข้าถึง                           
และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และการบริหารจัดการ เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง สิ ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
นอกจากนี้มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบ วินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย              
เกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ  ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ 
เลือกดำเนินชีวิตอย่างมีภูมิรู้และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบครูทุกคนเป็นคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนสามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังท่ีจะเห็นนักเรียนเป็นผู้มีความงดงาม
ท้ังทางกายวาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติ ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
ของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มีจิตใจท่ีเป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมสมกับเป็น “ลูกพระเกี้ยวน้อย” ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียนและเป็นที่ชื่นชมแก่คนทั่วไป วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ทุกคนให้มีความเป็น นักเรียน มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดีเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว และคนดีของสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  

นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 1. มุ ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมท่ี                   
พึงประสงค์  
 4. มุ ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรู ้ระบอบ 
ประชาธิปไตย  
 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
การทะเลาะวิวาท การพนัน ส่ือลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตท่ีดีของนักเรียน  
 6. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
 
 



ขอบข่ายรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน  
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้  
 1. ควบคุมดูแลหน่วยงานต่างๆ ที่ขึ้นกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ให้ปฏิบัติงานไปตามหน้าท่ี  รับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนมีประสิทธิภาพ  
 2. วางแผนดำเนินงานด้านบริหารกิจการนักเรียน กำหนดวิธีการดำเนินการและติดตามผลการ ดำเนินงาน 
ให้เกิดผลต่อส่วนรวม  
 3. ให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงานด้านบริหารนักเรียนอย่างจริงจัง เกิดผลดีต่อส่วนรวม  
 4. จัดให้มีการดูแลสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ของนักเรียนให้เกิดความสงบ และปลอดภัยจากส่ิงเลวร้ายท้ังปวง  
 5. เป็นท่ีปรึกษาให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลด้านการบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพ  
 6. จัดให้มีการวิเคราะห์ ติดตามปัญหานักเรียนรายบุคคล เพื่อประสานงานให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ตามศักยภาพ  
 7. จัดให้มีการวางแผนติดตามนักเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาส่งเสริมให้งานบริหาร
กิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 8. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับงานบริหารกิจการ นักเรียน ป้องกัน แก้ปัญหาและนำ
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 9. จัดให้มีการประสานงานกับผู้ปกครองและร่วมกันแก้ปัญหาของนักเรียนให้เกิดผลดี  
 10. ดำเนินการจัดให้มีครูเวรประจำวันเพื่อดูแลนักเรียนประจำวัน  
 11. จัดให้มีการประชุมอบรมนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 12. ส่งเสริมการทำงานของงานกิจการนักเรียน จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน ตลอดจนจัดกิจการต่างๆ 
ของนักเรียน  
 13. จัดให้มีการทำบัตรประจำตัวนักเรียนอย่างครบถ้วนเพื่อผลในการปกครองดูแลนักเรียน  
 14. จัดให้มีการดูแลควบคุมความประพฤตินักเรียนอย่างเป็นระบบและเหมาะสม  
 15. พิจารณาให้ความเห็นในการขออนุญาตของครูนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  
 16. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในการร่วมกันปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ  
 17. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 มีหน้าท่ีรับผิดชอบในขอบข่ายต่อไปนี้  
 1. ดำเนินการแก้ไขนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมร่วมกับผู้ปกครองเป็นรายกรณี 
 2. ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็นปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก                        
โดยประสานการปฏิบัติกับงานระดับช้ันอย่างใกล้ชิด 
 3. เข้าร่วมประชุมกับครูหัวหน้าระดับ เพื่อวางแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 4. ประสานความร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาในการดูแลและติดตามเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน 
 5. ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือรับรองความประพฤตินักเรียน 
 6. เสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียนดังนี้  
  - ด้านปลูกฝังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้แก่นักเรียน  



  - ด้านการส่งเสริมวินัยและแก้ไขพฤติกรรม  
 
 7. ดำเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมท่ีผ่านการอนุมัติ 
 8. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจการนักเรียนกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียน
และผู้ปกครอง 
 9. นำผลการประเมินมาใช้ในการวางแผนเพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขระบบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ในปีการศึกษาต่อไป 
 10. รายงานสรุปผลการดำเนินงานส่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
 11. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ขอบข่ายงานสำนักงานกิจการนักเรียน  
 1. ดำเนินงานธุรการของฝ่าย  
  1.1 รับหนังสือและจัดลงทะเบียนหนังสือเข้า –ออก พร้อมประสานงานและติดตามผลการดำเนินงาน 
ให้เป็นปัจจุบัน  
  1.2 จัดทำเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของฝ่าย  
  1.3 ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการฝ่ายในการจัดทาวาระ บันทึกและรายงานการประชุม  
  1.4 จัดทำระบบ 5 ส ของสำนักงานฝ่าย  
  1.5 ประสานงานกับบุคลากรในการจัดหา จัดซื้อ ลงทะเบียนวัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  
  1.6 ตรวจสอบ ดูแลบำรุงรักษา วัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน  
  1.7 ดูแลรับผิดชอบในการใช้งบประมาณและการเบิกจ่ายของฝ่าย  
  1.8 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของฝ่าย  
  1.9 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 2. ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนท่ีรับผิดชอบและเกี่ยวข้อง  
  2.1 ให้ความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  
  2.2 ประสานงานภายในฝ่ายเพื ่อการเก็บและรวบรวมข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
การศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง  
  2.3 สรุป รวบรวมรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย  
  2.4 จัดทำแฟ้มข้อมูลตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่าย  
  2.5 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 3. ดำเนินการด้านแผนงานฝ่าย  
  3.1 ดูแลติดตามและประสานงานภายในฝ่ายในการจัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมและแผน  
ปฏิบัติการประจำปี  
  3.2 จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย  
  3.3 ร่วมมือและประสานงานกับแผนงานโรงเรียนในการจัดทาโครงการ กิจกรรมและแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีของโรงเรียน  



  3.4 ดูแล กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ให้เป็นไปตามแผนและ
ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่าย  
  3.5 รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายต่อแผนงานโรงเรียน เมื่อส้ินภาคเรียน  

 3.6 รวบรวมข้อมูลผลสำเร็จและปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการของฝ่ายเพื่อการ
พัฒนา  
 3.7 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 4. ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียน  
 5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานครูที่ปรึกษา 
 1. ศึกษาประวัตินักเรียนในชั้นเรียน โดยให้นักเรียนกรอกประวัติในระเบียนสะสมซึ่งมีข้อมูลนักเรียน  
ผู้ปกครองและแผนผังบ้านพักอาศัยของนักเรียนเพื่อสะดวกในการติดต่อประสานงาน กับผู้ปกครอง  
 2. ควบคุมดูแลการเข้าแถวเคารพธงชาติสวดมนต์ของนักเรียนทุกเช้า สำรวจการมาเรียนของนักเรียน                       
และทาหน้าท่ีโฮมรูมนักเรียนทุกวัน  
 3. ดูแลเกี่ยวกับการมาเรียน การขาดเรียนของนักเรียนและการออกนอกบริเวณโรงเรียน  
 4. ดูแลเกี ่ยวกับการมาสายของนักเรียน โรงเรียนจะมีสัญญาณให้นักเรียนเข้าแถวทำพิธีหน้ าเสาธง                     
เวลา 07.45 น. ถ้านักเรียนมาไม่ทันทำพิธีหน้าเสาธง หลังเวลา 08.00 น. ถือว่ามาสาย ให้นักเรียนรายงานตัวต่อครู
กิจการนักเรียนเพื่อชี้แจงเหตุผล แล้วรับบัตรเข้าห้องเรียน โดยนำส่งครูที่ปรึกษา และครูประจำวิชาท่ี  กำลังสอน
เพื่อลงช่ือรับทราบและนำส่งคืนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 5. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ได้แก่การขาดเรียน
ติดต่อกัน การมาสาย หรือปัญหาอื่นๆ  
 6. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าชั้นเรียน รองหัวหน้าชั้นเรียน และตำแหน่งอื่นๆ ตามความเหมาะสมจำเป็น 
แล้วมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
 7. จัดแบ่งนักเรียนเป็นเวรรักษาความสะอาดของห้องเรียนและเขตพื ่นที่รับผิดชอบโดยดูแลกวดขัน                         
ให้นักเรียนร่วมกันจัดบรรยากาศในห้องโฮมรูม มีบรรยากาศเชิงวิชาการและส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามโครงการ โรงเรียน
น่าอยู่ โดยยึดประโยชน์ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและประหยัด  
 8. อบรมและกวดขันดูแลนักเรียนในด้านการเรียน เครื่องแต่งกาย เครื่องหมาย ทรงผม อุปกรณ์การเรียน
กิริยามารยาท ระเบียบวินัย การเข้าเรียน และความประพฤติของนักเรียนโดยใกล้ชิด อีกทั้งรับทราบ ปัญหาของ
นักเรียนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง หรือปัญหาอื่นๆ ของนักเรียนได้ทันเวลา  
 9. กำกับดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยข้อบังคับต่างๆ ของโรงเรียนและระเบียบของห้องเรียน
อย่างเคร่งครัด ดูแลการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยประสานกับกลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมดีงามให้ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติและให้คะแนนความประพฤติคุณธรรมจริยธรรม  
 10. กำกับดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน บันทึกการอ่านและโครงการอื่น ๆ                        
ของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียน  



 11. รับทราบคำสั่ง หรือประกาศต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อชี้แจงเรื่องต่างๆ ของโรงเรียนที่นักเรียนควรทราบ 
และเตือนให้นักเรียนปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน  
 12. ตรวจตรา ดูแลรักษาพัสดุ เครื ่องใช้ประจำห้องเรียน ถ้าพบสิ่งใดชำรุดเสียหายหรือเป็นอันตราย                         
ต่อนักเรียนได้ให้รายงานแจ้งหัวหน้าอาคารสถานท่ีหรือรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป เพื่อแก้ไข ต่อไป  
 13. ร่วมมือกับครูผู้สอนประจำวิชาและครูแนะแนวในการแก้ไขปัญหาด้านการเรียนและความ ประพฤติตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 14. เมื่อมีเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีสามารถจัดการเองได้ให้รายงาน
หัวหน้าระดับช้ัน หรือรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนตามลำดับทันที 
 15. เย่ียมบ้านของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเส่ียงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  
 16. ให้ความร่วมมือกับหัวหน้าระดับชั้นการดูแลนักเรียนในการเข้าอบรมนักเรียนประจำสัปดาห์และ  
ร่วมมือกับหัวหน้าคณะในการดูแลนักเรียนทำกิจกรรมของนักเรียน  
 17. ติดต่อผู้ปกครอง รายงานความประพฤติผลการเรียนของนักเรียน และข่าวสารต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ  
 18. เป็นคณะกรรมการระดับช้ัน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  
 19. ประสานงานการเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  
 20. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนตามจรรยาบรรณครู  
 21. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด  
ขอบข่ายงานคณะกรรมการนักเรียน  
 1. เป็นคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2. เป็นคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง  
 3. เป็นคณะกรรมการวางแผนระบบการเข้าแถว ระเบียบแถว เพื่อสะดวกแก่การเดินแถวเข้าห้องโฮมรูม 
อย่างเป็นระเบียบ  
 4. ดำเนินการกากับดูแล ติดตามนักเรียนมาสาย  
 5. รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน ให้นักเรียนรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนตามระดับช้ันเรียน  
 6. กำกับ ดูแล ติดตามการอยู่เวรประจำจุด และสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นปัจจุบันรายงานต่อ  ผู้บริหาร
สถานศึกษา  
 7. จัดคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละระดับในการดูแลความเป็นระเบียบวินัยของนักเรียน  
 8. ประสานงานการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 9. กำกับนโยบาย คำส่ังต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับคณะสีและปฏิบัติในส่วน ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการนักเรียน  
 10. ให้ความร่วมมือกับครูท่ีปรึกษาในการแก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียน  
 11. ติดตาม ดูแลว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระทำผิดระเบียบวินัย ข้อบังคับของโรงเรียน  
 12. รวบรวมปัญหา เสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเกิดผลดียิ่งขึ้น  
 13. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  



ขอบข่ายงานสร้างเสริมวินัยนักเรียน  
 1. เป็นท่ีปรึกษาและดูแลรับผิดชอบการดาเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  
 2. กำหนดขอบข่ายหน้าท่ี ประธานและคณะกรรมการนักเรียน  
 3. ให้คำปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและโรงเรียน  
 4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อ 
นักเรียนและโรงเรียน  
 5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
 1. ประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจในความสำคัญและการดาเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองให้ครู อาจารย์
นักเรียนและผู้ปกครอง  
 2. ประสานงานและดำเนินงานเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน  
 3. จัดทำเนียบคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียนระดับห้องเรียน ระดับช้ันเรียนและโรงเรียน  
 4. เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง  
 5. เป็นเลขานุการดาเนินงานการประชุมและจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครองของโรงเรียน  
 6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 1. รณรงค์สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับครูอาจารย์นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในการ  ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  
 2. จัดทำโครงการ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์  
 3. ประสานงานกับบุคลากรทุกฝ่าย ในโรงเรียนในการรวบรวมข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
 4. ประสานกับครูอาจารย์ในการให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง และส่งต่อหน่วยงานท่ีดูแลบำบัด  
 5. ติดตามพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงและผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือบำบัดอย่างต่อเนื่อง  
 6. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
 1. จัดโครงการ กิจกรรมท่ีพัฒนานักเรียนตามนโยบายโรงเรียนและหลักสูตรสถานศึกษา  
 2. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้าคณะสีหัวหน้าหมวดวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา
ท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน  
 3. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 5. เสนอแต่งต้ังคณะทำงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
 6. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามโอกาสร่วมกับกลุ่มสาระสังคมศึกษา  
 7. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  



ขอบข่ายงานส่งเสริมประชาธิปไตย  
 1. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในเรื่องส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย  
 2. จัดโครงการและกิจกรรมหลากหลายท่ีส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  
 3. ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน หัวหน้าคณะสีหัวหน้าหมวดวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา
จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย  
 4. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 2. ประสานงานกับคณะกรรมการทุกฝ่ายจัดทากรอบการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ  
โรงเรียน  
 3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ในการดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 4. รวบรวมผลการดาเนินงานจากหัวหน้าระดับช้ันรายงานผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขอ
โรงเรียน  
 5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายงานรักษาความปลอดภัย  
 1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูเวรประจำจุด ครูเวรประจำชั้น และครูเวรรักษาความ ปลอดภัย
ประจาวัน  
 2. จัดวางบุคลากรเพื ่อปฏิบัติหน้าที ่เวรประจำจุด ครูเวรประจำวัน และครูเวรรักษาความปลอดภัย  
ประจำวัน  
 3. จัดระบบการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนและนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 4. จัดทำเอกสาร แบบบันทึกการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานสำหรับการใช้และการรายงาน  
 5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน  
 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ขอบข่ายสภานักเรียน  
 1. จัดให้มีการเลือกตั้งหัวหน้าและรองหัวหน้าช้ันตามท่ีเห็นสมควร  
 2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามระบอบประชาธิปไตยท่ีเห็นสมควร  
 3. เป็นที ่ปรึกษาของคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมทั ้งกำกับดูแล เสนอแนะ ให้การดำเนินงาน                        
ของคณะกรรมการสภานักเรียนเกิดผลดีในการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาโรงเรียนและสังคมตามสมควร  
 4. จัดกิจการส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียน ตามโอกาสท่ีเหมาะสม  
 5. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ 
 6. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
 



ขอบข่ายงานส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริต  
 1 วางแผน จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  
 2. จัดกิจการส่งเสริมกิจกรรมโรงเรียนสุจริตตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียนและส่งผลงานเข้า
ประกวดประจำปีการศึกษา  
 3. ติดตามผลและสรุปผลรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เสนอผู้อำนวยการ  
 4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  
คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน (บุคลากรทั้งหมด)  
 1. ร่วมให้คำปรึกษา และรวบรวมจัดทำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดทำแผนงานฝ่าย 
กิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ ภายในโรงเรียน  
 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนภูมิสายงาน กำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และพรรณนางานของ บุคลากรใน
ส่วนท่ีเกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน  
 3. ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม  
 4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
 5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมดำเนินงานแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
 6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน  
 7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน  
 8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดำเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


