
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ สุราษฎร์ธานี 
อ าเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 
 



 
 

ค าน า 
 

สภาพสังคมปัจจุบันได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปล่ียนแปลงทาให้เกิดปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมท่ีเข้ามาสู่สังคมไทย ท าให้เกิดผลกระทบต่อเด็ก เยาวชนในวัยเรียน โดยเฉพาะ               
เรื่อง  พฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยรอบข้าง
ส าหรับ เด็กและเยาวชน จึงจ าเป็นต้องมีผู้ ช้ีแนะ ให้ค าแนะน า ให้ความรักความไว้วางใจและความเข้าใจแก่
เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชน เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีมีพฤติกรรมท่ีดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย 
และมีความสุข คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพื่อครูประจ าช้ัน                            
ครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว น าไปใช้ในการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคน โดยร่วมกับผู้ปกครอง
นักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี ด าเนินงานกิจการนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ป้องกันและปัญหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ  
 

งานกิจการนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 

เร่ือง           หน้า 

ความหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน       1 
ความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน       1 
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน       1 
หลักการและแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียน      1 
ลักษณะการบริหารงานกิจการนักเรียน        1 
บทบาทและหน้าท่ีรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน      1 
กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน        2 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม        2 
กลุ่มงานดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน       3 
กลุ่มงานระดับช้ัน          3 
ครูท่ีปรึกษา           4 
งานเวรประจ าวัน          5 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย         5 
คณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน)      6 
คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน    7



๑ 

 

ความหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน  
นักเรียนถือว่าเป็นงานท่ีเกี่ยวกับการควบคุมดูแลนักเรียนให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม เสริมสร้างให้

นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมท่ีจะเจริญเติบโตเพื่อเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติต่อไปในอนาคต งานบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นงานท่ีมุ่งช่วยสร้างคุณสมบัติส าคัญท่ีมุ่งหวัง
ให้แก่นักเรียน ส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยดี มีวินัยใน
ตนเอง งานบริหารกิจการนักเรียนเป็นงานซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีความเข้าใจในหลักการและ
กระบวนการบริหาร และต้องให้ความสนใจและเอาใจใส่ในกิจการนักเรียนไม่น้อยไปกว่างานด้านอื่นๆ  
 
ความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน  

งานกิจการนักเรียนเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเหมาะสมตาม
วัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล มีทักษะ การด าเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนา
ตนเองสู่โลกแห่งอาชีพรวมทั้งดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข  
 
วัตถุประสงค์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน  

งานกิจการนักเรียนเป็นท่ีมุ่งส่งเสริมเติมเต็มคุณภาพของผู้เรียน นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ตามปกติและเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นาความรู้ความสามารถท่ีได้ไปใช้จริง เป็นการถ่ายโยงการเรียนรู้สู่
การปฏิบัติ  
 
หลักการและแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียน  

การบริหารงานกิจการนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโรงเรียนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและมอบหมายให้รองผู้อ านวยการงานกิจการนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการบริหารงาน
กิจการนักเรียน ท่ีมีส่วนสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการเรียนการสอนหรืองานฝ่ายวิชาการ และงานแนะแนวนักเรียน  
 
ลักษณะการบริหารงานกิจการนักเรียน  

๑.  ควบคุมดูแลนักเรียนด้านความประพฤติ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบข้อบังคับท่ีก าหนดไว้  
๒.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมท่ีเหมาะสมให้แก่นักเรียน และส่งเสริมให้พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

พัฒนายิ่งขึ้น รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน  
๓.  รักษาความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน  
๔.  ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ 

 
บทบาทและหนา้ที่รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  มีหน้าท่ีดังนี้ 

๑.  วางแผนงาน ให้ค าปรึกษางานบริหารงานกิจการนักเรียน  
2.  ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มบริหารงานกิจการ

นักเรียนก ากับ นิเทศ ติดตามงานบริหารงานกิจการนักเรียน  
3.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 
 



๒ 

 

กลุ่มงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.  จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ค าส่ังแต่งต้ังหัวหน้า

ระดับ ครูท่ีปรึกษา ครูเวรประจ าประจ าวัน คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  
2.  จัดท าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูท่ีปรึกษา  
3.  ตรวจสอบการโฮมรูมของครูท่ีปรึกษาประจ าช้ันเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4.  ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับช้ัน  
5.  จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
6.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับช้ัน ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูท่ีปรึกษา  
7.  ประสานครูท่ีปรึกษาเพื่อออกเย่ียมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม  
8.  ประสานงานกับองค์กร หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในการจัดนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

โดยการประสานงานหัวหน้าระดับ คุณครูท่ีปรึกษา คัดเลือกนักเรียนเพื่อร่วมกิจกรรมท้ังภายในและภายนอก
องค์การ  

9.  จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับช้ันเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับคณะกรรมการบริหารเครือข่าย  

10.  ก ากับ ติดตาม และประสานงาน เครือข่ายผู้ปกครอง ท้ังด้านการท างานและระดมทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษา  

11.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  

1.  เป็นท่ีปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
2.  ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการ

นักเรียน  
3.  ก ากับ นิเทศ ติดตามงานทุกงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตาม

ระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน/โครงการ  
4.  ก ากับ ดูแล กล่ันกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อ

ปฏิบัติหรือส่ังการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี  
5.  เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนท่ีประพฤติผิดระเบียบวินั ยของโรงเรียนกับ

คณะกรรมการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน  
6.  ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียนและนอกโรงเรียนใน

บางโอกาส  
7.  ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 

และระเบียบ วัฒนธรรมประเพณี  
8.  วางแผนป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมท่ีไม่ 

เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
9.  วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย  
10.  บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานท่ีรับผิดชอบ  
11.  วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็น

ปัจจุบันเพื่อป้องกันและแก้ไข  



๓ 

 

12.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของนักเรียน  
13.  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร  
14.  ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนท่ีมีปัญหาตามโอกาสอันควร  
15.  จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรังปรุงต่อไป  
16.  ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน  
17.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

 
กลุ่มงานดูแลและส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียน  

1.  จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่าง ๆ  
2.  ประสานงานกับครูประจ าช้ันและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
3.  การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง  
4.  การตรวจค้นหาสารเสพติดและส่ิงผิดกฎหมาย  
5.  การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
6.  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์  
7.  ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
8.  จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด  
9.  การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  
10.  การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
11.  การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
12.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย  
13.  จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการติดเช้ือเอดส์  
14.  ประสานงานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเส่ียง  
15.  เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์  
16.  ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์  
17.  จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์  
18.  การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  
19.  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
20.  การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  

 
กลุ่มงานระดับชั้น  

1.  ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับช้ัน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  
2.  ประสานงานกับครูท่ีปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี

ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน  
3.  ช้ีแจง กฎระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ

ปฏิบัติ  
4.  อบรม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับช้ัน เพื่อให้

นักเรียนประพฤติ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับการเป็นนักเรียน  
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5.  จัดท าระเบียนความประพฤติ ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาตออก
นอกบริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน  

6.  ควบคุม ก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อ
นักเรียนขาดเรียน 3 วันขึ้นไปโดยให้ประสานกับผู้รับผิดชอบงานพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อติดตาม
นักเรียนตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติของโรงเรียน  

7.  ดูแลแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียนในระดับช้ัน ในกรณีท่ีเป็นปัญหาท่ีไม่ร้ายแรง และสามารถ
ด าเนินการแก้ปัญหาได้ หากในกรณีท่ีเป็นปัญหาใหญ่ ๆ อาจจะส่งต่อเพื่อด าเนินการต่อไป  

8.  จัดแบ่งนักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธีหรือกิจกรรมกับ
ทางราชการ ท้ังรัฐพิธีและราชพิธี  

9.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
ครูที่ปรึกษา  

1.  ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถว  
เข้าช้ันเรียนของนักเรียน โดยให้นักเรียนท ากิจกรรมท่ีเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน พร้อมท้ังบันทึกการมาเข้า
แถว การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในสมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งท่ีมีกิจกรรม  

2.  เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมท้ังบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องท่ีอบรมแนะน านักเรียน
ทุกวัน  

3.  จัดท าระเบียนความประพฤติ และช้ีแจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและ
ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ  

4.  ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในช้ันเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมา 
เรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา  

5.  ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนท่ีเป็นเวรประจ าวัน ตลอดท้ังการจัดโต๊ะ เก้าอี้ให้
เป็น ระเบียบ และควบคุม ส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องท่ีน่าสนใจ มีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือ วันส าคัญทาง
ราชการ และ ศาสนา  

6.  ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั กเรียนท่ีติด 0, ร , มส, มผ ท้ังต้อง
ประสานงานกับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง  

7.  ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน 
การ ท ากิจกรรมในคาบอิสระ กิจกรรมชุมนุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน  

8.  อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษท่ีโรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน  

9.  เป็นท่ีปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียน
มีพฤติกรรมท่ีดี  

10.  ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของ 
เครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่น ๆ  

11.  อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้ส่ิงของส่วนรวมเช่น โต๊ะ เก้าอี้ ประตู ห้องน้ าห้องส้วม ฯลฯ ให้ถูกวิธี  
12.  ตรวจค้น ตรวจหา ส่ิงของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน  
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13.  นักเรียนในท่ี ปรึกษาสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน  

14.  จัดท าสมุดรายงานประจ าตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา  
15.  เป็นตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูท่ีดี 

ตลอดเวลา  
16.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
17.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
งานเวรประจ าวัน  

1.  จัดท าค าส่ังเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนการมาสาย โดยยึดหลัก
ความเหมาะสม  

2.  ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยท่ัวไปท้ังภายในและนอกสถานศึกษา  
3.  จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน  
4.  ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนท่ีกระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 

หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ท่ีผู้อ านวยการมอบหมายเพื่อพิจารณาโทษต่อไป  
5.  มาปฏิบัติหน้าท่ีครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะ

กลับ หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที  
6.  รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานกลุ่มงาน

บริหารกิจการนักเรียน  
7.  ดูแลความเรียบร้อยในการเดินทางของนักเรียนท้ังไปและกลับ  
8.  ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร  
9.  จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา  
10.  ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร  
11.  ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าช้ัน หัวหน้าระดับ และครูเวร

ประจ าวัน  
12.  สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน  
13.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย  

 
งานส่งเสริมประชาธิปไตย  

1.  จัดท าเอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
2.  จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  
3.  ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับ

นโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
4.  สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
5.  จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง  
6.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นท่ีปรึกษาในการประชุม ตลอดท้ังวางแผนงาน/โครงการ

ส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
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7.  ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพ 
การมีสัมมาคารวะของนักเรียนต่อครู  

8.  ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ ใน
ขอบข่ายท่ีเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  

9.  จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  
10.   ส่ง เสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/

พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  
11.  ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน  
12.  ดูแลความเรียบร้อยของสภานักเรียนในการจัดกิจกรรมเวลาทองภาคเช้า และดูแลให้ความ

ร่วมมือ ช่วยเหลือโรงเรียนในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  
13.  ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ  

 
คณะกรรมการนักเรียน (คณะกรรมการสภานักเรียน)  

1.  เป็นตัวแทนของนักเรียนในการร่วมท ากิจกรรมของโรงเรียน-ชุมชน  
2.  ประสานงานระหว่างนักเรียนกับครูในโรงเรียนในกิจการงานของโรงเรียน  
3.  ริเริ่มและจัดท าโครงการอันเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน นักเรียน และชุมชนตามความเห็นชอบของ

ผู้บริหารโรงเรียน  
4.  เผยแพร่หลักการประชาธิปไตยให้นักเรียนทราบโดยท่ัวกัน โดยมีหลักการปฏิบัติและต่อเนื่อง  
5.  ร่วมกับกิจการนักเรียนของโรงเรียนในการเสนอปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับท่ีไม่ขัดต่อระเบียบ

ข้อบังคับของทางโรงเรียน  
6.  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในด้านการเรียน การเสียสละ การเข้าร่วมกิจกรรมการ ให้ความ

ร่วมมือ การเคารพกฎระเบียบข้อบังคับ ฯลฯ  
7.  ให้ความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนักเรียนเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าแถวการสอดส่องนักเรียนท่ีมี 

ความประพฤติไม่เหมาะสม  
8.  ร่วมกับฝ่ายวิชาการและงานแนะแนวเพื่อช่วยเผยแพร่การศึกษาต่อ กระตุ้นเตือนเพื่อน ๆ ท่ีติด 

“0,” "ร","มส", มผ" ให้รีบแก้เพื่อผลการจบการศึกษา  
9.  ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆท่ีคณะกรรมการนักเรียนร่างขึ้น และปรับปรุงออกใช้ในเรื่องต่าง ๆ จะต้อง 

เสนอผ่านครูท่ีปรึกษา คณะกรรมการนักเรียน รองผู้อ านวยการกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน ท้ังนี้โดยความ
เห็นชอบ ของผู้อ านวยการอนุมัติก่อน จึงประกาศใช้ได้  

10.  ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  
11.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

คณะผู้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

1. นางสาวปัญชมญช์ุ  ไชยบุรี  รองผู้อ านวยการ 
2. นายสุรชัย  ลาชโรจน์   ครู ช านาญการพิเศษ 
3. นายประเสริฐ  สร้อยศรี   ครู ช านาญการพิเศษ 
4. นายพรศักดิ์  ผกากรอง   ครู ช านาญการ 
5. นายอนุจิตร  จันทศรี   ครู ช านาญการ 
6. นายประเสริฐพร  พัฒนศิลป์  ครู ช านาญการ 
7. นายทิฐิกร  บุญเช้ือ   ครู ช านาญการ 
8. นางสาวจุฑามาส  ซุ่นห้วน   ครู ช านาญการ 
9. นายณัฎฐพล  ใจห้าว   ครู 
10. นางสาวภาริตา  พุฒนวน   ครู 
11. นางสาวณิชาภัทร  อภิบาลศักดิ์  ครู 
12. นางสาวกนกวรรณ  ไกรภูม ิ  ครู 
13. นางสาวจิรนันท์  สนยาแหละ  ครู 
14. นางสาวดารณี  เรืองจันทร์  ครู 
15. นายปกรัฐ  ชัยสวัสด์ิ   ครูผู้ช่วย 
16. นายเจนณรงค์  อุดมลาภ   ครูอัตราจ้าง 
17. นางสาวกาญจนา  นุ่นด้วง   ครู 
18. นางสาวจรรยา  รักษ์ดี   ครู 
19. นายบุรณิส  ด าใหม่   ครูผู้ช่วย 


