
 



คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

งานกิจการนักเรยีน  
เป็นภาระงานหนึง่ทีส่ําคัญของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ของนกัเรียนให้กว้างขวางยิง่ข้ึนและบรรลุ

จุดมุ่งหมายของหลักสูตรพฒันานักเรียนใหเ้กิดความเจรญิงอกงามในทุกด้าน ทัง้ทางด้าน อารมณ์สงัคม จิตใจ ช่วยให้
เป็นคนทีส่มบูรณ์สามารถอยูร่่วมกบัผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยให้ความสําคัญกบัการพัฒนานักเรียนที่ยึดผูเ้รียนเป็นสําคัญ 
มุ่งหวังให้นักเรียนมพีัฒนาการแบบองค์รวมกล่าวคือ ใหเ้ป็นคนดีคนเก่ง คนมีความสุข ดังนั้น ครูทุกคนจงึมบีทบาท
หน้าที่ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอย่างใกล้ชิดและมีประสทิธิภาพรู้จกัผูเ้รียนเป็นรายบุคคล มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกบั
นักเรียนที่ครบถ้วนและเป็นปจัจบุัน เพื่อช่วยให้ครเูข้าใจ เข้าถึง และพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผน และ
การบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกิจสังคม การเมือง 
สิ่งแวดล้อมเทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีการส่งเสริมพฒันานักเรียนใหม้ีคุณธรรมจริยธรรมมี
ระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรูร้ะบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ
ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวิตอย่างพอเพียงปรับตัวมี
เหตผุล และมีภูมิคุ้มกัน สามารถ เลือกดําเนินชีวิต อย่างมีภูมิรู้และภูมิธรรม โดยมีมาตรการเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
ครูทุกคนเป็นคณะกรรมการกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน สามารถว่ากล่าว ตักเตือน อบรมนักเรียนหวังทีจ่ะเห็น
นักเรียนเป็นผู้มีความงดงามทัง้ทางกายวาจา ใจ คือ แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สง่างาม สมวัย ประพฤติปฏิบัติ
ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของโรงเรียน พูดจาไพเราะ มจีติใจที่เปี่ยมไปด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรยีน 

ส่งเสริมและพัฒนานกัเรียนโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาทุกคนให้มีความเป็นนักเรียนที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดีเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และคนดีของสงัคม สามารถอยูร่่วมกับ 
ผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสุข 
นโยบายการบริหารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. สง่เสรมิและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้มปีระสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านความเป็นนักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมระเบียบวินัย และค่านิยมที่พงึ

ประสงค์ 
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดีภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย เกิดการเรียนรูร้ะบอบประชาธิปไตย 
5. สง่เสรมิความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน เพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การ

ทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
6. มุ่งพัฒนาและแก่ไขปัญหาต่างๆแบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 

 

 



งานและหน้าที่รับผิดชอบ 

1. งานสำนักงานบริหารกิจการนักเรียน 

มีหน้าท่ี 
1. ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือ แจกจ่าย จัดเก็บรักษาตามระเบียบสารบรรณ 
2. จัดทำแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนไว้บริการ 
3. สรุปประเมินผลและปรับปรุงงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
5. ดูแลความเรียบร้อย  ความสะอาดของสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. แผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

มีหน้าท่ี 
1. ประสานงาน กำหนดนโยบายและจัดทำแผนงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
2. จัดทำแผนงาน / โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
3. ประสานงาน ดูแล ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
4. จัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนเป็นปัจจุบัน  ตรวจสอบได้ 
5. จัดระบบควบคุมภายใน  และระบบประกันคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6. สรุป รวบรวม จัดระบบข้อมูล สารสนเทศวิชาการ รายงานโครงการกิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีหน้าท่ี 
1. วางแผนการดำเนินกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  อย่างเป็นระบบ 
2. จัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาไว้บันทึกกิจกรรมโฮมรมู และกจิกรรมอื่นๆ 
3. วางแผน ประสานงานกบัเครือข่ายผูป้กครองนักเรียนเพือ่ช่วยเหลือ แก้ไขปญัหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมพ่ึง

ประสงค์ 
4. ประสานงานกบังานแนะแนวโรงเรียน ดูแลให้คำปรึกษากับนักเรียนทีม่ีภาวะเสี่ยง 
5 ส่งเสรมิให้ครทูี่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนให้คำปรกึษาและพัฒนาผูเ้รียนเต็มศักยภาพ 
6. ส่งเสรมิการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนให้เข้มแข็ง เช่น กิจกรรมเยี่ยมบ้าน การให้คำปรึกษาระบบ

ปจัจัยพื้นฐานยากจน 
7. สร้างความสัมพันธ์อันดีกบัเครือข่ายผูป้กครอง เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
8. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. งานวินัยของนักเรียนและปัญหาสารเสพติด 

มีหน้าท่ี 
1. วางแผนกำหนดมาตรการความประพฤติวินัย  และปัญหาสารเสพติด  เพื่อให้นักเรียนปรับพฤติกรรมที่

เหมาะสมยิง่ข้ึน 
 2. สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี ปลูกฝงั สร้างจิตสำนึก ดูแลนกัเรียน รับผิดชอบในหน้าที่  
การพัฒนา และดูแลบรเิวณโรงเรียน เรื่องความสะอาด การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 

3. จัดทำสถิติข้อมลูนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์และที่เกี่ยวข้องกบัสารเสพติดชนิดต่างๆ 



 4. ประสานงานกบัครปูระจำช้ันและผู้ปกครองนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง  วางแผนสร้างเครอืข่ายเฝ้าระวังดำเนินการ
อบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

5. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิง่ผิดกฎหมาย  สุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6. การให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล  จัดกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน ์ ปรบัพฤติกรรมเสี่ยง 

 7. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียน  ร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันโรคเอดส์และสิ่งเสพติด 
 8. ควบคุมดูแลนักเรียนให้มพีฤติกรรมทีพ่ึงประสงค์ 
 9. รายงานข้อมลูยาเสพติดใหห้น่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง  และผูบ้งัคับบญัชาทราบ 
 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5. ส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

มีหน้าท่ี 
1. จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน  เอกสารช้ีแจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตย 

 2. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
 3. ประสานกับครูของโรงเรยีน/ฝ่ายต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนใหส้อดคล้องกับนโยบายของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย 
 4. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่
ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
 5. ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาแก่สภานักเรียน ในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการ สำหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
 6. ประเมิน  ติดตามการปฏิบัติงานคณะกรรมการสภานักเรียนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  รายงานผลให้
ผู้บริหารทราบ 

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานหัวหนาสายชั้น หัวหน้าระดับ  
มีหน้าท่ี 

1. ร่วมวางแผน / โครงการ ในฝ่ายกจิกรรม 
2. รับผิดชอบ ดูแล ดำเนินงานระบบการช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาในระดบัช้ัน 
3. ทำหน้าทีเ่ป็นทมีประสาน  ให้แกท่ีมทำงาน ของครูทีป่รกึษา 
4. ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ งานกจิกรรมนกัเรียนในระดบัช้ัน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด 
5. ประสานงานกบัครทูี่ปรึกษา  และผูป้กครองนักเรียนในระดบัช้ัน เพื่อร่วมแก้ไขพฒันา นักเรียนที่มปีัญหา 

 

 

7. งานประกันอุบัติเหตุและจราจร 

มีหน้าท่ี 
 1. ส่งเสรมิให้นกัเรียนปฏิบัติตามกฎจราจร  สวมหมวกนริภัย 
 2. จัดอบรม  จัดกลุม่นักเรียนในการบริการดำเนินงานด้านจราจรหน้าโรงเรียน เช้า-เย็น เป็นระเบียบ  มีความ
ปลอดภัยต่อนักเรียน  ผูป้กครอง ชุมชน 
 3. ประกันอุบัติเหตุให้แก่ครู บุคลากรประจำปี ประสานเบิก-จ่าย ให้แก่ผู้ประสบภัย 

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

8. งานส่งเสรมิคุณธรรมและกิจกรรมนักเรียน 



มีหน้าท่ี 
1. จัดทำแผนปฏิบัติงานควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เรียบร้อยและบรรลตุามวัตถุประสงค์ร่วมกับกลุม่

บริหารกิจการนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้ง ด้าน

ดนตรี กีฬาและศิลปะ  ให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่ดี 
3. จัดค่ายคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนทุกระดับช้ันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
4. ให้ความร่วมมือในกจิกรรม /การพฒันา ของชุมชน เช่นวันสำคัญทางศาสนา 

 5. จัดกิจกรรมปจัฉิมนเิทศเพือ่แสดงออกถึงความรักความผกูพันระหว่างครูนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจให้นักเรียนที่สำเรจ็การศึกษา 
 ๖. สรุปรายงานผลและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนกัเรียน โรงเรียนมาบอ ามฤตวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 

รองผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนมำบอ ำมฤตวิทยำ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

หัวหนำ้กลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน 

งำนส ำนกังำนกลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน ส่งเสริมประชำธิปไตยและสภำนกัเรียน 

แผนงำนของกลุ่มบริหำรกิจกำรนกัเรียน งำนประกนัอุบตัิเหตุและจรำจร 

งำนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

งำนวินยัของนกัเรียนและปัญหำสำรเสพติด 

งำนหัวหนำ้สำยชั้น หัวหนำ้ระดบั 

งำนส่งเสริมคุณธรรมและกิจกรรมนกัเรียน 

งำนอ่ืน ๆ ท่ีไดร้ับมอบหมำย 

หัวหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนตน้ 

หัวหนำ้ระดบัชั้นมธัยมศึกษำตอนปลำย 


