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วัตถุประสงคก์ลุ่มบรหิำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความเป็นสุภาพบุรุษ – กุลสตรี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และเป็นคนดีของสังคม  สามารถอยู่กับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข 

 

นโยบำยกำรบริหำรกลุ่มบรหิำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

1. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารงานและควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลดีต่อ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3. มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4. มุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีความประพฤติดี ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ 

ระบอบประชาธิปไตย 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชนเพื่อรณรงค์ป้องกันแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท การพนัน สื่อลามก ซึ่งเป็นผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของนักเรียน 
6. มุ่งพัฒนาและแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ แบบมีส่วนร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครอง 
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พรรณนำงำนกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2565 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  รับผิดชอบก ากับดูแลและปฏิบัติราชการด้านกิจการนักเรียน 
ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน  และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ให้ค าปรึกษาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  โครงการการปฏิบัติงานด้าน  การ
ป้องกัน  การแก้ไข  ปรับปรุงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน และการส่งเสริมพัฒนา  คุณธรรม
จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน  โดยมีกลุ่มงานรับผิดชอบก ากับ ดูแล  ดังนี ้
 

      1. บทบาทหนา้ทีผู่้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   

 

มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ   ดังนี้ 
1) เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
2) ร่วมกันจัดท าแผนงาน / โครงการ วางแผนการด าเนินงาน และก าหนดปฏิทินกลุ่ม 

บริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ก ากับ นิเทศ ติดตาม งานทุกงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้ด าเนินการ 

ไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทางราชการและตามแผนงาน / โครงการ 
4) ก ากับ ดูแล กลั่นกรองเอกสารในส านกังานกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อ 

เสนอความคิดเห็น เพื่อปฏิบัติหรือสั่งการอนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณ ี
5) เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียน ที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของ 

โรงเรียน กับคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
6) ปกครองดูแลให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะที่อยู่โรงเรียนและ 

นอกโรงเรียนบางโอกาส 
7) ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤตินักเรียน และครู – อาจารย์ ให้สามารถปรับตัว 

เข้าสังคมและระเบียบวินัยวัฒนธรรมประเพณี 
8) วางแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียนและพฤติกรรม 

ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
9) วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบร่วมกับครูที่รับผิดชอบด้านระเบียบวินัยของ 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

/10)บรหิำรและ... 
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10)  บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
11)  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
12)  ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหา และออกเยี่ยมบ้านตามโอกาสอันควร 
13)  ติดตามและประเมินผลกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงานการ 

บริหาร 
14)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
        2. บทบาทหน้าทีก่ลุม่บริหารงานกจิการนักเรียน   

 
 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ   ดังนี ้
1) ก าหนดนโยบายของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
2) เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในการ 

วางแผนงาน/โครงการและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
3) ให้ค าแนะน าแก่รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนในการก าหนด 

แนวทางด าเนินการ และการวางมาตรการเสริมสร้างงานบริหารกิจการนักเรียน 
4) วิเคราะห์งานบริหารกิจการนักเรียนและปัญหา ก าหนดแนวทางและหามาตรการแก้ไข 

ปัญหา 
5) ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานบริหารกิจการ 

นักเรียน จัดท าแผนงานกลุ่มงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน 

6) ร่วมวางแผนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) ประสานงานกับบุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการ 

ปฏิบัติงาน 
8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 
9) ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน / โครงการต่อผู้เกี่ยวข้อง 
10) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       3. บทบาทหน้าทีง่านส านักงานกลุ่มบริหารงานกจิการนักเรียน   

 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) รวบรวมข้อมูลและจัดท าระเบียบแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานกลุ่มบริหารงานกิจการ 

นักเรียน 
2) จัดท าแผนภูมิการบริหารงานกิจการนักเรียน 

 
/3)รับส่งหนังสือ... 
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3) รับส่งหนังสือ ร่างพิมพ์หนังสือ ท าระเบียบวาระและบันทึกการประชุม บันทึกเสนอ  

เก็บหนังสือราชการ ประสานงาน ติดตาม เกี่ยวกับหนังสือที่มาถึงกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
4) ออกใบรับรองความประพฤติให้กับนักเรียน 
5) ดูแลส านักงานบริหารกิจการนักเรียน งานสารบรรณ พัสด ุ ควบคุม ลงทะเบียนวัสด ุ 

ครุภัณฑ์และแผนงานกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียน 
6) จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
7) จัดท าแผนงานโครงการ และปฏิทินปฏิบัติงานบริหารกิจการนักเรียน 
8) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎข้อบังคับ และแนวปฏิบัต ิเพื่อใช้ในโรงเรียน 
9) รวบรวมคะแนน รายงานระเบียบวินัยเกี่ยวกับงานพฤติกรรมนักเรียนที่ตกเกณฑ์  

การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
10) เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์ ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ แนวปฏิบัติให้บุคลากรและนักเรียน 

ทราบโดยทั่วกัน 
11) วางแผน ด าเนินการ ประสานงาน และก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานทุกงาน 

ในกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
12) จัดท าเอกสารพรรณนางาน 
13) วิเคราะห์ผลการน าเนินงานกิจการนักเรียน และรายงานให้รองผู้อ านวยการ/ผู้ช่วย 

ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้รับทราบ เพื่อน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงงานบริหารกิจการ
นักเรียน  

14) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
       4. บทบาทหน้าทีง่านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
  มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) เตรียมการและวางแผนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการ  3  ฝ่าย  คือ 1. คณะกรรมการอ านวยการ  (ทีมน า) 2. คณะกรรมการประสานงาน (ทีม
ประสาน)  3. คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)   และแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินทบทวน  หัวหน้าระดับชั้น
และที่ปรึกษา 

1.1  ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านการเรียนด้านครอบครัว และด้านอ่ืนๆ   

1.2  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามแนวทางที่ก าหนด คือ 
-  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
-  การคัดกรองนักเรียน 
 
 
 

/กำรส่งเสริม… 
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     -  การส่งเสริมนักเรียน 
     -  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
     -  การส่งต่อ 

1.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหาเฉพาะกรณี 
1.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
1.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคณะวิเคราะห์สภาพความพร้อมของโรงเรียนและ 
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3) สร้างเครื่องมือ แบบประเมิน  แบบส ารวจ  แบบสอบถามความต้องการความคิดเห็น 
4) จัดท าแบบบันทึกข้อมูล(บันทึกมาตรฐาน)  ให้กับครูที่ปรึกษา 
5) ด าเนินงานตามคู่มือและ Flowchart 
6) ก ากับติดตาม  ประเมิน  และรายงานผล  โดยคณะกรรมการประเมินเพื่อทบทวน 

ซึ่งจะต้องด าเนินการภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
7) สรุปผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       5. บทบาทหน้าทีง่านส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม 

 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2) จัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม และน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทาง 

พระพุทธศาสนา 
3) จัดให้การมีส่งเสริมด้านคุณธรรม และจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม 
4) สร้างขวัญและก าลังใจแก่นักเรียนที่มีความประพฤติและมีความสามารถในด้านวิชาการ 

และกิจกรรม 
5) ปลูกฝังสร้างจิตส านึก ดูแลนกัเรียนให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่าง ๆ 
6) ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม / การพัฒนาของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนาและ 

วันส าคัญของชาติ 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       6. บทบาทหน้าทีง่านเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจกรรมในโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
2) จัดท าเอกสารและปฏิบัติงานธุรการของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 

/3)จัดประชุม... 
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3) จัดประชุมคณะกรรมการโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณเป็นระยะตามตาราง      
ก าหนดกิจกรรม 

4) จัดแบ่งภาระหน้าที่ให้อาจารย์ได้ควบคุมดูแลนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมทั้ง 11 ข้อ 
5) นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกิจกรรมทั้ง  11  ข้อ 
6) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
7) ประชาสัมพันธ์  และเผยแพร่โครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ให้กวา้งขวางสู่ชุมชน 
8) สรุปผลงานและรายงานผลต่อศูนย์ปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ 
9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
       7. บทบาทหน้าทีง่านป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด 

 
มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการหรือในงานป้องกันแก้ไขปัญหา 
สิ่งเสพติด 

2) จัดท ามาตรการป้องกัน และแก้ไขสารเสพติดทั้งใน และนอกโรงเรียน โดยแบ่งกลุ่ม 
นักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม คือ 

     2.1  กลุ่มนักเรียนที่ไม่เคยใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการป้องกัน คือ 
  2.1.1  ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด เช่น โทษต่อร่างกาย โทษทางกฎหมาย 
  2.1.2  จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์เพื่อไม่ให้หมกมุ่นกับยาเสพติด  

ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เช่น กิจกรรมดนตรี กิจกรรมกีฬา กิจกรรมค่ายวิปัสสนา กิจกรรมเพื่อเตือน
เพื่อน อบรมนักเรียนแกนน า 

   2.1.3  เชิญผู้ปกครองพบกับครูที่ปรึกษา และครูที่ปรึกษาออกไปพบปะ 
ผู้ปกครองเป็นระยะๆ เพื่อเสริมการมีส่วนร่วมติดตามและปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน 

   2.1.4  จัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านต่างๆ ให้กับนักเรียน 
   2.1.5  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิเสริมแรงในหลายๆ โอกาส 

     2.2  กลุ่มนักเรียนที่มีประสบการณ์ในการใช้สารเสพติด ควรใช้มาตรการป้องกันแก้ไข 
ดังนี้  คือ 

  2.2.1  จัดท าแฟ้มประวัติการใช้สารเสพติด 
  2.2.2  ประสานให้เกิดการมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย ในการสังเกตพฤติกรรมของ 

นักเรียนอย่างใกลชิ้ด โดยครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2.2.3  ตักเตือน อบรม เพิ่มความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับโทษของ 

สารเสพติดต่อร่างกาย และโทษทางกฎหมาย 
 
 

/2.2.4ให้มกีำรเฝ้ำระวัง… 
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  2.2.4  ให้มีการเฝ้าระวัง ก ากับ ดูแล และติดตาม โดยครูทุกฝ่าย ผู้ปกครอง และ 
เพื่อนนักเรียน 

  2.2.5  จัดกิจกรรมสนับสนุนอย่างหลากหลายตามความสนใจ เช่น กิจกรรมเสริม 
ภาวะผู้น าและความภาคภูมิใจ  กิจกรรมใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และตรงตามความสนใจของนักเรียน ฝึก
นักเรียนแกนน าให้ท าหน้าท่ีช่วยครูสอดส่องดูแลเพ่ือนนักเรียนทีมี่พฤติกรรมเบ่ียงเบน เป็นต้น 

     2.2.6   ตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นระยะ โดยอาจแจ้งหรือไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
     2.3   กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติดควรใช้มาตรการในการก ากับดูแล ติดตาม  ดังนี ้

      2.3.1  ศึกษาสาเหตุที่แท้จริงของการติดยาให้ชัดเจนและแก้ไขให้ตรงจุด 
  2.3.2  ประสานพบปะหรือปรึกษาหารือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อ 

ร่วมมือกันหาทางเลือกในการแก้ไข ติดตาม ดูแล  อย่างใกล้ชิด 
  2.3.3  พักการเรียนช่ัวคราวเพื่อให้ครอบครัวมีเวลาดูแลอย่างใกล้ชิดมากขึ้น  

ทั้งก่อนส่งไปบ าบัดรักษา ขณะบ าบัดรักษาและเมื่อกลับจากบ าบัดรักษา 
  2.3.4  เพิ่มการเอาใจใส่ในการแก้ไขปัญหา โดยการร่วมมือระหว่างครอบครัว  

กับโรงเรียนให้มากยิ่งขึ้น หากไม่เป็นผลจึงส่งไปบ าบัดต่อ เพื่อให้หายขาดก่อนกลับมาเรียนใหม่ 
  2.3.5  สร้างความรักความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นพวกเดียวกัน ระหว่าง 

ครูกับนักเรียนและผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
  2.3.6  เผยแพร่ความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับยาเสพติด เอดส์ ไวรัสตับอักเสบ การแท้ง  

การพนัน การทะเลาวิวาท การใช้สื่อลามกอนาจาร และปัญหาอื่นๆ ที่ยึดโยงกัน 
  2.3.7   ศึกษาเป็นรายกรณีอย่างใกล้ชิด 

     2.4   กลุ่มนักเรียนที่ติดยาเสพติด และบ าบัดรักษาหายแล้วควรใช้มาตรการป้องกันแก้ไข 
ปัญหาดังนี้ คือ   

   2.4.1  จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรต ิสร้างการยอมรับเสริมความถนัด ความ 
เชื่อมั่น ในจุดดีของนักเรียน 

   2.4.2  ชี้แจงให้ทุกฝ่ายทั้งคร ูผู้ปกครอง เพื่อนนักเรียนให้รับทราบ เพื่อให้ก าลังใจ  
ให้ความรัก ความเข้าใจ และให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและไม่ซ้ าเติมโดยวิธีการต่างๆ 
 

   2.4.3   จัดระบบการเฝ้าระวังติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ โดยทุกฝ่าย 
ที่เกี่ยวข้อง 

   2.4.4   ให้ค าแนะน าให้ความรู้เพิ่มเติมโดยจิตแพทย์ 
   2.4.5   จัดตรวจพิเศษ เช่น ตรวจปัสสาวะผู้มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 
   2.4.6   จัดครูคอยดูแล จัดครูสอนซ่อมเสริมพิเศษ เพื่อชดเชยเวลาที่ขาดหายไป 
   2.4.7   ให้มีการรายงานตัวต่อผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ ๆ 
   2.4.8   จัดเพื่อนคอยดูแล ให้ก าลังใจ และเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

     2.5   กลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมค้ายาเสพติด ควรมีมาตรการแก้ไข ดังนี้ 
 

/2.6จัดหำทีเ่รียน… 
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     2.6   จัดหาที่เรียนให้ใหม่เพื่อให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม 

   2.6.1  ประสานกับผู้ปกครองให้ทราบขั้นตอนการด าเนินการของโรงเรียน และ 
ตักเตือนให้โอกาสกลับตัว 

   2.6.2  ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด และเฝ้าระวัง 
เป็นพิเศษ โดยครู อาจารย ์ผู้ปกครอง เพื่อน และชุมชน 

   2.6.3   แจ้งต ารวจเพื่อด าเนินการตามกฎหมายเมื่อพบเห็นการกระท าผิดซ้ าอีก 
   2.6.4   ประสานกับต ารวจในการสืบสวนหาเครือข่ายเมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจน 

      2.7   สรปุผลการป้องกันสารเสพติดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวขอ้งทราบ 
 

      8. บทบาทหนา้ที่งานรณรงคป์้องกันและแก้ไขปญัหาสิ่งเสพตดิ (To Be Number One) 

 
มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) เป็นเป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาสิ่งเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 

2) การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ยึดวัยรุ่นและเยาวชนเป็นศูนย์กลาง  
บนพื้นฐานความเข้าใจธรรมชาติ พัฒนาการ ความต้องการ ความสนใจและพฤติกรรมเฉพาะของวัยรุ่น 
กล่าวคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงชีวิตระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส าคัญยิ่งเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
อันซับซ้อนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม  โดยซึ่งจากพื้นฐานความเข้าใจ และการยึดวัยรุ่นและ
เยาวชนเป็นศูนย์กลาง น าไปสู่หลักการด าเนินงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE ดังนี ้

     2.1  ส่งเสริมการแสดงความสามารถ กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออกและช่วยสร้างเสริม 
ความภาคภูมิใจ 

     2.2  ใช้สื่อ ดนตร ีกีฬา ในการเข้าถึงเยาวชน และกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามารวมกลุ่มกัน 
     2.3  สร้างความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็น 

ภูมิคุ้มกันที่ส าคัญส าหรับเยาวชนในชุมชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด 
       2.4  “เพื่อนช่วยเพื่อน” 
        2.5  สร้างศูนย์รวมให้วัยรุ่นรวมกลุ่มกัน ท ากิจกรรมที่สนใจ สร้างสรรค์และเกิดสุข 

     2.6  สร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ที่มีศักยภาพ จะท าให้การ 
ด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยการด าเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศำสตร์หลัก คือ 

    1. การรณรงค์ปลุกจิตส านึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
       2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน 

       3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

/9.บทบาทหน้าที่งานส่งเสริม… 
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      9. บทบาทหนา้ที่งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

   
มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) เป็นคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียนในโครงการหรือในงานส่งเสริมพัฒนา 
นักเรียนและกิจกรรมนอกหลกัสูตร 

2) จัดท ากิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและการจราจร 
3) ท าการตรวจความเรียบร้อยในการแต่งกายของนักเรียนทุกต้นเดือน และติดตาม 

พฤติกรรม ประสานงาน   ให้ครูที่ปรึกษาทราบ พร้อมกับรายงานให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงาน
กิจการนักเรียนทราบ 

4) พิจารณาสวัสดิการด้านความช่วยเหลือนักเรียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
5) ประกาศเกียรติคุณนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียน 
6) ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ประสานงานมาเพื่อขอด าเนินกิจกรรมอื่น ๆ  

ในสถานศึกษา 
7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
       10. บทบาทหน้าทีง่านสภานักเรียน  และงานส่งเสริมประชาธิปไตย 

  

มีหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน  
2) จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย ท ากิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย 

และการจราจร 
3) ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียน  

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
4) สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5) จัดให้มีการเลือกต้ังคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
6) ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้ง 

วางแผนงาน/โครงการส าหรับปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน  
7) ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี 

การเคารพนบนอบ ของนักเรียนต่อคร ู 
8) ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียน 

ให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  
9) จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 

 
 

/10)ส่งเสริมให้นักเรียน... 
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10) ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย เพื่อแสดงออกในด้านประชาธิปไตย  

11) ให้โอกาสคร ูนักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
12) ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 
13) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
     11. บทบาทหน้าทีง่านเครือขา่ยผูป้กครองนักเรียน 

  
 มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานเครือข่ายผู้ปกครอง  
2) จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน คณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครองระดับช้ันเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับสถานศึกษา 
3) จัดท าท าเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบให้ คณะกรรมการ 

เครือข่ายผู้ปกครองในระดับช้ันเรียน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
4) จัดท าท าเนียบนักเรียนและผู้ปกครองโดยละเอียดและส่งมอบให้ คณะกรรมการ 

เครือข่ายผู้ปกครองในระดับช้ันเรียนและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน 
5) ก ากับ ติดตาม และประสานงาน อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการเครือข่าย 

ผู้ปกครองระดับโรงเรียนจัดการประชุมใหญ่คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองทุกระดับ  ตามความเหมาะสม
อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง  

6) ก ากับ ติดตาม และประสานงานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งดา้นการ 
ปฏิบัติงาน  การประสานประโยชน ์ระหว่าง นักเรียน คร ูผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

7) รวบรวม สรุป และประเมินผลกิจกรรมของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองพร้อม 
ทั้งน าเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาต่อไป 

8) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
 
    12. บทบาทหนา้ที่งานสารวัตรนักเรยีน 

 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) จัดท าแผนงาน/โครงการงานสารวัตรนักเรียน 
2) ก ากับดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3) อบรม  ตักเตือน  ก ากับติดตามนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมตามระเบียบ 

ของโรงเรียน 
4) ประสานงาน  และรายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนเพื่อ 

น าเสนอผู้อ านวยการ 
/5)ปฏิบตัิงำน... 
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5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
    13. บทบาทหนา้ที่งานดูแลและส่งเสริมความปลอดภัย   

 
มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้

1) จัดท าแผนงาน/โครงการงานรักษาความปลอดภัย 
2) ก าหนดการปฏิบัติหน้าที่ของเวรยามของครู และนักการภารโรง 

3) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของรถรับส่งนักเรียน 

4)  ควบคุมดูแลการใช้พาหนะในการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 

5) จัดท าบัญชีรายการผู้ใช้รถจักรยานยนต์และผู้ประกอบการรถรับ – ส่ง 

6) ดูแลพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียนด้านความปลอดภัย 

7)  ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิภาพและความปลอดภัย 

8) จัดท าคูม่ือนักเรียนเกี่ยวกับระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับของโรงเรียน เพื่อใช้ในการดูแล  

ควบคุมความประพฤตินักเรียน 

9) รายงานผลการด าเนินงานให้กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน เพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ 
10) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
      14. บทบาทหน้าทีง่านแผนงานฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน   

 

มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) จัดท าแผนงาน/โครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 

2) จัดท าการสรุปโครงการของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนด าเนินการเสร็จสิ้น 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

3) จัดสรรงบประมาณของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้กับกิจกรรมหรือโครงการ 

อื่น ๆ ของฝ่ายฯ 

4) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

 
      15. บทบาทหน้าทีง่านประกนัคุณภาพการศึกษา   

 

 มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี้ 
1) จัดท าโครงสร้างกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  ตามระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

2) ก าหนดแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

 
 

/3)จัดท ำแผนพัฒนำ... 
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3) จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในส่วนกลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรียนและสรุปงานโดย 

มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและแก้ไข 

4) รายงานคุณภาพการศึกษาประจ าป ีโดยระบุความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ในแบบพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
     16. บทบาทหน้าทีง่านระดับชั้นและครูที่ปรึกษา 

 

หัวหน้ำระดบัชั้น มหีน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้นให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 

งานที่ก าหนด 
2) ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมกันแก้ไขพฒันานักเรียน 

ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นนักเรียน 
3) ชี้แจงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้กับนักเรียนในระดับช้ัน เข้าใจ มีความ 

ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตน 
4) อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไขเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนระดับชั้น 
5) จัดท าระเบียนความประพฤต ิตรวจเช็ค ควบคุมรวมถึงสถติิต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียน 

ให้เป็นปัจจุบัน 
6) ควบคุมดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึง 

ผู้ปกครองนักเรียน เมื่อนักเรยีนขาดเรียน 3 วันขึ้นไป โดยการประสานกับครูปรึกษา / กลุ่มบริหารงานกิจการ
นักเรียน 
 

ครูที่ปรึกษำ มีหน้ำที่ และควำมรบัผิดชอบ  ดังนี ้
1) ร่วมกิจกรรมหน้าที่เสาธง ก ากับดูแลควบคมุการเข้าแถว การเข้าชั้นเรียนของ 

นักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถวการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
2) เข้าโฮมรูมอบรมนักเรียน พรอ้มทั้งบันทึกข้อมูลเรื่องที่อบรม แนะน านักเรียน 

ทุกวัน 
3) จัดท ารวบรวมข้อมูลประวัตินักเรียน / การท าสมุดประจ าตัวนักเรียน 
4) อบรม แนะน าตักเตือนนักเรียน ดูแลเอาใจใส่ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 

ในด้านสุขภาพสวัสดิภาพ สวัสดิการ วิชาการ อารมณ์ สังคม แนะน าการเรียนต่อและความประพฤติเป็น
รายบุคคล 

5) ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัยต่าง ๆ ของโรงเรียนให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
6) ท าหน้าที่เป็นครูเวรประจ าวัน 
7) เป็นที่ปรึกษานักเรียนเพื่อป้องกันแก้ไข และสนับสนุนให้นักเรียนได้มีพฤติกรรม 

ที่พึงประสงค ์
/8)ใหค้ ำปรกึษำ... 
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8) ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ติดตามผลและแก้ไขนักเรียนในสายช้ันที่มีปัญหาด้าน 
ต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้คือ การแต่งกาย/การมาโรงเรียน/ความประพฤต/ิการวางตน/การเรียน/การท ากิจกรรม/การ
รักษาระเบียบวินัย  และเรื่องอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 

9) รายงานผลการเรียน ปัญหาความประพฤติ ปัญหาสุขภาพ และอื่น ๆ ที่เห็นว่า 
เหมาะสมให้กับผู้ปกครองหรือผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับนักเรียน เพื่อให้ทราบข้อมูลและร่วมกันแก้ไข 

10) จัดท าทะเบียนประวัตินักเรียน และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ 
ประพฤติและการปฏิบัติของนักเรียนทั้งในด้านด ีและสิ่งที่ควรแก้ไขเพื่อเป็นข้อมูลประจ าตัวนักเรียนต่อไป 

11) ควบคุมดูแลนกัเรียนท าความสะอาดห้องเรียนและเขตบริการอาคารสถานที่ 
12) ดูแลนักเรียนให้เข้าห้องประชุมสวดมนต์ประจ าสัปดาห์ และเข้าร่วมประชุมอื่น ๆ  

ในวาระพิเศษ 
13) ดูแลนักเรียนให้ปฏิบัติกิจกรรมตามความต้องการของระดับชั้น ทั้งในและนอก 

โรงเรียน 
14) ติดต่อกับนักเรียนในชั้นเพื่อด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
15) สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ 

และทางจริยธรรมด้านต่าง ๆ 
16) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคลากรในโรงเรียน และนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ   ของนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ดี 
17) ท าหน้าที่ปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย    
18) รายงานผล ให้ความเห็นในการพิจารณายกย่องเชิดชูเกียรติตามวาระต่าง ๆ 
19) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


