
 
 
 
 
 
 

คู่มือและขอบเขตการด าเนินงานกลุ่มงานบริหารกจิการนักเรียน  
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โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
โรงเรียนเมืองหลังสวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* หมายเหตุ   

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

1. งานส านักงาน 
2. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. งานประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน 
5. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. งานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย 
7. งานเวรประจ าวัน 
8. งานครูที่ปรึกษาและระดับชั้น 
9. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
10. งานกิจกรรมโรงเรียน 

เลขานุการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

สายการบงัคบับญัชา สายการประสานงาน 



ขอบข่ายการด าเนินการตามภาระงานและอ านาจหน้าที่ 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 

................................................................. 
 

  1.  คณะกรรมการอ านวยการ   มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
   1.  ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ปัญหา และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
   2.  ดูแล ควบคุม นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  

1. บริหารงาน ก ากับ ดูแล ติดตามการด าเนินงานตามงาน/โครงการของกลุ่มงานกิจการ
นักเรียนให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของโรงเรียนเมืองหลังสวนให้ด าเนินไปตาม
แผนที่ก าหนดและให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ก าหนดบทบาท นิเทศ ติดตาม ให้ค าแนะน าแก่บุคลากรในกลุ่มงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนโครงสร้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ก าหนดมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวปฏิบัติของโรงเรียนเพ่ือให้ครู บุคลากร 
นักเรียนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้ทราบและปฏิบัติได้ถูกต้อง 

4. ก ากับ ดูแล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนโดย
ก าหนดให้มีข้อมูลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกัน การแก้ปัญหา  
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนและการส่งต่อ 

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน                  
เห็นคุณค่าและรักษาไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมของไทย 

6. ก ากับ ดูแล ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ ในระเบียบวินัยของโรงเรียน และ             
ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7. ส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนให้เป็นผู้ที่เข้าใจบทบาท หน้าที่ของการเป็นคนไทย และเข้าใจ
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

8. ให้การสนับสนุน และให้ขวัญก าลังใจแก่บุคลากรในโรงเรียนและกลุ่มงานฯ ในการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

9. ประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
                    10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 3. งานส านักงาน  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. ก ากับ ดูแล ส านักงานของกลุ่มงานกิจการนักเรียน พร้อมพัฒนาระบบให้เกิดความ                  

พึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 
2. จัดระเบียบของงานสารบรรณ งานธุรการ งานเอกสาร ให้มีความทันสมัยและสะดวก 

ประหยัดเวลาในการปฏิบัติงานของบุคลากรและผู้มารับบริการ 
3. จัดหาและดูแลวัสดุ อุปกรณ์วัสดุส านักงานให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้ตลอดเวลา 
4. ประสานงานกับกลุ่มงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความสะดวกและรวดเร็ว      

ในการปฏิบัติงาน 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 



 
4. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการการแก้ไข ส่งเสริมและพัฒนาวินัยคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา 

2. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมให้มีความต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
3. ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ      

การส่งเสริมวินัยและคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโอกาส 
4. ก าหนดมาตรการและจัดระเบียบให้นักเรียนเกิดความตระหนักในเรื่องของความมีระเบียบ 

วินัยและประพฤติ ปฏิบัติตามระเบียบ ของโรงเรียน 
5. ด าเนินการแก้ไขปัญหา และลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน กรณีนักเรียนประพฤติตน              

ไม่เหมาะสมและกระท าผิด 
6. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ผู้ปกครอง ชุมชน เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนและมีส่วนร่วม              

ในการแก้ปัญหา 
7. ก าหนดมาตรการการลงโทษแก่นักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบของโรงเรียนและให้ขวัญ

ก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติด ี
 

 5. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
1. บริหารและก ากับดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน เมืองหลังสวนเป็นไป                 

ตามหลักการและแนวคิดนโยบายของ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. บริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่                  

ตามแผนภูมิโครงสร้าง ให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
3. จัดท าข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
4. ด าเนินการให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และก ากับ  ติดตาม                   

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ว่าด้วยเรื่องเครือข่าย
ผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๑ 

5. ติดตาม แก้ไข และส่งเสริม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยประสานกับผู้เกี่ยวข้องให้               
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

6. ดูแล ให้ขวัญก าลังใจ ยกย่อง ชมเชย บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความเสมอภาค
และเป็นธรรม 

7. สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
         
 ๖. งานประชาธิปไตยในโรงเรียนและสภานักเรียน   มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  

1.ให้ความรู้แก่บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนว่าด้วยการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2. จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม 
3. สนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านความคิดความเป็นผู้น าโดยมีส่วนร่วม                               

กับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมเก่ียวข้องกับการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
4. เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักเรียนและบุคลากรต่อผู้ เกี่ยวข้องหรือเสนอ                   

ต่อฝ่ายบริหารของโรงเรียน เพ่ือการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ 
 
 



 
5. นิเทศ ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจากการเลือกตั้ง                  

ตามระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา 
6. ปรับปรุง พัฒนา กระบวนการด าเนินงานประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มีความทันสมัย                    

และทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
7. ก ากับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมของนักเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
8. ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม และร่วมก าหนดแนวทางการท างานและแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน 
9. จัดท าหนังสือหรือแจ้งหรือขออนุญาตผู้ปกครอง เพ่ือให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 
10. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บริหารโรงเรียน 

         11. จัดให้มีการเลือกตั้ง คณะกรรมการนักเรียน สภานักเรียน โดยพิจารณาโครงสร้าง                   
ตามความเหมาะสมโดยค านึงการให้นักเรียนได้บริหารจัดการในกิจกรรมต่าง ๆ เต็มตามศักยภาพ 

12. เป็นที่ปรึกษาสภานักเรียน ดูแลให้ความคิดเห็น ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา โดยเน้นการปฏิบัติ
ตามระบอบประชาธิปไตย 

13. ส่งเสริมให้สภานักเรียน จัดกิจกรรมที่มีลักษณะส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สืบสานประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย การรักษาความสะอาดของสถานศึกษาการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

14. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

7. งานเครือข่ายผู้ปกครอง  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
  1. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  
  2. ก ากับ ติดตาม และประสานงานเครือข่ายผู้ปกครอง ทั้งด้านการท างานและระดม
ทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา 
  3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
8. งานส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
  1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในโรงเรียน 
  2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาโดยรถโดยสาร 
  3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
  4. ให้ความรู้ในการขับข่ีรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
  5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียนและครูบุคลากรในสถานศึกษา 
  6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับ
ขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์ 
  7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัยและรักษาวินัยจราจร 
  8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับชั้น 
และครูเวรประจ าวัน 
  9. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 



 
9. งานเวรประจ าวัน  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
  1. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลัก
ความเหมาะสม 
  2. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา 
  3. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความ
เห็นชอบอนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 
  4. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้      
ครูที่ปรึกษาหรือฝ่ายกิจการนักเรียนหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 
  5. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่า
นักเรียนจะกลับหมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน 10 นาที 
  6. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงาน                 
กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
  7. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน 
  8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 10. งานครูที่ปรึกษาและระดับช้ัน  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
  1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ                 
การเดินแถวเข้าชั้นเรียนของนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น                      
ในสมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มีกิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องท่ีอบรม แนะน า
นักเรียนทุกวัน 

3. จัดท าระเบียนความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียน
เข้าใจและชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติ 

4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย 
การมาเรียน ฯลฯ โดยประสานงานกับหัวหน้าระดับ และ ผู้ปกครองในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา 

5. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ ทั้งต้อง 
ประสานงานกับฝ่ายวัดผล ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 

6. อบรม ตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียน
ประพฤติ ผิดระเบียบวินัยของโรงเรียน 

7. เป็นที่ปรึกษานักเรียนให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพ่ือป้องกัน แก้ไข และส่งเสริม               
ให้นักเรียนมพีฤติกรรมที่ดี 

8. ตรวจตราดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียนเช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาด
ของเครื่องแต่งกาย ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่นๆ 

9. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียน              
ในทีป่รึกษาสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
  10. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็น              
ครูที่ดตีลอดเวลา 

11. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 



 
11. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้  

๑. จัดท าแผนงาน/โครงการในการป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งเสพติดตลอดปีการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมที่แสดงถึงผลกระทบจากสิ่งเสพติด โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วม 
3. ประชุม อบรม ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับอันตรายและผลกระทบ                  

ของสิ่งเสพติด 
 
4. ก าหนดมาตรการในการป้องกันสิ่งเสพติดในโรงเรียน 
5. ประสานงานกับหน่วยงาน ชุมชน เพ่ือขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา                  

ยาเสพติดในโรงเรียน 
6. ให้ขวัญก าลังใจ/ว่ากล่าวตักเตือน ตลอดจนก าหนดมาตรการลงโทษนักเรียนให้เป็นไป               

ตามระเบียบของโรงเรียน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้เก่ียวข้องและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 12. งานกิจกรรมโรงเรียน  มีหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบ ดังนี้  
1.  ประสานการจัดกิจกรรมในส่วนที่ไม่มีการตัดสินผลการเรียนกับบุคลากรในสถานศึกษา 

นักเรียน องค์กรและประชาชนภายนอกสถานศึกษา 
2. ประสาน และสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันส าคัญต่าง ๆ ทั้งรัฐพิธี                

ศาสนพิธี ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมภายในสถานศึกษา 
3. เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าร่วมในการมีส่วนรับผิดชอบ แสดงความคิดเห็นจัดโครงการ 

กิจกรรม โดยให้ค าปรึกษา ติดตาม นิเทศ ให้นักเรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้าน 
4. มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกิจกรรม และ

สนับสนุนให้บุคลากรของสถานศึกษาและนักเรียนร่วมในกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น    
5. พิจารณา แผนงาน โครงการ กิจกรรม น าเสนองบประมาณในส่วนของกิจกรรมโรงเรียน

 6. ประเมินผลงาน สรุปและรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา เมื่อเสร็จสิ้ นแต่ละ
กิจกรรมและเมื่อสิ้นภาคเรียนทุกภาคเรียน 

7. ปฏิบัติหน้าอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 
  


