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คำนำ 
 

คู ม ือการปฏิบัต ิงานตามมาตรฐานการปฏิบัต ิงานกลุ มบร ิหารงานกิจการนักเร ียน        

โรงเรียนหนองหลวงศึกษาเลมนี้ จัดทำขึ ้นเพื ่อเปนคู ม ือในการปฏิบัติงานของขาราชการครู           

และบุคลากรทางการศึกษาที่สังกัดอยูในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองหลวงศึกษา  

ในคูมือเลมนี้ไดแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของแตละภาระงาน วัตถุประสงค ขอบเขต 

คำจำกัดความ หนาที่ความรับผิดชอบ โครงสราง และผังองคกรกลุมงานตางๆ เพื่อสรางมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพอยางท่ัวถึงท้ังองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีได

มาตรฐาน เปนไปตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และเพื่อเปนหลักฐานแสดง

วิธีการทางานที่สามารถถายทอดใหกับผู เขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการทางานเปนมืออาชีพ   

และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับผูใชบริการ 

ท้ังหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการงานท่ีมีอยู

เพื่อขอการรับบรกิารท่ีตรงกับความตองการ 

คูมือการปฏิบัติงาน กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนเลมนี้จะเกิดขึ้นมิได หากไมไดรับการ

แนะนำและใหนโยบายของผูบริหารโรงเรียน งานจัดองคกร กลุมงานแผนงานและงานประกันคุณภาพ

สถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนหนองหลวงศึกษา จึงขอขอบคุณเปนอยางสูง 

ตองขอขอบคุณขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกลุมบริหารงานกิจการ

นักเรียนท่ีศึกษาพัฒนาการปฏิบัติงาน และจัดทำคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้ข้ึน 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงาน กลุมบริหารงาน

กิจการนักเรียนเลมนี้จักเปนประโยชนแกขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ี 

หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูจัดทำตองกราบขออภัยไว ณ ท่ีนี้ดวย 

 

 

 

 

 

 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 
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การปฏิบัติงานกลุมบริหารกิจการนักเรียน         2 
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ขอมูลทั่วไปของโรงเรียน 

  โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ต้ังอยูเลขท่ี ๑๓๗  หมู  ๑  ตำบลหนองหลวง อำเภอสวางแดนดิน  

 จังหวัดสกลนคร รหัสไปรษณีย ๔๗๑๑๐  

โทรศัพท ๐-๔๒๗๐-๔๖๑๕,โทรสาร๐-๔๒-๗๐๔๖๑๕ 

 e-mail : nlschool๒๘@gmail.com 

website :http://nongluangsuksa.wordpress.com/ 

 เปดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖ 

เขตพื้นท่ีบริการ  ตำบลหนองหลวง  ตำบลบานตาย  ตำบลคำสะอาด  

มีพื้นท่ีจำนวน ๑๗๘ ไร ๒ งาน ๘๒ ตารางวา  ซึ่งมีอาณาเขต  ดังนี ้

         ทิศเหนือ  จรดเขตทางหลวงแผนดิน                  ยาว  ๔๗๐    เมตร 

                    ทิศใต   จรดท่ีสาธารณประโยชน                    ยาว  ๒๗๐   เมตร 

                    ทิศตะวันออก  จรดสถานีพืชอาหารสัตวสกลนคร        ยาว  ๘๒๕   เมตร 

                    ทิศตะวันตก  จรดเรือนจำจังหวัดสวางแดนดิน       ยาว  ๕๓๕   เมตร 

 

 อัตลักษณของสถานศึกษา เกษตรพอเพียง เคียงคู คุณธรรม 

 

 เอกลักษณของสถานศึกษา เกษตรพอเพียง 

 

 คำขวัญของโรงเรียน  สรางสรรค  ขยัน  สามัคคี  มีวินัย 

 

 ธงประจำโรงเรียน  ธงสีขาว- เขียว   

      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์สะอาด 

      สีเขียว หมายถึง ความสมบูรณ  สดช่ืน 

 ตนไมประจำโรงเรียน   ตนตะโก 

 

 อักษรยอ   น.ศ. 

 
 ตราสัญลักษณประจำโรงเรียน  
 
 

 

mailto:nlschool28@gmail.com
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 ปรัชญาของสถานศึกษา 

สุขา   สงฺฆสฺส  สามคฺคี  : ความพรอมเพรียงของหมูคณะทำใหเกิดสุข 

 

 วิสัยทัศน 

   โรงเรียนหนองหลวงศึกษา จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความมั่นคง เปนโรงเรียน

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูโดยใชศาสตรพระราชาพัฒนาคุณภาพผูเรียนระดับสากล 

 

 พันธกิจ 

  1. พัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มีคุณธรรม

และเปนพลเมืองดี มีสมรรถนะตามหลักสูตร และมีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษท่ี 21  

  2. เสริมสรางศักยภาพครูใหมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

  3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ จัดการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

  4. พัฒนาสถานศึกษาใหมีความปลอดภัย จัดการศึกษาท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตาม 

หลักสืบสานวิถีไทย ใชศาสตรพระราชาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เปาประสงค (Goal) 

  1. นักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคง-มี

คุณธรรม และเปนพลเมืองดี  

  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีทันสมัยและมีระบบการจัดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล 

  3. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล มีทักษะท่ีจำเปนในศตวรรษ

ท่ี 21 

  4. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพการจัดการเรียนรู  

ในศตวรรษท่ี 21 

  5. นักเรียนไดรับโอกาสการเรียนรูท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึง เสมอภาค เทาเทียม และ

ปลอดภัย 

  6. โรงเรียนเพิ่มและขยายชองทางการเรียนรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัลเขาไปในการจัดการ

เรียนรู 

  7. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ โดยใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

การปฏบิัตงิานกลุมบริหารกิจการนักเรยีน 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ไดกำหนด

ความสำคัญ จุดมุงหมาย และขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียน ไวดังนี้  



3 
 

ความสำคัญและความจำเปนในการบริหารกิจการนักเรียน 

          การบริหารกิจการนักเรียนคืองานสงเสริม พัฒนา ควบคุม และแกไข ความประพฤติของ

นักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย กอใหเกิดความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรม

การเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของหลักสูตร 

          การดำเนินการบริหารกิจการนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพทำใหเกิดประโยชน 6 ประการ 

ดังนี ้

          1. ทำใหเกิดความสงบเรียบรอยในโรงเรียน 

          2. สงเสริมใหการเรียนการสอนผานเกณฑมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

          3. นักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตนเต็มตามศักยภาพ 

          4. นักเรียนท่ีมีปญหาดานตางๆไดรับความชวยเหลือ และแกไขพฤติกรรมใหสามารถอยู

รวมกับผูอื่นไดเปนอยางดี ตามโครงการประกันคุณภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

          5. บุคลากรในโรงเรียนรูจักควบคุมตนเองใหอยูรวมกันอยางสงบสุข รูจักการใหและการรับ มี

สวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน เปนผูนำและผูตามท่ีดี เขาใจและยอมรับกฎเกณฑ ระเบียบ

ของบังคับ 

          6. บุคลากรในโรงเรียนเขาใจรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย รูจักใชสิทธิและทำ

หนาท่ีของตนอยางถูกตอง  

จุดมุงหมายของการบริหารกิจการนักเรียน 

          การบริหารกิจการนักเรียนมีจุดมุงหมายสำคัญท่ีจะพัฒนานักเรียนใหเกิดระเบียบวินัยและ

ความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันของนักเรียน เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรมท่ีพึงประสงคตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร ในเรื่อง

ตอไปนี้  

          1. ความซื่อสัตย ความยุติธรรม การไมเบียดเบียนผูอื่น การมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ

ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 

          2. การเคารพตอกฎหมายและกติกาของสังคมรูจักทำงานเปนหมูคณะมีความสามัคคี รูจัก

เสียสละเพื่อสวนรวม รูจักแกปญหาดวยสันติวิธีอยางมีหลักการและเหตุผลใชเสรีภาพของตนในทาง

สรางสรรคบนรากฐานแหงกฎหมาย จริยธรรม และศาสนา 

          3. ความภูมิใจในความเปนไทย การเสียสละเพื่อสวนรวม มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย มีความรูและเล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยตลอดจนการ

รวมกันธำรงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ 

          4. มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคเพื่อใหอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
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ขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียน 

          เพื่อใหเขาใจการบริการกิจการนักเรียนตรงกนัโรงเรียนหนองหลวงศึกษาจึงไดกำหนด

ขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนในโรงเรียนไวดังนี ้

1.งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2.งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณท่ีพึงประสงค 

3. งานปองกันและแกปญหายาเสพติด 

4. งานสงเสริมประชาธิปไตย 

5. งานโครงการพิเศษ 

6. งานสารบรรณ 

7. งานเลขานุการ 

ผูอำนวยการและหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียนไดรวมประชุม ปรึกษาหารือรวมกับ

คณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และผูรับผิดชอบงานตางๆ ดังนี ้

 

ปฏิทินปฏิบตัิงานกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม งาน / ผูปฏิบัติ หมายเหตุ 

พ.ค. - ตรวจเครื่องแตงกาย ผม นักเรียน 

- จัดทำประกันชีวิตนักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย 

 

 

1-10 มิ.ย.  

13 มิ.ย. 

26 มิ.ย.  

- ตรวจเครื่องแตงกาย ผม นักเรียน 

- กิจกรรมวันไหวคร ู

- วันตอตานยาเสพติด 

- งานพัฒนาวินัย 

-งานปองกันยาและ

แกปญหายาเสพติด 

 

1 ก.ค. 

1-10 ก.ค.  

- ตรวจเครื่องแตงกาย ผม นักเรียน 

- เยี่ยมบานนักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย 

- งานระบบดูแลฯ 

 

1-10 ส.ค.  

1 ส.ค. 

10 ส.ค. 

- ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน 

- กิจกรรมวันแมแหงชาติ 

- เขาคายยาเสพติด 

- งานพัฒนาวินัย 

- งานสงเสริมกิจการ

นักเรียน 

- งานปองกันยาและ

แกปญหายาเสพติด 

 

 

1-10 ก.ย. - ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน - งานพัฒนาวินัย  

ต.ค. ปดภาคเรยีน   

1-10 พ.ย.  - ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน - งานพัฒนาวินัย 
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วัน/เดือน/ป กิจกรรม งาน / ผูปฏิบัติ หมายเหตุ 

1-10 ธ.ค. 

ธ.ค. 

28 ธ.ค. 

- ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน 

- ประชุมผูปกครองนักเรียน 

 

- งานพัฒนาวินัย 

- งานระบบดูแล ฯ 

- งานสงเสริมกิจการ

นักเรียน 

 

1-10 ม.ค. - ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน 

 

- งานพัฒนาวินัย 

- งานสงเสริมกิจการ

นักเรียน 

 

1-10 ก.พ. - ตรวจเครื่องแตงกาย  ผม นักเรียน 

- ออกใบรับรองความประพฤติ 

- งานพัฒนาวินัย  
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นายเบญจพล หอมลออ 

- งานโรงเรียนธนาคาร 

- โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนสี

ขาว 

- งานสารบรรณ 

- การเงิน 

- พัสดุ 

  

 

โครงสรางกลุมบริหารงานกิจการนักเรยีน 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
นายจตุชัย ชนะมาร 

- งานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

- งานพัฒนาวินัย 

คุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะอันพึงประสงค 

- งานสงเสริม

ประชาธิปไตย 

นายพรอมพงษ ขันธวิชัย 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

- งานสงเสริมประชาธิปไตย 

- โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนสี

ขาว 

- โครงการวันไหวครู/วันแม 

- โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียน

 

 

นายไพวัลย พาแสง 

- งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

- งานปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

- โรงเรียนสุจริต/โรงเรียนสี

ขาว 

  

 

 

ดร.ภิญโญ ทองเหลา 

ผูอำนวยการโรงเรียน 

นางรจนา กรแกว 

หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

-  งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 โรงเรียนคณธรรม/โรงเรียนวิถีพทธ 

 

นายทนงศักด์ิ เอี้ยวเฮง 

รองหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- งานสงเสริมประชาธิปไตย 

- โรงเรียนสจุริต/โรงเรยีนสีขาว 

  

 

นายนพดล  ครสาย 

รองผูอำนวยการโรงเรยีน 

นางสาวเบญจกัลยาณี วงษเวียน 

- งานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม 

จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค 

- งานปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

- โครงการวันไหวครู/วันแม 

 ผชวยงานเลขานการ 

 
 



7 
 

ผูรับผิดชอบงานในกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

ลำดับ ช่ือ-สกุล ปฏิบัติหนาท่ี 

๑ นางรจนา  กรแกว - หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 

๒ นายทนงศักด์ิ  เอี้ยวเฮง - รองหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

- งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- โรงเรียนสีขาว/โรงเรียนสุจริต 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

๓ นายจตุชัย  ชนะมาร - งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๔ นายพรอมพงษ  ขันธวิชัย - งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

- งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- โรงเรียนสีขาว/โรงเรียนสุจริต 

- โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 

- วันแม/วนัไหวคร ู

๕ นายไพรวัลย  พาแสง - งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค 

- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- โรงเรียนสีขาว/โรงเรียนสุจริต 

- วันแม/วันไหวคร ู

๖ นายเบญจพล  หอมละออ - งานโรงเรียนธนาคาร 

- โรงเรียนสีขาว/โรงเรียนสุจริต 

- งานสารบัญ  

- งานการเงิน 

- งานพัสดุ 

- งานเลขานุการ 
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๗ นางสาวเบญจกัลยาณี วงษ

เวียน 

- งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

- งานสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- งานโรงเรียนธนาคาร 

- โรงเรียนคุณธรรม/โรงเรียนวิถีพุทธ 

- งานผูชวยเลขานุการ 

 

ขอบขายและหนาที่รบัผิดชอบ 

กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

1.นายสมาน รัตนวงศ  ผูชวยผูอำนวยการกลุมบริหารกิจการนักเรียน 

2. นางรจนา กรแกว  หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

 

คณะกรรมการบริหารกลุมงานกิจการนักเรยีน 

1. ดร.ภิญโญ ทองเหลา  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นายนพดล ครสาย  รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

3. นายทนงศักด์ิ  เอี้ยวเฮง คร ู    กรรมการ 

4. นายจตุชัย  ชนะมาร  คร ู    กรรมการ 

5. นายทนงศักด์ิ  เอี้ยวเฮง คร ู    กรรมการ 

6. นายพรอมพงษ ขันธวิชัย คร ู    กรรมการ 

7. นายไพรวัลย พาแสง  คร ู    กรรมการ 

8. นายเบญจพล หอมละออ คร ู    กรรมการและเลขานุการ    

9. นางสาวเบญจกัลยาณี วงษเวียน คร ู    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

โดยมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

 

1. นางรจนา กรแกว ปฏิบัติหนาท่ี 

 หัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน   

1. กำกับดูแลงานในกลุมบริหารกิจการนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานงานกับกลุมตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. วางแผนกำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดย

สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน 
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4. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

5. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรม

เกิดคุณคาและประโยชนตอนักเรียนอยางตอเนื่อง 

6. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของงานการกำหนดหนาท่ี 

รับผิดชอบและกำหนดพันธกิจกิจการนักเรียน งานการประสานงานกิจการนกัเรียนกับเครือขาย

ภายนอกโรงเรียน และงานการสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนักเรียน 

2. จัดทาแฟมประวัติรูจักนักเรียนรายบุคคล 

3. คัดกรองนักเรียน 

4. การดาเนินงานปองกันและแกไขปญหานักเรียน 

5. การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

6. การสงตอนักเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

2.  นายทนงศักด์ิ เอี้ยวเฮง   ปฏิบัติหนาท่ี 

 รองหัวหนากลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

1. กำกับดูแลงานในกลุมบริหารกิจการนักเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานโรงเรียนของ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2. ประสานงานกับกลุมตาง ๆ เพื่อใหการดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปดวยความ

เรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 

3. วางแผนกำหนดแนวทางการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดย

สนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน 

4. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมอยางหลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

5. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรม

เกิดคุณคาและประโยชนตอนักเรียนอยางตอเนื่อง 

6. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของงานการกำหนดหนาท่ี 

รับผิดชอบและกำหนดพันธกิจกิจการนักเรียน งานการประสานงานกิจการนกัเรียนกับเครือขาย

ภายนอกโรงเรียน และงานการสงเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ท่ีไดรับมอบหมาย 
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งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม และจราจรในโรงเรียน 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. การยกยองใหกาลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6. เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7. มีบันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรและจัดกิจกรรมเปนประจำ

ตอเนื่อง 

9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติหนาท่ี อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1. กรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

2. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของนกัเรียนกลุมเส่ียง 

3. รายงานขอมูลการจาแนกสถานะความเขมแข็งของสถานศึกษาดานยาเสพติด 

4. รายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. บูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับหนวยงานราชการและหนวยงานอืน่ ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานปองกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

รวมกับผูปกครองและชุมชน 

งานสงเสริมประชาธิปไตย 

 1. แตงต้ังคาส่ังผูรับผิดชอบการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจา 

4. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด สามารถเปนแบบอยาง 

แกโรงเรียนอืน่ได 

6. เผยแพรผลงานหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7.. จัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

8. แตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

9. จัดกิจกรรมสงเสริม ดานงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 
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9. นิเทศกากบัติดตาม ประเมินผลพัฒนาผลอยางตอเนื่อง 

10. สรุปผลการดาเนินงานของสภานักเรียน ตามหลักประชาธิปไตยอยางเดนชัด และเปน

แบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3. นายพรอมพงษ ขันธวิชัย ปฏิบัติหนาท่ี 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม และจราจรในโรงเรียน 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. การยกยองใหกาลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6. เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7. มีบันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรและจัดกิจกรรมเปนประจำ

ตอเนื่อง 

9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติหนาท่ี อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานสงเสริมประชาธิปไตย 

 1. แตงต้ังคาส่ังผูรับผิดชอบการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจา 

4. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด สามารถเปนแบบอยาง 

แกโรงเรียนอืน่ได 

6. เผยแพรผลงานหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7.. จัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

8. แตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

9. จัดกิจกรรมสงเสริม ดานงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

9. นิเทศกากับติดตาม ประเมินผลพัฒนาผลอยางตอเนื่อง 

10. สรุปผลการดาเนินงานของสภานักเรียน ตามหลักประชาธิปไตยอยางเดนชัด และเปน

แบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 
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11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

4. นายจตุชัย  ชนะมาร ปฏิบัติหนาท่ี 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1. กรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

2. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของนกัเรียนกลุมเส่ียง 

3. รายงานขอมูลการจาแนกสถานะความเขมแข็งของสถานศึกษาดานยาเสพติด 

4. รายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. บูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับหนวยงานราชการและหนวยงานอืน่ ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานปองกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

รวมกับผูปกครองและชุมชน 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม และจราจรในโรงเรียน 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. การยกยองใหกาลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6. เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7. มีบันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรและจัดกิจกรรมเปนประจำ

ตอเนื่อง 

9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติหนาท่ี อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานสงเสริมประชาธิปไตย 

 1. แตงต้ังคาส่ังผูรับผิดชอบการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

2. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

3. การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการเปนประจา 

4. การนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 

5. ปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอยางเดนชัด สามารถเปนแบบอยาง 

แกโรงเรียนอืน่ได 

6. เผยแพรผลงานหลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน ใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 
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7. จัดใหมีการเลือกต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

8. แตงต้ังคณะกรรมการสภานักเรียน 

9. จัดกิจกรรมสงเสริม ดานงานประชาธิปไตยในโรงเรียน 

9. นิเทศกากบัติดตาม ประเมินผลพัฒนาผลอยางตอเนื่อง 

10. สรุปผลการดาเนินงานของสภานักเรียน ตามหลักประชาธิปไตยอยางเดนชัด และเปน

แบบอยางแกโรงเรียนอื่นได 

11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5. นายไพรวัลย พาแสง ปฏิบัติหนาท่ี 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนักเรียน 

2. จัดทาแฟมประวัติรูจักนักเรียนรายบุคคล 

3. คัดกรองนักเรียน 

4. การดาเนินงานปองกันและแกไขปญหานักเรียน 

5. การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

6. การสงตอนักเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม และจราจรในโรงเรียน 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. การยกยองใหกาลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6. เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7. มีบันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรและจัดกิจกรรมเปนประจำ

ตอเนื่อง 

9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติหนาท่ี อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1. กรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

2. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของนกัเรียนกลุมเส่ียง 
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3. รายงานขอมูลการจาแนกสถานะความเขมแข็งของสถานศึกษาดานยาเสพติด 

4. รายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. บูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับหนวยงานราชการและหนวยงานอืน่ ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานปองกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

รวมกับผูปกครองและชุมชน 

 

6. นายเบญจพล หอมละออ      

ปฏิบัติหนาท่ี 

1. เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  งานธุรการสารบรรณ  พัสดุ  สารสนเทศและ

เลขานุการกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน  

2. เจาหนาท่ีกลุมบริหารงานกิจการนักเรียน 

3. งานอื่นๆท่ีไดรับมอบหมาย 

 

7. นางสาวเบญจกัลยาณี วงษเวียน ปฏิบัติหนาท่ี 

งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1. จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนนักเรียน 

2. จัดทาแฟมประวัติรูจักนักเรียนรายบุคคล 

3. คัดกรองนักเรียน 

4. การดาเนินงานปองกันและแกไขปญหานักเรียน 

5. การสงเสริมและการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 

6. การสงตอนักเรียน 

7. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณธอันพึงประสงค 

1. จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย 

2. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม 

3. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม และจราจรในโรงเรียน 

4. การจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

5. การยกยองใหกาลังใจแกนักเรียนผูประพฤติดี 

6. เผยแพรผลงานใหเปนท่ีปรากฏแกสังคม 

7. มีบันทึกการรายงานผลการจัดกิจกรรม 

8. จัดทำคูมือแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมเปนลายลักษณอักษรและจัดกิจกรรมเปนประจำ

ตอเนื่อง 



15 
 

9. บันทึกผลการจัดกิจกรรมนักเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ 

10. ประเมินผลและปรับปรุงการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

11. ปฏิบัติหนาท่ี อื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

งานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

1. กรรมรณรงคตอตานยาเสพติด 

2. ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะของนกัเรียนกลุมเส่ียง 

3. รายงานขอมูลการจาแนกสถานะความเขมแข็งของสถานศึกษาดานยาเสพติด 

4. รายงานขอมูลสภาพการใชสารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา 

5. บูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดรวมกับหนวยงานราชการและหนวยงานอืน่ ๆ 

ท่ีเกี่ยวของ 

6. กากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานปองกันการทะเลาะวิวาทของนักเรียน

รวมกับผูปกครองและชุมชน 
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คณะผูจัดทำ 

ดร.ภิญโญ ทองเหลา  ผูอำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

นายนพดล ครสาย  รองผูอำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

นางรจนา กรแกว   คร ูคศ.๓  กรรมการ 

นายทะนงศักด์ิ เอี้ยวเฮง  คร ูคศ.๓  กรรมการ 

นายจตุชัย ชนะมาร  ครู คศ.๒  กรรมการ 

นายไพรวัลย พาแสง  ครู คศ.๒  กรรมการ  

นายพรอมพงษ ขันธวิชัย  ครู คศ.๑  กรรมการ 

นายเบญจพล หอมลออ  ครู.คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวเบญจกัลยาณี วงษเวียน ครูผูชวย   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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