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คูมือการปฏิบัติงานกลุมกิจการนักเรียน

ปการศึกษา 2565

 

กลุมกิจการนักเรียน



คำนำ 
การจัดทาพรรณนางานกลุ ่มงานกิจการนักเรียนฉบับนี้ คณะกรรมการบริหารได้จัดทาขึ ้นโดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนางานกิจการนักเรียน ได้ทาการศึกษาวิเคราะห์งานของสถานศึกษา
ทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบ หรือที่ต้องดาเนินการ เพื่อพิจารณาถึงสภาพความเป็นจริงของสถานศึกษาที่ต้องดา
เนินการ ซึ่งไม่มีบุคลากรที่ทาหน้าที่โดยตรง ประกอบกับได้ศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือที่ใช้บังคับ 
รวมทั่งนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และนโยบายของรัฐบาลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยได้รวมงานบางงานที่มี
ลักษณะเดียวกัน หรือที ่เกี ่ยวเนื ่องกัน เข้าเป็นงานเดียวกัน และเพิ ่มเติมงานย่อยบางงานที่เห็นว่าเป็น
ภาระหน้าที่ที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการ  

 
 

 
                                                                                        คณะผู้จัดทำ 
                                                                                    กลุ่มกิจการนักเรียน 
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สารบัญ  
หนา้  

กลุม่งานกจิการนักเรียน  
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน      
งานสำนักกิจการนักเรียนและธุรการ    
งานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งานส่งเสริมและวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
งานเวรประจำวัน  
งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา   
งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์     
งานเครือข่ายผู้ปกครอง     
งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สภานักเรียน 
งานกิจกรรมนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างการบรหิารงานกจิการนักเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 
นายจนัทนี  รกัษธ์รรม 

หวัหนา้ฝา่ยกจิการนกัเรยีน 
นายคมสนัติ ์วฒันาวราธร 

หวัหนา้สำนกักจิการ
นกัเรยีนละธรุการ 

นางสาวรุง่นภา สขุมติร 

หวัหนา้งานระบบดแูล
ชว่ยเหลอืนกัเรยีน 

นางสาวรุง่นภา สขุมติร 
 

 
 

หวัหนา้งานสง่เสรมิและวนิยั
และพฤตกิรรมนกัเรยีน 

นายคมสนัติ ์วฒันาวราธร 

หวัหนา้งานสง่เสรมิคุณธรรม
และจรยิธรรมนกัเรยีน 
นางปยิวด ีจนัทบรูณ ์

หวัหนา้งานเวรประจำวนั 
นางสาวรุง่นภา  สขุมติร 

หวัหนา้งานระดบัชัน้/ครู
ประจำวนั 

นางบญุญารกัษ ์ทา้ววบิลูย ์

หวัหนา้งานปอ้งกนัสิง่เสพ
ตดิและโรคเอดส ์
นายโสภณ หนวูุน่ 

หวัหนา้งานเครอืขา่ย
ผูป้กครอง 

นางสชุาดา คงกลบั 

หวัหนา้งานสง่เสรมิ
ประชาธปิไตยใน

สถานศกึษา/สภานกัเรยีน 
นางสาวรุง่นภา สขุมติร 

หวัหนา้งานกจิกรรมนกัเรยีน 
นางเกษราภรณ ์ ทองไสย 



บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. เป็นที่ปรึกษาของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือกำหนดนโยบาย 
2. ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ดำเนินไปตามนโยบายที่กำหนด 
3. สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับ    
ของโรงเรียน 
4. พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน ตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขอบข่ายงานและภารกิจงานกิจการนักเรียน 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1.งานสำนักงานกิจการนักเรียนและธุรการ 
2. งานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. งานส่งเสริมและวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
4. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
5. งานเวรประจำวัน  
6.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา   
7.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์     
8. งานเครือข่ายผู้ปกครอง     
9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สภานักเรียน 
10. งานกิจกรรมนักเรียน  
 

1. หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 
  นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร     หัวหน้ากลุ่ม 
  นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     ผู้ช่วย 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1. ช่วยกำกับดูแลงานในกลุ ่มบริหารกิจการนักเร ียนให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ประสานงานกับกลุ ่มต่าง ๆ เพื ่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
3. วางแผนกำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 



5. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
6. สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข การส่งเสริมกิจการนักเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
7. ควบคุม ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียน 
8. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
1.งานสำนักงานกิจการนักเรียนและธุรการ 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     หัวหน้า 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1.  จัดเก็บเอกสารเข้าและออกท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มกิจการนักเรียน 
2.  จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ของกลุ่มกิจการนักเรียน 
3.  ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือราชการ 
4.  โต้ตอบหนังสือราชการตามระเบียบงานธุรการ 
5.  ดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
6.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ 
7.  จัดทำระเบียบวาระการประชุมประจำเดือนและจดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม 
8.  ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปรับปรุง พัฒนางานให้ดีขึ้น 
9.  ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการที่เก่ียวข้องกับกลุ่มกิจการนักเรียน 
 
2.งานบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     หัวหน้า 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
 หัวหน้าระดับ       ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษา       ผู้ช่วย 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1. จัดทำแผนงาน / โครงการที่เกี่ยวกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.  เป็นคณะกรรมการในการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสา น) 
คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) คณะกรรมการประเมินผล (ทีมประเมิน) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
5.  จัดเอกสาร เตรียมเครื่องมือใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารในด้านต่างๆ แก่บุคลากร 
6.  นิเทศ ติดตามผลการกำกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทั้งระบบ 



7.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
ทราบ เพื่อเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนต่อไป 
8.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3.งานส่งเสริมและวินัยและพฤติกรรมนักเรียน 
 นายคมสันติ์ วัฒนาวราธร      หัวหน้า 
 นายไมตรี เพ็งจันทร์     ผู้ช่วย 
 นายโสภณ หนูวุ่น      ผู้ช่วย 
 นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์    ผู้ช่วย 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     ผู้ช่วย 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร    ผู้ช่วย 
 หัวหน้าระดับ       ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษา       ผู้ช่วย    
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1.  จัดทำแผน/โครงการงานวินัยนักเรียน 
2. กำกับดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 
3. ตรวจสอบการแต่งกายและพฤติกรรมนักเรียน 
4. ว่ากล่าวตักเตือน ลงโทษ ประสานงานผู้ปกครอง เพ่ือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน 
5. นักเรียนไม่ปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ส่งต่อรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักเรียน 
6. ให้คำปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
7. รายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการฯ 
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
4.งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียน 
 นางปิยวดี จันทบูรณ์      หัวหน้า 
 นางนวพร โพธิ์เพชร       ผู้ช่วย 
 นางเกษราภรณ์ สองไสย       ผู้ช่วย 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร      ผู้ช่วย 
 นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา      ผู้ช่วย 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1.  จัดทำแผนงาน / โครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
2.  จัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมแก่นักเรียน 
3.  ประสานงานกับวัดต่างๆ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและฝึกอบรมด้านศีลธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
4.  จัดกิจกรรมยกย่อง / ประกาศเกียรติคุณให้กำลังใจนักเรียนที่ประพฤติ และเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักเรียน 



5.  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดีให้กับนักเรียน 
6.   จัดให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ และปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง รวมทั้ง
วันสำคัญทางศาสนา 
7.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
8.   ประชาสัมพันธ์เกีย่วกับกิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 
9.   ประเมินผลกิจกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม จากพฤติกรรมนักเรียน 
 
5. งานเวรประจำวัน  
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     หัวหน้า 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.  ร่างคำสั่งเสนอผู้บริหารให้ครูและบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
2.  ควบคุม ดูแล ติดตาม ประสานให้ครูบุคลากรปฎิบัติหน้าที่เวรประจำวัน 
3.  จัดทำแบบบันทึกเวร พร้อมทั้งติดตาม รวบรวมบันทึกเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
4.  จัดอุปกรณ์และความสะดวกให้ครูที่ปฎิบัติหน้าที่เวร 
5.  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในโรงเรียนและองค์กรภายนอก ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 
6.  ประเมิลผลและราบงานผลการปฎิบัติงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
7.  ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 
6.งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา   
 นางบุญญารักษ์ ท้าววิบูลย์    ผู้ช่วย 
 นายธีรพล แก้วรักษ์      ผู้ช่วย 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     ผู้ช่วย 
 หัวหน้าระดับ       ผู้ช่วย 
 ครูที่ปรึกษา       ผู้ช่วย 
 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
หัวหน้าระดับชั้น  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ดูแล ควบคุมและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือพฤติกรรมเสี ่ยงของ
นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 2. เป็นคณะกรรมการดำเนินการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 3. พิจารณาตัดสินลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิดในระดับชั้นที่รับผิดชอบและระหว่างระดับชั้น ที่เก่ียวข้อง 
 4. รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน    ให้ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษา 



ทราบทุกสิ้นเดือน หรือทันทีท่ีเกิดเหตุในกรณีที่เป็นเหตุร้ายแรงเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 
 5. จัดประชุมครูที่ปรึกษาในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 6. ดำเนินการประชุม อบรมชี้แจง ให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ   
แนวปฏิบัติของโรงเรียน 
 7. เสริมสร้างวินัยและความประพฤติของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ 
 8. ควบคุมดูแล การเข้าแถวเคารพธงชาติประจำวันในตอนเช้า และตรวจสอบยอดจำนวนนักเรียนที่ มาเรียน
และขาดเรียน ส่งกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ลงสถิติประจำวัน เพ่ือดำเนินการรายงานให้ผู้อำนวยการโรงเรียน
และผู้ปกครองทราบ 
 9. เชิญผู้ปกครองมาพบหรือจัดคณะกรรมการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนและพบผู้ปกครองเป็นครั้งคราวหรือใน
กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
 10.ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกับทุกฝ่ายในโรงเรียนในการควบคุมดูแลนักเรียน เมื่อมีการจัดกิจกรรม 
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ครูที่ปรึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
 2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและดำเนินการดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา  
ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบได้ 
 3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนา
พฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ให้ขวัญกำลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา 
 4. ดูนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง โดยยืนคุมแถวหลังนักเรียนคนสุดท้ายในห้องเรียนที่ตนรับผิดชอบสำรวจ
สถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแต่ละวันและพบนักเรียนในที่ปรึกษาในคาบโฮมรูม เพื่อรับทราบปัญหา ให้การ
อบรมนักเรียน ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณีและช่วยเหลือนักเรียน 
 5. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพ่ือรายงานให้รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนทราบ และรายงานในโปรแกรม SMSS ให้ผู ้อำนวยการ
สถานศึกษาทราบทุกวัน 
 6. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจำวันและประจำเดือนตามเวลาที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด 
 7. ชี้แจงเรื ่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/สอบแก้ตัวและ
ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 8. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 
 9. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนกำหนด 
 10. เป็นเวรประจำวันตามตารางเวลาและทำหน้าที่ตามหน้าที่กำหนดให้รับผิดชอบ 
 11. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
 12. ปฏิบัติงานอื่น ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 



7.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์     
 นายโสภณ หนูวุ่น      หัวหน้า 
 นายไมตรี เพ็งจันทร์     ผู้ช่วย 
 นายปรัชญา มณีอ่อน     ผู้ช่วย 
 นายธีรพล แก้วรักษ์     ผู้ช่วย 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร     ผู้ช่วย 
 นายอานนท์  นาคะปฏิยุทธ    ผู้ช่วย 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว 
โครงการเพื่อนเตือนเพ่ือน โครงการอบรมเก่ียวกับปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
2. กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. ประสานครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนในการเฝ้าระวังนักเรียนให้ห่างไกลยาเสพติด 
4. ให้คำปรึกษาและให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติดและวิธีการต่อต้านยาเสพติด  
5. ประสานงานและดำเนินการร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และต้านยาเสพติด 
6. จัดตั้งศูนย์ตรวจและป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานศึกษาโดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
7. จัดนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาการใช้สารเสพติด เข้ารับการตรวจรักษาและอบรมบำบัดทางจิต
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
8. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำปี 
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
8. งานเครือข่ายผู้ปกครอง     
 นางสุชาดา คงกลับ         หัวหน้า 
 นางสมใจ ขนาบศักดิ์          ผู้ช่วย 
 นายธีรพล แก้วรักษ์         ผู้ช่วย 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร       ผู้ช่วย 
 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1. ติดต่อ ประสานงานกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
2. จัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน 
3. จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ 2 ครั้ง 
4. วางแผน ประสานงานกับระบบดูแลนักเรียนของโรงเรียน 
5. จัดทำระเบียบเกี่ยวกับงานเครือข่ายผู้ปกครอง 
6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือลดปัญหาต่างๆในการเรียน 



7. จัดกิจกรรมร่วมกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์นักเรียนผู้ปกครองอย่างสูงสุด 
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา/สภานักเรียน 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร      หัวหน้า 
 นางนวพร โพธิ์เพชร      ผู้ช่วย 
 นางเกษราภรณ์ ทองไสย      ผู้ช่วย 
 นางปิยวดี จันทบูรณ์      ผู้ช่วย 
 นางสาวธิดารัตน์ สาริกขา      ผู้ช่วย 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
 
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแนวปฏิบัติ 
1.  จัดทำแผนงาน / โครงการงานส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 
2.   จัดทำเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
3.   ให้ความรู้ในเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
4.   จัดให้มีหลักฐารการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
5.   ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6.   สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
7.   จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน 
8.  ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่ปรึกษาในการประชุมตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการสำหรับ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
9.   จัดตั้งสภานักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน 
10.  ประสานกับนักเรียนในการทำความเข้าใจในกิจกรรมของโรงเรียน  เพื่อความสามัคคีการเคารพนบ  นอบ
ของนักเรียนต่อครู 
11. ส่งเสริม ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่
เหมาะสมและไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
12. ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวกับความม่ันคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
13. จัดทำคู่มือคณะกรรมการนักเรียน 
14. สรุปผลการดำเนินงาน รายงายให้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน 
15. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
10. งานกิจกรรมนักเรียน  
 นางเกษราภรณ์ ทองไสย       หัวหน้า 
 นางสาวรุ่งนภา สุขมิตร      ผู้ช่วย 



 นางสุชาดา คงกลับ       หัวหน้า 
 นางนายไมตรี เพ็งจันทร์      ผู้ช่วย 
 นายปรัชญา มณีอ่อน      ผู้ช่วย 
 นางสาวปฐมาวดี สุคนธ์สุนทร     ผู้ช่วย 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.รับผิดชอบในการกำหนดแนวทาง วางแผนการจัดกิจกรรมภายในและภายนอกของโรงเรียนร่วมกับ
หน่วยงานอื่น 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (กิจกรรมไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ ฯลฯ) 
3.ประชุม วางแผน ป้องกัน แก้ไข พัฒนาการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนและให้  เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด 
4.จัดทำงบประมาณ งาน โครงการ กิจกรรม ของงานกิจการนักเรียน 
5.ดำเนินงานตามปฏิทิน และสรุปผลการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


