


ขอบข่ายและบทบาทหน้าที่ของกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา 
1. ผ.ช.ผอ.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นายชูชาติ อาจวิชัย) 
 1. เป็นที่ปรึกษาของผู้อ านวยการเก่ียวกับกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 2. ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ วางแผนการด าเนินงานและก าหนดปฏิทินกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน 
 3. ก ากับ นิเทศ ติดตาม งานทุกงาน กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้ด าเนินไปอย่างเป็นระบบตามระเบียบของทาง
ราชการและตามแผนงาน/โครงการ 
 4. ก ากับดูแล กลั่นกรองเอกสาร ในส านักงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน เสนอความคิดเห็นเพื่อปฏิบัติหรือสั่งการ
อนุญาตหรืออนุมัติแล้วแต่กรณี 
 5. เป็นกรรมการพิจารณาความผิดของนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนกับคณะกรรมการกลุ่มงาน
บริหารงานกิจการนักเรียน 
 6. ปกครองดูแลให้ความอบอุ่น ความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนในบางโอกาส 
 7. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียน และครู-อาจารย์ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และระเบียบ 
วัฒนธรรมประเพณี 
 8. วางแผน ป้องกัน ควบคุม และการแก้ปัญหา การมาโรงเรียนของนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพ
นักเรียน 
 9. วางแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระเบียบวินัย 
 10.บริหารและบังคับบัญชาตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 11.วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนให้เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกัน
และแก้ไข 
 12.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ติดตามแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 13.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 14.ช่วยเหลือและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาตามโอกาสอันควร 
 15.จัดท าสถิติ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 16.ติดตามและประเมินผลงานฝ่ายกิจการนักเรียนและรายงานตามสายงาน 
 17.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
2. คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน  

1. ร่วมให้ค าปรึกษา และรวบรวมจัดท าระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน จัดท าแผนงานฝ่ายกิจการ
นักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายและเกณฑ์การ ประเมินมาตรฐานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 

2. จัดท าเอกสารเกีย่วกับแผนภูมิสายงาน ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และพรรณนางานของบุคลากรในส่วนที่
เกี่ยวกับงานบริหารกิจการนักเรียน 

3. ร่วมวางแผนกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
4. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
5. ร่วมวางแผนและจัดกิจกรรมด าเนินงานแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
6. ประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานกิจการนักเรียน 



8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เก่ียวข้อง 
9. งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
3. งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมที่มีพึงประสงค์ของนักเรียน (นายณัฐวุฒิ  เพลียขุนทด) 
 1. จัดท าข้อมูลนักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 2. จัดให้มีวิธีการก าหนดการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 3. จัดท าหลักฐานการแก้ไขพฤติกรรมตามวิธีการที่ก าหนด 
 4.ติดตามเร่งรัดการมาโรงเรียน การเข้าห้องเรียน ของนักเรียน 
 5. ควบคุม ก ากับดูแล เอาใจใส่ แก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
 6. ประสานงานกับคณะครูของโรงเรียน ร่วมแก้ไข นักเรียนที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมของนักเรียน 
 7. ประสานกับผู้ปกครอง ครูประจ าชั้น เพ่ือร่วมแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 8. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
4. งานส่งเสรมิประชาธิปไตยและสภานักเรียน (นางสาวพัชริยา  เครือบุญ) 

1. จัดท าเอกสารชี้แจง เผยแพร่หลักการของประชาธิปไตยโรงเรียน 
2. จัดให้มีหลักฐานการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
3. ประสานกับครูของโรงเรียน/ฝ่ายต่างๆเพ่ือจัดกิจกรรมคณะกรรมการนักเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. สนับสนุนส่งเสริมให้มีบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียนอย่างเด่นชัด 
5. จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีละ 1 ครั้ง 
6. ร่วมกับคณะกรรมการสภานักเรียน เป็นที่ปรึกษาในการประชุม ตลอดทั้งวางแผนงาน/โครงการส าหรับ 
    ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสภานักเรียน 
7. ประสานกับนักเรียนในการท าความเข้าใจในกิจการของโรงเรียน เพื่อความสามัคคี การเคารพนบนอบของ 
    นักเรียนต่อครู 
8. ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับการท ากิจกรรมของคณะกรรมการนักเรียนให้อยู่ในขอบข่ายที่เหมาะสม 
    และไม่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน 
9. จัดท าคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียน 
10. ส่งเสริมให้นักเรียนจัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมในวันส าคัญของชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตริย์ และความเป็น 
     ไทย เพื่อแสดงออกด้านประชาธิปไตย 
11. ให้โอกาสครู นักเรียน แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน 
12. ติดตามประเมินผล และรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ 

5. งานป้องกันแก้ไขสารเสพติด (นายชัยกร  แพไธสง) 



1. จัดท าสถิติข้อมูลนักเรียนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดชนิดต่างๆ 
2. ประสานงานกับครูประจ าชั้นและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. การวางแผน สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง 
4. การตรวจค้นหาสารเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย 
5. การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
6. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
7. ด าเนินการอบรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
8. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมเวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น กิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด 
9. การให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล 
10. การรายงานข้อมูลยาเสพติดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
11. การติดตามประเมินผลและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
12. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

6. งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นายชัยกร  แพไธสง) 
1. สร้างขวัญและก าลังแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี และมีความสามารถในด้านวิชาการและกิจกรรม เช่น มอบ

รางวัลคนดีศรีเพ็ญพิทย์ เกียรติบัตรยกย่องชมเชยนักเรียนที่ท าความดีด้านต่าง ๆ 
2. จัดค่ายคุณธรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3. ปลูกฝังสร้างจิตส านึก ดูแล นักเรียน รับผิดขอบในหน้าที่การพัฒนา และดูแลบริเวณโรงเรียน เรื่องความสะอาด 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
4. ให้ความร่วมมือในกิจกรรม/การพัฒนา ของชุมชน เช่น วันส าคัญทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ 
5. จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม ด้านคุณธรรมและจริยธรรม/ความรับผิดชอบต่อสังคม 
6. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศเพ่ือแสดงออกถึงความรักความผูกพันระหว่างครูและนักเรียน และเป็นการสร้างขวัญ

ก าลังใจให้นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
7. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

7. งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (นายอาคเนย์  มณีเทียนทอง) 
1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2. จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับครูที่ปรึกษา 
3. ตรวจสอบการโฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้นเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น 
5. จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
6. ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้น ในการก ากับดูแลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
7. ประสานครูที่ปรึกษาเพ่ือออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามความเหมาะสม 
8. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
9. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ครูที่ปรึกษา (นายวุฒิธพงษ์  กุลการพัดชี) 



1. ร่วมพิธีกิจกรรมหน้าเสาธง ก ากับดูแล ควบคุมการเข้าแถว สวดมนต์ ร้องเพลงชาติ การเดินแถวเข้าชั้นเรียนของ
นักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการมาเข้าแถว การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในสมุดส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มี
กิจกรรม 

2. เข้าโฮมรูม อบรมนักเรียน พร้อมทั้งบันทึกการเข้าโฮมรูมของนักเรียน เรื่องที่อบรมแนะน านักเรียนทุกวัน 
3. จัดท าระเบียบความประพฤติ และชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัย ข้อบังคับ ให้นักเรียนเข้าใจและขัดเจนง่ายต่อ

การปฏิบัติ 
4. ควบคุม ก ากับดูแล แก้ไข ให้ค าแนะน านักเรียนในชั้นเกี่ยวกับความประพฤติการแต่งกาย การมาเรียน ฯลฯ โดย

ประสานงานกับหัวหน้าระดับ และผู้ปกครองในกรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา 
5. ดูแลการท าความสะอาดห้องเรียน ของนักเรียนที่เป็นเวรประจ าวัน ตลอดทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอ้ีให้เป็นระเบียบ และ

ควบคุมส่งเสริมการจัดบอร์ด เรื่องที่น่าสนใจมีประโยชน์ต่อการศึกษา หรือวันส าคัญทางราชการ และศาสนา 
6. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่ติด 0, ร, มส, มผ ทั้งต้อง ประสานงานกับฝ่ายวัดผล 

ฝ่ายแนะแนว และผู้ปกครอง 
7. ชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินผลการเรียน การจบหลักสูตร การเลือกกลุ่มการเรียน การท ากิจกรรม

ในคาบอิสระ กิจกรรมชุมชุม ฯลฯ ให้นักเรียนทราบอย่างชัดเจน 
8. อบรมตักเตือน และท าโทษนักเรียนตามระเบียบบทลงโทษที่โรงเรียนก าหนด เมื่อนักเรียนประพฤติผิดระเบียบ

วินัยของโรงเรียน 
9. เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดี 
10. ตรวจตราดูแลเรื่อสุขภาพอนามัยของนักเรียน เช่น ความสะอาดของนักเรียน ความสะอาดของเครื่องแต่งกาย 

ห้องเรียน การรับประทานอาหาร สุขภาพ อนามัย ความเป็นระเบียบอื่น ๆ 
11. อบรมให้นักเรียนรู้จักวิธีใช้สิ่งของส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอี ประตู ห้องน้ า ห้องส้วม ฯลฯ ใช้ถูวิธี 
12. ตรวจค้น ตรวจหา สิ่งของต้องห้าม ผิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนนักเรียนในที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ

และต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการกระท าผิดหรือไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน 
13. จัดท าสมุดรายงานประจ าวันตัวนักเรียนให้เรียบร้อย ถูกต้อง และส่งผู้ปกครองให้ทันเวลา 
14. เป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนด้านการแต่งกาย ประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสม วางตัวเป็นครูที่ดีตลอดเวลา 
15. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานหัวหน้าระดับ (นายนิรันดร์  ก้อกระโทก) 
1. ออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าระดับและครุที่ปรึกษาประจ าชั้นในแต่ละปีการศึกษา 
2. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนในระดับชั้น ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ที่ก าหนด 
3. ประสานงานกับครูที่ปรึกษา และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแก้ไขพัฒนานักเรียนที่มี พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับ

สภาพนักเรียน 
4. ชี้แจง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนในระดับให้เข้าใจและชัดเจน ง่ายต่อการ ปฏิบัติ 
5. อบรม ตรวจ ควบคุมดูแล แก้ไข เกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในระดับ 
6. จัดท าระเบียบความประพฤติ ตรวจเช็ค ควบคุม การเข้าร่วมกิจกรรม สถิติการมาสาย การขออนุญาตออกนอก

บริเวณโรงเรียนเป็นปัจจุบัน 



7. ควบคุมก ากับดูแลการมาเรียน การลา การมาสายของนักเรียน โดยส่งหนังสือถึงผู้ปกครองเมื่อนักเรียนขาดเรียน 
3 วันขึ้นไป 

8. จัดแบ่ง นักเรียน ครู ไปร่วมพิธีหรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้งรัฐพิธีและราชพิธี หรือกิจกรรมกับทางราชการ ทั้ง
รัฐพิธีและราชพิธี 

9. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน/โครงการต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
10. กลุ่มงานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน จราจร(นายนิรันดร์  ก้อกระโทก) 

1. จัดท าข้อมูลผู้ใช้รถจักยานยนต์ในโรงเรียน 
2. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่เดินทางมาด้วยรถโดยสาร 
3. ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนทั้งไปและกลับของนักเรียน 
4. ให้ความรู้ในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องตามกฎจราจร 
5. จัดระเบียบการใช้ยานพาหนะของนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา 
6. รณรงค์และอ านวยความสะดวกประสานกับเจ้าหน้าที่ส านักงานขนส่งจัดท าใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์และ

รถยนต์ 
7. ก ากับดูแลรณรงค์ นักเรียน ครู และบุคลากรให้สวมใส่หมวกนิรภัย และรักษาวินัยจราจร 
8. ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับครูประจ าชั้น หัวหน้าระดับ และครูเวรประจ าวัน 
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
11. งานทูบีนัมเบอร์วัน (นางปาริชาติ  ปร๋อกระโทก) 

1. จัดท าข้อมูลสถิตินักเรียนกลุ่มมีพฤติกรรมเสี่ยงในเรื่องการคบเพื่อนต่างเพศ/การมีเพศสัมพันธ์/การติดเชื้อเอดส์ 
2. ประสานงานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
3. เฝ้าระวังการระบาดของสถานการณ์เอดส์ 
4. ร่วมมือกับชุมชนในการรณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ 
5. การจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้แก่นักเรียนในการป้องกันโรคเอดส์ 
6. การให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล 
7. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
8. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 



 


