
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกจิการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ก าหนดบทบาทการบริหารฝ่ายกจิการนักเรียน 
 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1. สร้างระบบงานและจดัโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายกิจการนกัเรียนของสถานศึกษา 
2. คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
3. ดูแล  ก ากบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
4. ร่วมมือในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  แกไ้ข  สร้างขวญัและก าลงัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
5. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและความเขา้ใจระหวา่งครู  ผูป้กครองและชุมชน 

หัวหน้าฝ่ายกจิการนักเรียน 
1. บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนใหด้ าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย 
2. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียนและคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 
3. ร่วมกบัฝ่ายบริหารจดัการในการจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน  แผนปฏิบติังานฝ่าย  ปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

และรายงานประจ าปี 
4. ร่วมกบัฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจดัท ารายงานประเมินตนเอง  
5. จดัท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
6. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผดิชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายเพื่อเสนออธิการิณี/

ผูอ้  านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. ก ากบั ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
8. รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
9. จดัประชุมฝ่ายเพื่อใหก้ารด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
10. วางแผนจดักิจรรมใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
11. ร่วมวางแผนในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมกบัหวัหนา้งานทุกงานในฝ่ายกิจการนกัเรียน 
12. จดัท าคู่มือนกัเรียนดา้นระเบียบวา่ดว้ยการแต่งกาย และความประพฤติร่วมกบัผูบ้ริหาร ตวัแทนผูป้กครอง 

และตวัแทนนกัเรียน 
13. ประสานงานกบัผูอ้  านวยการ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายต่างๆ/หวัหนา้งาน/หวัหนา้ชั้น เพื่อด าเนินกิจกรรม 
14. ร่วมรับผดิชอบงานเอกลกัษณ์ของโรงเรียนในการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นกัเรียนมีบุคลิกภาพท่ีสง่างาม 
15. วางแผนหรือก าหนดแนวทางในการปลูกฝังดา้นคุณธรรม จริยธรรมใหก้บันกัเรียน 
16. จดัท าบตัรประจ าตวันกัเรียน 
17. ก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัคณะกรรมการสภานกัเรียน 



 
 

18. จดัประชุมครูหวัหนา้ระดบัชั้นประจ าสัปดาห์เพื่อร่วมกนัวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบันกัเรียน 
19. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน

และผูป้กครอง 
20. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
หัวหน้างานปกครอง/งานกจิกรรมนักเรียน/งานแนะแนว/งานสัมพนัธ์ชุมชน 

1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานงานท่ีรับผดิชอบ วิเคราะห์นโยบายและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ศึกษาปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์และเป้าประสงคข์องโรงเรียน 
3. ก าหนดยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติังานในงานท่ีรับผดิชอบ 
4. ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติังาน 
5. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม 
6. รายงานผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ผู้ปกครอง/ชุมชน 
ใหค้วามร่วมมือ/สนบัสนุน ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
ขอบข่ายของการบริหารงานกจิการนักเรียน 
โรงเรียนเซนตฟ์รังซีสซาเวยีร์คอนแวนตจ์ดักิจกรรมอยา่งหลากหลาย เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาอยา่ง

เตม็ศกัยภาพโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีบุคลิกภาพท่ีดีตามจิตตารมณ์ของคณะภคินีเซนตป์อล  เดอ 
ชาร์ตร   เกิดจิตส านึกท่ีดีงาม  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีทกัษะในการด ารงชีวติ  รู้จกัการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชมี้ทกัษะในการท างานอยา่งเป็นระบบตามระบอบประชาธิปไตยและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุข  ซ่ึงมีขอบข่ายงานและภารกิจดงัน้ี 
1. งานปกครอง 
2. งานกิจกรรมนกัเรียน 
3. งานแนะแนว 
4. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
 

หลกัการบริหารงานกจิการนักเรียน 

การบริหารงานกิจการนกัเรียนเป็นการส่งเสริมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของนกัเรียนในการแกปั้ญหา 
อุปสรรค ต่างๆใหส้ าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูท่ี้รับผิดชอบบริหารงานกิจการนกัเรียนตอ้งมีความเขา้ใจในภารกิจ 
ความรับผดิชอบ และความตอ้งการของนกัเรียน ดงัน้ี 

1.  ศึกษาความตอ้งการและสภาพปัญหาของนกัเรียน เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนด าเนินงาน 



 
 

2.  ศึกษานโยบายของโรงเรียน 

3.  วางแผนจดัโครงการ/กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการจดัการศึกษา ความตอ้งการและสภาพปัญหาของ 
     นกัเรียน  

4.  จดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบักิจกรรม เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมเกิดประโยชน์สูงสุด 
5.  มีการก ากบัติดตามงานอยา่งต่อเน่ือง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ไม่อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

 
Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของงานกจิการนักเรียน 

 

 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

อธิการิณีและหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน/หวัหนา้งาน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน/หวัหนา้งาน/ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน/ 

หวัหนา้งาน/ผูรั้บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

แต่งตั้งหวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งาน 

 

ร่วมจดัท าโครงสร้างบริหารงาน

โรงเรียน 

 
ร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 

โรงเรียน 

 
พิจารณา 

พิจารณา 

จดัท าปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 

ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 ก ากบัติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน

ของแต่ละฝ่าย 

 
สรุปผลการปฏิบติังานของฝ่าย 

 

 



 
 

ฝ่ายกิจการนกัเรียนไดจ้ดัวางตวับุคลากรเพื่อใหก้ารปฏิบติังานตามขอบข่ายการบริหารงานด าเนินการไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพดงัน้ี 

1. งานปกครอง 

หลกัการ 
1. การด าเนินงานปกครองนกัเรียนจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคู่มือนกัเรียน 
2. การปกครองนกัเรียนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของนกัเรียนใหดี้ข้ึน 
3. การปกครองนกัเรียนตอ้งมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน 

อาทิเช่น ครู ผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชน 
4. การปกครองนกัเรียนจะตอ้งบูรณาการเขา้ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง 

เป้าหมาย 
1. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์
2. เพื่อป้องกนัและแกไ้ขพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์
3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีระเบียบวนิยัในตนเอง รู้จกัการยอมรับขอ้ตกลงของสังคมส่วนรวม 

ขอบข่าย 
ด้านระเบียบวนัิย 

1. ควบคุมดา้นการแต่งกายของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามกฏระเบียบวนิยัของโรงเรียน 

2. ควบคุมการปฏิบติัตน ตลอดจนพฤติกรรมของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

3. ควบคุมการการออกนอกบริเวรของนกัเรียนเม่ือเขา้มาอยูใ่นโรงเรียน 

4.  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้  าแนะน าแก่สภานกัเรียน ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในการดูแลดา้นระเบียบวนิยัของ 
     นกัเรียน 

5. จดัคณะกรรมการสภานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัในการตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกายในช่วงเชา้ ดูแลความ 
     เรียบร้อยของนกัเรียนท่ีมาสาย 
6. ใหค้  าช้ีแนะวา่กล่าวตกัเตือนนกัเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสม 

7. ประสานความร่วมมือกบัครูหวัหนา้ระดบัชั้น   ครูประจ าชั้นในการก ากบัติดตามดา้นระเบียบวนิยัและพฤติกรรม 
    ของนกัเรียน  
 
 

ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

       1.   การอบรมหนา้เสาธงดา้นคุณธรรมและดา้นระเบียบวนิยัเพื่อให้นกัเรียนปฏิบติัไปแนวทางเดียวกนั 

       2.   ส่งเสริมสนบัสนุนใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัเรียนทั้ง 



 
 

             ภายในและภายนอกโรงเรียน 

3.   จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนเป็นผูมี้คุณธรรมและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษา 
      ขั้นพื้นฐาน  คุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

แนวทางการบริหารจัดการงานปกครอง 
1. การเตรียมและการวางแผนด าเนินงาน(Plan)  มีการแต่งตั้งครูปกครองและศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหา 

นโยบายการจดัการศึกษา  แผนพฒันาและสภาพความพร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติังาน
ประจ าปี 

2. การปฏิบติัตามแผน (Do)  มีการสร้างความตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความเขา้ใจของการท าหนา้ท่ีในการ
ปกครองนกัเรียนกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน 

3. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน (Check)  มีการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบและทบทวน
การด าเนินการท่ีผา่นมา 

4. การปรับปรุงและพฒันา (Action)  เป็นการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการงานปกครองในทุกขั้นตอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลระหวา่งด าเนินการ ดว้ยการประชุม  นิเทศก ากบัติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการ 
2. การประเมินผลรวบยอด เม่ือไดด้ าเนินงานเสร็จส้ิน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

2.1 ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการประเมิน 
2.2 ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
2.3 ก าหนดวธีิการประเมินผล 
2.4 ประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีตั้งไว ้
2.5 น าผลการประเมินท่ีไดม้าวางแผนในการปรับปรุงหรือพฒันางานต่อไป 

หน้าที่รับผดิชอบงานปกครอง 
1. บริหารงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความประพฤติและระเบียบวนิยัของนกัเรียน 
2. พบผูป้กครองของนกัเรียนเป็นรายกรณีเพื่อร่วมวางแผนในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบันกัเรียน 
3. พบนกัเรียนเป็นรายกรณีส าหรับนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีตอ้งการการแกไ้ข 
4. เขา้ร่วมประชุมกบัครูหวัหนา้ระดบัชั้นเพื่อร่วมกนัวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
5. ประสานความร่วมมือกบัครูประจ าชั้นในการดูแลและติดตามเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
6. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมดา้นระเบียบวนิยัใหก้บันกัเรียน 



 
 

7. ก าหนดแนวทาง/วธีิการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
8. ควบคุมการแต่งกายของนกัเรียนใหเ้ป็นไปตามกระเบียบของโรงเรียน 
9. ควบคุมการปฏิบติัตนตลอดจนพฤติกรรมนกัเรียนใหป้ฏิบติัตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
10.  ควบคุมการออกนอกบริเวณโรงเรียนของนกัเรียนเม่ืออยูใ่นโรงเรียน  
11. ใหค้  าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษากบัคณะกรรมการสภานกัเรียนดา้นระเบียบวนิยัในการปฏิบติังานดา้นการปฏิบติั

ตนใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียน 
12. ใหค้  าช้ีแนะวา่กล่าวตกัเตือนและติดตามนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
13. ใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนในดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้นกัเรียนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 
14. ประสานกบัครูประจ าชั้นรายงานพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงคข์องนกัเรียนใหผู้บ้ริหารทราบต่อไป 
15. ประสานกบัฝ่ายสัมพนัธ์ชุมชนเชิญผูป้กครองของนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงคม์าพูดคุยร่วมกนัเพื่อ

ช่วยในการแกปั้ญหาของนกัเรียน 
16. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียนดงัน้ี 

- ดา้นการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดกบัผูเ้รียน 
- ดา้นการส่งเสริมวนิยัและแกไ้ขพฤติกรรม 

17. ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีผา่นการอนุมติั 
18. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินงานปกครองกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและผูป้กครอง 
19. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในปีการศึกษาต่อไป 
20. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานส่งหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
21. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศของงานปกครอง 

บทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหาร 

1. สร้างระบบงานและจดัโครงสร้างงานปกครองของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
2. สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นความส าคญัของงานปกครอง 
3. คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีครูปกครอง ครูประจ าชั้น 
4. ดูแล  ก ากบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานปกครองอยา่งเป็นระบบ 
5. ร่วมมือในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน วางแผนในการแกไ้ข   
6. เป็นผูน้ าทางการปกครองโดยใชก้ระบวนการทางจิตวทิยาในการบริหารสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและความเขา้ใจระหวา่งครู  ผูป้กครองและชุมชนในการร่วมมือกนัดูแลดา้น

พฤติกรรมของนกัเรียน 



 
 

หัวหน้างานปกครอง 
1. วางแผนจดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  จุดหมาย สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2. ร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 
3. บริหารงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นความประพฤติและระเบียบวนิยัของนกัเรียน 
4. ด าเนินการแกไ้ขนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นพฤติกรรมร่วมกบัผูป้กครองเป็นรายกรณี 
5. เขา้ร่วมประชุมกบัครูหวัหนา้ระดบัชั้นเพื่อร่วมกนัวางแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
6. ประสานความร่วมมือกบัครูหวัหนา้ระดบัชั้นและครูประจ าชั้นในการดูแลและติดตามเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้น

พฤติกรรมของนกัเรียน 
7. ก าหนดแนวทาง/วธีิการเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
8. เสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของโรงเรียน ดงัน้ี 

- ดา้นการปลูกฝังค่านิยมท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดกบัผูเ้รียน 
- ดา้นการส่งเสริมวนิยัและแกไ้ขพฤติกรรม 

9. ด าเนินการจดัโครงการ/กิจกรรมท่ีผา่นการอนุมติั 
10. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินงานปกครองกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและผูป้กครอง 
11. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในปีการศึกษาต่อไป 
12. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานส่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
13. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและแฟ้มงานของงานปกครอง 

ผู้ช่วยงานปกครอง 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานปกครอง 
2. รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานปกครอง 
3. แกปั้ญหานกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีตอ้งแกไ้ข พร้อมรายงานผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้งานปกครอง 
4. ประสานความร่วมมือกบัครูประจ าชั้นในการดูแลและติดตามเพื่อแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 

 
 
ครูหัวหน้าระดับช้ัน 

1. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
2. ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งานปกครอง 
3. ประชุมร่วมกบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนและหวัหนา้งานปกครอง 



 
 

4. รายงานผลการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย และปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีเกิดข้ึนต่อผูช่้วย
ผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน หวัหนา้งานปกครอง และหวัหนา้ระดบัชั้นอ่ืนๆ 

5. ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดา้นพฤติกรรมของนกัเรียน 
6. ประสานงานกบัครูประจ าชั้นและครูคู่ชั้นในระดบัชั้นท่ีรับผดิชอบในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย

ใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
ครูประจ าช้ัน 

1. ดูแลนกัเรียนในการเขา้แถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมในช่วงเชา้  
2. สอนจริยศาสตร์แก่นกัเรียนตามตารางท่ีก าหนด 
3. แจง้ผลการเรียนใหผู้ป้กครองรับทราบ 
4. ดูแล รักษาสาธารณสมบติัของหอ้งเรียน หากมีการช ารุดใหแ้จง้ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเพื่อ

ด าเนินการซ่อมแซมทนัที 
5. วางระเบียบของหอ้งเรียนให้สอดคลอ้งกบัระเบียบวินยัและขอ้บงัคบัของโรงเรียน 
6. แจง้ประกาศ ค าสั่ง ขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ใหน้กัเรียนรับทราบและดูแลใหน้กัเรียนปฏิบติัตาม 
7. แจง้ผลการเรียน  จดหมาย  ข่าวประชาสัมพนัธ์ และข่าวสารอ่ืน ๆท่ีจ าเป็นใหผู้ป้กครองรับทราบ 
8. อบรมสั่งสอนนกัเรียนใหมี้ความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทท่ีดีงาม มีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคต์าม

วสิัยทศัน์  อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
9. ปลูกฝังใหน้กัเรียนรักและเทิดทูนสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริยแ์ละรักสถาบนั การศึกษาของตนเอง 
10. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วฒันธรรมไทย  ค่านิยมท่ีถูกตอ้งดีงาม  ดว้ยการสอนจริยธรรม  ฝึกอบรมดา้น

จรรยามารยาทใหเ้กิดผลกบันกัเรียนอยา่งย ัง่ยนื  ดว้ยความอดทนพากเพียร  ดว้ยความรัก ความเมตตา 
11. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนในเร่ืองของความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจรรยามารยาท  

ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียนและสังคมส่วนรวมอยา่งเคร่งครัด 
12. กวดขนั ดูแล ก ากบัติดตาม ในเร่ืองการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ

โรงเรียน  และขอ้ตกลงของสังคมส่วนรวม 
13. ใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายปกครองในการดูแลและแกไ้ขปัญหาดา้นระเบียบวนิยั/พฤติกรรมของนกัเรียน 
14. ท าหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนวในการใหค้  าปรึกษา แนะน านกัเรียนทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียน  ดา้นทกัษะการ

ด าเนินชีวติ และปรับตวัให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
15. จดัท ารายงานประจ าตวันกัเรียน บญัชีเรียกช่ือ และเอกสารทุกอยา่งในชั้นให้เป็นปัจจุบนั 
16. บนัทึกขอ้มูลการมาเรียนประจ าวนัของนกัเรียนลงในสมุดบนัทึกประจ าห้องเรียนใหมี้ความเป็นปัจจุบนัและ

พร้อมต่อการใชง้าน 



 
 

17. ส่งแฟ้มบนัทึกพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นรายบุคคลท่ีหอ้งปกครองประจ าทุกเดือนตามก าหนดเพื่อท าการ
บนัทึกขอ้มูลความประพฤติของนกัเรียนส าหรับรายงานความประพฤติใหผู้ป้กครองรับทราบประจ าแต่ละ
ภาคเรียน 

18. ครูประจ าชั้นมีหนา้ท่ีในการติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครองของนกัเรียนในกรณีนกัเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบ
สาเหตุ  ตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 

- นกัเรียนมาโรงเรียนสาย 4 คร้ัง ใน 1 เดือน 
- ขาดเรียน 2 วนัติดต่อกนั จะติดต่อสอบถามไปยงัผูป้กครองเพื่อขอทราบสาเหตุ 
- ขาดเรียน 5 วนัติดต่อกนั จะมีจดหมายลงทะเบียนแจง้หรือโทรศพัทไ์ปยงัผูป้กครอง และรายงาน

หวัหนา้ระดบัชั้น  ครูฝ่ายปกครอง  ฝ่ายวชิาการ และอธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 
19. คดัเลือกนกัเรียนท่ีมีความประพฤติ และคุณลกัษณะตามอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน เพื่อรับรางวลั

ในแต่ละเดือนและในแต่ละปีการศึกษา 

20. ปฏิบติังานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
คุณครูคู่ช้ัน 

1. ช่วยคุณครูประจ าชั้นดูแลนกัเรียนในการเขา้แถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมในช่วงเชา้  

2. ช่วยครูประจ าชั้นสอนจริยศาสตร์ 

3. ดูแลนกัเรียนในชั้นร่วมกบัครูประจ าชั้น 

4. อบรมสั่งสอนนกัเรียนใหมี้ความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทท่ีดีงาม มีคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคต์ามวสิัยทศัน์  

อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 

5. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนในเร่ืองของความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจรรยามารยาท  

ปฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของโรงเรียนและสังคมส่วนรวมอยา่งเคร่งครัด 

6. กวดขนั ดูแล ก ากบั ติดตาม ในเร่ืองการเรียนและพฤติกรรมของนกัเรียนใหป้ฏิบติัตนอยูใ่นระเบียบวนิยัของ

โรงเรียน  และขอ้ตกลงของสังคมส่วนรวม 

7. ใหค้วามร่วมมือกบัฝ่ายปกครองในการดูแลและแกไ้ขปัญหาดา้นระเบียบวนิยั/พฤติกรรมของนกัเรียน 

8. ท าหนา้ท่ีเป็นครูแนะแนวในการใหค้  าปรึกษา  แนะน านกัเรียนทั้งในดา้นการศึกษาเล่าเรียน  ดา้นทกัษะการ

ด าเนินชีวติ และปรับตวัให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

9. ดูแล รักษาสาธารณสมบติัของหอ้งเรียน หากมีการช ารุดใหแ้จง้ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนเพื่อ

ด าเนินการซ่อมแซมทนัที 



 
 

10. รับผดิชอบหนา้ท่ีทุกอยา่งแทนครูประจ าชั้นในกรณีท่ีครูประจ าชั้นไม่อยู ่

11. จดัท าระเบียนสะสม   บตัรสุขภาพและเอกสารอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นปัจจุบนั 

12. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ไม่อนุมติั 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของงานปกครอง 

 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หวัหนา้งานปกครอง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

 
 หวัหนา้งานปกครอง/ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
หวัหนา้งานปกครอง 

 

หวัหนา้งานปกครอง 

 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

ประชุมรับทราบนโยบายและแผนงาน 

 
น านโยบายและแผนงานแจง้ผูรั้บผิดชอบ 

น าเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับนโยบาย 

โรงเรียน 

 พิจารณา 

ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

สรุปผลการปฏิบติังาน 

 

 จดัท ารายงานเสนอต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 



 
 

วธีิปฏิบัติ 

1. หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียนประชุมร่วมกบัหวัหนา้งานในฝ่าย เพื่อรับนโยบายและหวัหนา้งานปกครอง 

  ด าเนินการจดักิจกรรม  ให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีทางโรงเรียนจดัข้ึนในงานปกครอง  ส าหรับนกัเรียน 

  ตั้งแต่ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

2. หวัหนา้งานปกครองประชุมช้ีแจงการปฏิบติักิจกรรมและขั้นตอนการจดักิจกรรมใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ เช่น 

การตรวจระเบียบเคร่ืองแต่งกาย  การบนัทึกนกัเรียนท่ีมาสาย 

3. หวัหนา้งานปกครองประชาสัมพนัธ์ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งเช่น ครูประจ าชั้น ครูคู่ชั้น นกัเรียนและผูป้กครองไดรั้บทราบ

เก่ียวกบัแนวทางในการด าเนินงานเพื่อปลูกฝังดา้นระเบียบวนิยัใหก้บัผูเ้รียน 

4. ผูรั้บผดิชอบด าเนินกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายตามขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรมท่ีวางแผนไว ้

5. ผูรั้บผดิชอบแต่ละกิจกรรมประเมินผลการด าเนินกิจกรรมพร้อมรายงานใหห้วัหนา้งานปกครองทราบ 

6. หวัหนา้งานปกครองร่วมกบัผูรั้บผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัน าผลการประเมินท่ีไดม้าวเิคราะห์หา

แนวทางในการปรับปรุง/พฒันางานต่อไป 

7. หวัหนา้งานปกครองรายงานสรุปผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานกจิกรรมนักเรียน 

  

หลกัการ 

1. จดัใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียน 

2. เนน้ใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัดว้ยตนเองทุกขั้นตอน 

3. เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวุฒิภาวะของผูเ้รียน ตลอดจนบริบท

ของสถานศึกษา 

เป้าหมาย 

1. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ระเบียบวนิยั  มีความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี และมีความรับผดิชอบ 

2. เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการท างานร่วมกนั รู้จกัการแกปั้ญหา มีเหตุผล มีการตดัสินใจอยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม  ช่วยเหลือแบ่งปันซ่ึงกนัและกนั 

3. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบตักิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 

4. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์
 

ขอบข่าย 
1. กจิกรรมเนตรนารี 

หลกัการ 

1. มีศาสนาเป็นหลกัยดึเหน่ียวทางจิตใจ  จงรักภกัดีต่อศาสนาท่ีตนเคารพนบัถือและพึงปฏิบติัศาสนกิจ

ดว้ยความจริงใจ 

2. จงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริยแ์ละประเทศชาติของตน พร้อมดว้ยการส่งเสริมและสนบัสนุนสันติสุข

และสันติภาพ  ความเขา้ใจท่ีดีซ่ึงกนัและกนัและความร่วมมือซ่ึงกนัและกนัตั้งแต่ระดบัทอ้งถ่ิน  

ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

3. เขา้ร่วมพฒันาสังคม  ยอมรับและใหค้วามเคารพในเกียรติและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นและเพื่อนมนุษยทุ์กคน

รวมทั้งธรรมชาติ 

4. มีความรับผดิชอบต่อการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

5. ยดึมัน่ในกฎและค าปฏิญาณ 



 
 

วตัถุประสงค์ 

1. ใหมี้นิสัยในการสังเกต จดจ า เช่ือฟังและพึ่งตนเอง 

2. ใหมี้ความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีระเบียบวนิยัและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

3. ใหรู้้จกับ าเพญ็ตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 

4. ใหรู้้จกัการท าฝีมือและฝึกฝนการท ากิจกรรมต่างๆตามความเหมาะสม 

5. ใหรู้้จกัรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี  วฒันธรรมและความมัน่คงของประเทศชาติ 

2. กจิกรรมชมรม 

หลกัการ 

1. เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรคแ์ละออกแบบกิจกรรมของผูเ้รียนตามความสมคัรใจ 

2. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนร่วมกนัท างานเป้นทีม ช่วยกนัคิด  ช่วยกนัท าและช่วยกนัแกปั้ญหา 

3. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน 

4. เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัและวฒิุภาวะของผูเ้รียน รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติักิจกรรมตามความเขา้ใจ ความถนดัและความตอ้งการของตนเอง 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้  ความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ใหเ้กิดประสบการณ์ทั้ง

ทางวชิาการและวชิาชีพตามศกัยภาพ 

3. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้วลาใหเ้กิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

4. เพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนท างานร่วมกบัผูอ่ื้นตามวถีิประชาธิปไตย 

3. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 

หลกัการ 

1. เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองตามธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพโดยค านึงถึงความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล 

2. เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดการพฒันาทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม 

3. เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนคิดออกแบบกิจกรรมไดห้ลากหลายรูปแบบ 

วตัถุประสงค์ 



 
 

1. เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตส านึกใหแ้ก่ผูเ้รียนนการบ าเพญ็ตนใหเ้กิดประโยชน์ต่อครอบครัว  โรงเรียน  

ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

2. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการจดักิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามความ

ถนดัและความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร 

3. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ คุณธรรมจริยธรรมตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 

4. เพื่อใหผู้เ้รียนมีจิตสาธารณะและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 

แนวทางการบริหารจัดการงานกจิกรรมนักเรียน 
1. การเตรียมและการวางแผนด าเนินงาน(Plan)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานกิจกรรมนกัเรียนและศึกษา 
       วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน  สภาพปัญหา นโยบายการจดัการศึกษา  แผนพฒันาและ 
       สภาพความพร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 

2. การปฏิบติัตามแผน (Do)  มีการสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ 
ด าเนินการตามแผนปฏิบติังาน 

3. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน (Check)  มีการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบและทบทวนการ
ด าเนินการท่ีผา่นมา 

4. การปรับปรุงและพฒันา (Action)  เป็นการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการงานแนะแนวในทุกขั้นตอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลระหวา่งด าเนินการ ดว้ยการประชุม  นิเทศก ากบัติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการ 
2. การประเมินผลรวบยอม เม่ือไดด้ าเนินงานเสร็จส้ิน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.1 ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการประเมิน 
1.2 ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1.3 ก าหนดวธีิการประเมินผล 
1.4 ประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้

หน้าทีรั่บผดิชอบ งานกจิกรรมนักเรียน 

1. จดัท าหลกัสูตรกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในแต่ละปีการศึกษา   
2. วางแผนในการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  จุดหมายของหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 



 
 

2.1 กิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ 
2.2 กิจกรรมเนตรนารี 
2.3 กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม 
2.4 กิจกรรมสภานกัเรียน 

3. ประสานงานกบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของนกัเรียนเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียนเช่น 
กิจกรรมค่ายเนตรนารี  ชมรม  การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานกัเรียน การจดักิจกรรมวนัเด็ก การจดั
กิจกรรมไหวค้รู กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เป็นตน้ 

4. ดูแลรับผดิชอบ ก ากบั ติดตาม และประเมินผลการท ากิจกรรมสร้างสรรคส์ังคมของนกัเรียนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

5. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน  
6. ปฏิบติังานตามปฏิทินของโรงเรียน 
7. ร่วมก าหนดแนวทางในการด าเนินงานและเป็นท่ีปรึกษาใหก้บัคณะกรรมการสภานกัเรียน 
8. ด าเนินการสรรหาคณะกรรมการสภานกัเรียนประจ าปีการศึกษาตามกระบวนการของหลกัประชาธิปไตย 
9. ดูแล ก ากบั ติดตามการท างานของคณะกรรมการสภานกัเรียน 
10. ติดตามประเมินผลการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมท่ีรับผดิชอบ 
11. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
12. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานส่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
13. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและแฟ้มงานของกิจกรรมนกัเรียนส่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

บทบาทหน้าที่ 

ผู้บริหาร 
1. สร้างระบบงานและจดัโครงสร้างงานกิจกรรมนกัเรียนของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
2. สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นความส าคญัของงานกิจกรรมนกัเรียน 
3. คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียน 
4. ดูแล  ก ากบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานกิจกรรมนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ 
5. ร่วมมือในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  แกไ้ข  สร้างขวญัและก าลงัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
6. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือและความเขา้ใจระหวา่งครู  ผูป้กครองและชุมชนในการจดักิจกรรมของนกัเรียน 

หัวหน้างานกจิกรรมนักเรียน 
1. ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนและวเิคราะห์นโยบายและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 
 

2. ก าหนดยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัการฃ 
3. ประชุมวางแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. จดัท าสมุดประจ าตวันกัเรียน 
5. ด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์/แผนปฏิบติัการ 
6. นิเทศ ก ากบั ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมนกัเรียน 
7. รายงานผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หัวหน้ากจิกรรมชมรม 

1.    รับผดิชอบในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งาน/หวัหนา้กิจกรรม 
2.    จดัท าเอกสารในการเสนอขอจดัตั้งชมรม  การด าเนินการและการสรุปผลการด าเนินกิจกรรมชมรม 
3. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมชมรมกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและ

ผูป้กครอง 
4. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในปีการศึกษาต่อไป 
5. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

หัวหน้ากจิกรรมเนตรนารี  

1. รับผดิชอบในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหน้างาน 
2. จดัท าหลกัสูตรกิจกรรมเนตรนารีร่วมกบัครูผูส้อนเนตรนารีทุกระดบัชั้น 
3. เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัครูผูส้อนเนตรนารีทุกระดบัชั้น 
4. ก ากบั ติดตามแผนการจดัการเรียนรู้และการสอนกิจกรรมเนตรนารีทุกระดบัชั้น 
5. ร่วมกบัหวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการวางแผนการด าเนินกิจกรรมค่ายเนตรนารี 
6. ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรกิจกรรมเนตรนารี 
7. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเนตรนารีกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและ

ผูป้กครอง 
8. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันาหลกัสูตรเนตรนารี และระบบการด าเนินงานใหมี้

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
9. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 
 
หัวหน้ากจิกรรมสภานักเรียน  



 
 

1. รับผดิชอบในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งาน/หวัหนา้กิจกรรม 
2. รับผดิชอบกิจกรรมสภานกัเรียน 
3. ร่วมกบัผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนและหวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนในการวางแผนการด าเนิน

กิจกรรมของคณะกรรมการสภานกัเรียน 
4. ก ากบัติดตามการท างานของคณะกรรมการสภานกัเรียน 
5. เป็นท่ีปรึกษาใหก้บัคณะกรรมการสภานกัเรียน 
6. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมสภานกัเรียนกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู นกัเรียน 
7. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
8. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

หัวหน้ากจิกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์  

1. รับผดิชอบในการด าเนินงานตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้งาน/ หวัหนา้กิจกรรม 
2. รับผดิชอบการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนกัเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
3. เป็นท่ีปรึกษา ใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือนกัเรียนในการเขา้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 
4. จดัท าเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนกัเรียน 
5. ก ากบัติดตาม/ประเมินผลและรายงานสรุปผลการท ากิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ของนกัเรียน

ในแต่ละปีการศึกษา 
6. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์กบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ ครู นกัเรียนและผูป้กครอง 
7. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
8. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ไม่อนุมติั 

ไม่อนุมติั 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

 

                                         

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

อธิการิณีและหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนกิ้จกรรมพฒันาผูเ้รียน / 

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

/ ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 

หวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

แต่งตั้งหวัหนา้กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

จดัท าโครงสร้างบริหารกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 

โรงเรียน 

 พิจารณา 

พิจารณา 

จดัท าปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 

ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 
ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

สรุปผลการปฏิบติักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

 

 
สรุปผลการปฏิบติังานแนะแนวน าเสนอหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
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ไม่อนุมติั 
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อธิการิณีและหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน 

หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้กิจกรรมนกัเรียน 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้กิจกรรมนกัเรียน / 

ผูรั้บผดิชอบกิจกรรม/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

หวัหนา้กิจกรรมนกัเรียน 

/ ผูรั้บผิดชอบกิจกรรม 

หวัหนา้กิจกรรมนกัเรียน 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

แต่งตั้งหวัหนา้ฝ่ายกิจกรรมนกัเรียน 

 

จดัท าโครงสร้างบริหารกิจกรรมนกัเรียน 

 

จดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 

โรงเรียน 

 พิจารณา 

พิจารณา 

จดัท าปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 

ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 
ประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม 

 

สรุปผลการปฏิบติักิจกรรม 

 

 สรุปผลการปฏิบติังานแนะแนวน าเสนอหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 



 
 

วธิีปฏบิัติ 

1. ส ารวจเพื่อศึกษาสภาพปัญหาต่างทั้งภายในโรงเรียนและชุมชน 

2. วเิคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและจดัล าดบัปัญหาตามความส าคญั 

3. ผูอ้  านวยการพิจารณาแต่งตั้งหวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียนและหวัหนา้กิจกรรมแต่ละกิจกรรม 

3.1 กรณีท่ีอนุมติัด าเนินขั้นตอนต่อไป 

3.2 กรณีท่ีไม่อนุมติัหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน พิจารณาทบทวนใหม่และเสนอผูอ้  านวยการเพื่อขอ 

อนุมติัแต่งตั้งอีกคร้ัง 

4. หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน หวัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียนช้ีแจงรายละเอียดของงานให้หวัหนา้กิจกรรมแต่

ละกิจกรรมทราบ 

5. วางแผน ออกแบบกิจกรรมและจดัท าปฏิทินปฏิบติังาน 

6. ปฏิบติักิจกรรมตามแผนท่ีวางไว ้

7. ประเมินผลและวเิคราะห์แนวทางในการน าผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันางานต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

งานแนะแนว 

หลกัการ 

1. บริการแนะแนวในโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อนกัเรียนทุกคน 
2. การแนะแนวช่วยใหน้กัเรียนสามารถน าตนเองได ้
3. การแนะแนะจะจดัท าไดดี้จะตอ้งมีขอ้มูลของนกัเรียนในดา้นต่างๆตรงตามขอ้เทจ็จริง 
4. การแนะแนวจะตอ้งจดัอยา่งต่อเน่ือง 
5. การจดัการแนะแนวตอ้งมีการประสานความร่วมมือกนัระหวา่งบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอก

โรงเรียน 
6. การแนะแนวจะตอ้งท าควบคู่ไปกบัการจดัการเรียนการสอน 
7. การแนะแนวควรจดับริการต่างๆใหค้รอบคลุมทั้งดา้นการศึกษา  ดา้นอาชีพ ดา้นส่วนตวัและสังคม 

เป้าหมาย 

1. เพื่อป้องกนัปัญหา 
2. เพื่อแกไ้ขปัญหา 
3. เพื่อส่งเสริมและพฒันา 

ขอบข่าย 

1. การแนะแนวการศึกษา  (Educational  Guidance)  
1.1 เพื่อใหผู้เ้รียนไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการเรียนและสามารถเขา้ใจคุณสมบติัของบุคคลท่ีจะศึกษาต่อ 
1.2 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถปรับตนเองให้เขา้กบัการเรียนในแต่ละสาขาวชิาและวางแผนการศึกษาไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 
2. การแนะแนวอาชีพ  (Vocational  Guidance) 

2.1 เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัอาชีพต่างๆ 
2.2 เพื่อใหข้อ้มูลสารสนเทศแก่ผูเ้รียนเก่ียวกบัอาชีพท่ีนกัเรียนสนใจและเขา้ใจในอาชีพนั้นๆอยา่งลึกซ้ึง 

3. การแนะแนวส่วนตวัและสังคม (Personal-Social  Guidance) 
3.1 เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถวางแผนชีวติใหส้อดคลอ้งกบัจุดหมายของตนเอง  พฒันาความสามารถเป็นไป

ในทางสร้างสรรคต่์อการพฒันาจุดหมายของชีวติ 
3.2 เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจสภาพสังคมซ่ึงจะเป็นผลท าใหส้ามารถปฏิบติัตนไดดี้ข้ึนในสังคมและสามารถ

อยูร่่วมกบับุคคลอ่ืนไดอ้ยา่งมีความสุข 
3.3  



 
 

แนวทางการบริหารจัดการงานแนะแนว 
1. การเตรียมและการวางแผนด าเนินงาน(Plan)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานแนะแนวและศึกษาวเิคราะห์

ขอ้มูลสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน  สภาพปัญหา นโยบายการจดัการศึกษา  แผนพฒันาและสภาพความ
พร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 

2. การปฏิบติัตามแผน (Do)  มีการสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติังาน 

3. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน (Check)  มีการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบและทบทวน
การด าเนินการท่ีผา่นมา 

4. การปรับปรุงและพฒันา (Action)  เป็นการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการงานแนะแนวในทุกขั้นตอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อเป็น
ขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 

การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลระหวา่งด าเนินการ ดว้ยการประชุม  นิเทศก ากบัติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการ 
2. การประเมินผลรวบยอด เม่ือไดด้ าเนินงานเสร็จส้ิน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1.5 ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของการประเมิน 
1.6 ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
1.7 ก าหนดวธีิการประเมินผล 
1.8 ประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้

หน้าทีรั่บผดิชอบในงานแนะแนว 

1. ช่วยเหลือนกัเรียนให้เกิดความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น รู้จกัวางแผนชีวิตและการแกปั้ญหา มีการตดัสินใจท่ีดี  

พฒันาการในดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญารวมทั้งมีการปรับตวัในการด าเนินชีวิตอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง

ปกติสุข 

2. ช่วยให้บุคคลากรในโรงเรียนเกิดความเขา้ใจพื้นฐานของนกัเรียนท่ีมีความแตกต่างกนั เพื่อจดับริการในการ

พฒันาและช่วยเหลือนกัเรียนให้เจริญเติบโตไดอ้ย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิตทางการศึกษา  

อาชีพ  ส่วนตวัและสังคม 

3. ช่วยเสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ในการเรียนรู้

ร่วมกนัในความเขา้ใจและการปฏิบติัต่อนกัเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 



 
 

4. ช่วยให้นกัเรียนมีการพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพแห่งตนในทุกดา้น และน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และสังคมส่วนร่วมในสังคม 

 

บทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหาร 
1. สร้างระบบงานและจดัโครงสร้างงานแนะแนวของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
2. สร้างความตระหนกัใหค้รูทุกคนเห็นคุณค่าของงานแนะแนวและท าหนา้ท่ีแนะแนวแก่นกัเรียนได ้
3. ส่งเสริมใหค้รูไดรั้บความรู้เพิ่มเติมในเร่ืองจิตวทิยาและการแนะแนว เพื่อใหส้ามารถบูรณาการในการจดัการ

เรียนรู้และเช่ือมโยงสู่การด ารงชีวติประจ าวนัแก่นกัเรียน 
4. คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีครูแนะแนว ครูประจ าชั้น  และ

ครูคู่ชั้น 
5. ดูแล  ก ากบั  นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานแนะแนวอยา่งเป็นระบบ 
6. ร่วมมือในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  แกไ้ข  สร้างขวญัและก าลงัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
7. เป็นผูน้ าทางการแนะแนวโดยใชก้ระบวนการทางจิตวทิยาและการแนะแนวในการบริหารสถานศึกษา 
8. ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู  ผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

หัวหน้ากจิกรรมแนะแนว 

1. พิจารณานโยบายและเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
2. จดักิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  จุดหมาย สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
3. ร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 
4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 
5. แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานแนะแนว  
6. ศึกษา  วเิคราะห์ขอ้มูลสภาพความตอ้งการของผูเ้รียน สภาพปัญหา นโยบายการจดัการศึกษา แผนพฒันา

และสภาพความพร้อมของโรงเรียน 
7. ก ากบัติดตามการจดัท าหลกัสูตรกิจกรรมแนะแนวของทุกระดบัชั้น 
8. ก ากบัติดตามการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้วชิาแนะแนวของทุกระดบัชั้น 
9. ร่วมกบัฝ่ายวชิาการในการติดต่อและประสานงานกบัอาจารยพ์ิเศษท่ีมาสอนในโรงเรียน 
10. จดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งทัว่ถึง 
11. บริการรวบรวมขอ้มูลและศึกษานกัเรียนเป็นรายบุคคล 



 
 

- บนัทึกประวติันกัเรียนทุกคนไวใ้นระเบียนสะสม บริการขอ้มูลแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
- ทดสอบความถนดั ความสนใจของนกัเรียน 
- ส ารวจพฤติกรรมท่ีมีปัญหาของนกัเรียน 
12. บริการสนเทศ 

- การใหค้วามรู้ต่างๆในคาบกิจกรรมแนะแนว 
- การจดัป้ายนิเทศ 
- การจดัท าเอกสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียนดา้นอาชีพและการศึกษาต่อ  ส่วนตวัและสังคม 
- การจดัอภิปราย บรรยาย ใหค้วามรู้ในดา้นการศึกษาต่อ อาชีพและการปรับตวัในสังคม 
13. บริการใหค้  าปรึกษา 

- บริการใหค้  าปรึกษาดา้นต่างๆเก่ียวกบัการศึกษา  อาชีพ  ปัญหาส่วนตวัและสังคมเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
14. บริการจดัวางตวับุคคล 

- ช่วยเหลือนกัเรียนในการวางแผนการเรียน  การศึกษาต่อ  ทุนการศึกษา  อาชีพตามความรู้ความสามารถ 
ความถนดัและความสนใจของตนเองในอนาคต  

15. นิเทศ  ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานแนะแนว 
16. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพ

ยิง่ข้ึนในปีการศึกษาต่อไป 
17. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่อผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
18. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและแฟ้มงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

ครูแนะแนว 
1. เป็นท่ีปรึกษา (Supervisor) ส าหรับครูและผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนในการใหค้วามรู้ เทคนิค กระบวนการแนะแนว

ตามหลกัจิตวทิยาและการแนะแนว 
2. เป็นผูใ้หค้  าปรึกษา (Counselor) ส าหรับผูเ้รียน ผูป้กครองและผูม้าขอรับบริการทัว่ไปทั้งดา้นการส่งเสริม  

พฒันา ป้องการและการแกปั้ญหา 
3. เป็นผูป้ระสานงาน (Co-ordinator)  กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นระบบเครือข่ายในการ

ด าเนินงานแนะแนวและการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 
       ครูผู้สอน 

1. ศึกษาขอ้มูลของผูเ้รียนเป็นรายบุคคลเพื่อรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง 
2. ศึกษาเพิ่มเติมองคค์วามรู้ดา้นจิตวทิยาและการแนะแนว 
3. ใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้ในดา้นการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ  ส่วนตวั  สังคมและบุคลิกภาพท่ีพึงประสงค ์



 
 

4. ใหข้อ้มูลการรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียนในการจดักระบวนการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเตม็
ศกัยภาพ 

5. สอดส่องดูแลผูเ้รียนและประสานขอ้มูลกบัครูประจ าชั้น  ครู และครูแนะแนว 
6. มีส่วนร่วมในการด าเนินงานแนะแนวของสถานศึกษาในลกัษณะเครือข่ายของงานแนะแนว 
7. สอดแทรกและบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของ

หลกัสูตรสถานศึกษาในรายวชิาต่างๆ 
 
 
 
 

บทบาทหน้าที่ของครูประจ าช้ัน 
1. รวบรวมขอ้มูลของนกัเรียนเป็นรายบุคคล จดัท าขอ้มูลเป็นระบบและเป็นปัจจุบนัพร้อมในการใชง้าน 
2. คดักรอง จ าแนกกลุ่มผูเ้รียนเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มพิเศษและประสานขอ้มูลร่วมกบัครูแนะแนว 
3. ดูแลใหค้  าปรึกษากรณีเกิดปัญหาท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม 
4. ส่งเสริม พฒันาผูเ้รียน ให้รู้จกัรักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทกัษะชีวติและทกัษะทางสงัคมท่ีเหมาะสมกบั

พฒันาการตามวยัของนกัเรียน 
5. ติดตามผลการส่งเสริมพฒันาและดูแลผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 
6. ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง ชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อร่วมมือในการส่งเสริม พฒันา ป้องกนั

และแกไ้ขปัญหาผูเ้รียน 
7. มีส่วนร่วมในการประเมินและปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานแนะแนวของสถานศึกษา 

วธีิปฏิบัติ 

การบริการงานแนะแนว 

ระเบียนสะสม 

1. ครูแนะแนวจดัเตรียมระเบียนสะสมให้ครูประจ าชั้น  ครูคู่ชั้น   พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียดการกรอกขอ้มูลใหค้รู

ประจ าชั้น ครูคู่ชั้นทราบขั้นตอนในการปฏิบติังาน 

2. ครูประจ าชั้น  ครูคู่ชั้น / ครูแนะแนวแจกระเบียนสะสม   ให้นกัเรียนพร้อมช้ีแจงรายละเอียดของการบนัทึก

ขอ้มูลใหน้กัเรียนทราบ   และนกัเรียน / ผูป้กครองบนัทึกขอ้มูลใหค้รบถว้นสมบูรณ์ 



 
 

3. ครูประจ าชั้น ครูคู่ชั้น / ครูแนะแนวรับระเบียนสะสมจากนกัเรียนท่ีบนัทึกขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์แลว้  และท า

การตรวจสอบความถูกตอ้ง และรวบรวมส่งหอ้งแนะแนว 

4. ครูประจ าชั้น ครูคู่ชั้น / ครูแนะแนวศึกษาขอ้มูลของนกัเรียนจากระเบียนสะสม   เพื่อเป็นขอ้มูลในการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

5. ครูแนะแนวด าเนินการจดัเก็บระเบียนสะสมแยกตามชั้นเรียน   มีการตรวจและส ารวจการบนัทึกขอ้มูลของ

นกัเรียน   ครูประจ าชั้น  ครูคู่ชั้น  และผูป้กครอง   เพื่อจดัเก็บเป็นหลกัฐานส าคญัของโรงเรียนต่อไป 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผูอ้  านวยการ   จดัครูประจ าชั้น  ครูคู่ชั้น  ครูหวัหนา้ระดบัและนกัเรียนทุกระดบัชั้นในปีการศึกษาปัจจุบนั 

2. ผูอ้  านวยการ  ฝ่ายกิจการนกัเรียน  และหัวหน้างานแนะแนวแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนกัเรียนซ่ึงประกอบดว้ย   ครูแนะแนว   ครูประจ าชั้น   และครูคู่ชั้น   และครูหวัหนา้ระดบัชั้น 

3. ครูประจ าชั้น / ครูคู่ชั้น / ครูแนะแนวคดักรองนักเรียนโดยการสัมภาษณ์  แบบสอบถามขอัมูลนกัเรียนเป็น

รายบุคคล  แบบประเมินตนเอง บนัทึกการคดักรองในแบบบนัทึกสรุปขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล  แบบสรุป

การคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล (ระดบัชั้นเรียน)  สรุปผลการตดัสินการคดักรองขอ้มูลนกัเรียนตามล าดบั  

และเอกสารเพิ่มเติมในแฟ้มงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

4. ครูประจ าชั้น / ครูผูช่้วยประจ าชั้น  และครูแนะแนวช่วยเหลือ / แกไ้ข  นกัเรียนในกลุ่มกลุ่มมีปัญหา  (เลือกวิธี

ช่วยเหลือ / แกไ้ขตามความเหมาะสม)   เม่ือนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ / แกไ้ขแลว้พฤติกรรมดีข้ึนก็จดัเป็น

กลุ่มปกติ 

5. ในกรณีท่ีครูประจ าชั้น / ครูคู่ชั้น / ครูแนะแนว   เม่ือนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ / แกไ้ขแลว้พฤติกรรมยงัไม่ดี

ข้ึน   จะด าเนินการส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอกโรงเรียนเพื่อด าเนินการช่วยเหลือ / แกไ้ขนกัเรียนต่อไป 

6. ครูแนะแนวติดตามผลการส่งต่อจากผูเ้ช่ียวชาญภายนอก   โดยผูเ้ช่ียวชาญสามารถรายงานผลการดูแลช่วยเหลือ

ได ้ 2  วธีิ   คือ   รายงานตามแบบรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  (ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญภายนอกบนัทึกการ

ช่วยเหลือ)  /  จดหมายหรือแบบรายงานผลจากตน้สังกดั 

7. ครูแนะแนวจดัเก็บระเบียนสะสมจ าแนกตามระดบัชั้นการเรียน เพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัในการด าเนินงาน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อไป 

8. ครูแนะแนวรวบรวมสรุปและรายงานผลในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเม่ือส้ินสุดปี

การศึกษา 



 
 

บริการสนเทศ 

      1.   ครูแนะแนวรวบรวมขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน   คือ 

1.1  ข่าวสารและวารสารจากสถาบนัการศึกษา หน่วยงาน  มหาวทิยาลยัของรัฐและเอกชน  

1.2  ข่าวและวารสารการศึกษาต่อต่างประเทศ 

1.3  ข่าวสารและความรู้ทัว่ไปท่ีเก่ียวกบัการศึกษาและการศึกษาต่อ อาชีพ   ส่วนตวั   สังคมและความรู้ 

       ทัว่ไป  

       2.   ครูแนะแนวรวบรวมขอ้มูลข่าวสารจากหน่วยงานต่างๆ น ามาวางแผนการด าเนินงาน  ก าหนดส่ือ และ 

            วธีิการเผยแพร่เอกสาร โดย 

              2.1  เชิญวทิยากรบรรยายพิเศษ  (ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการโรงเรียน) 

              2.2  จดัท าป้ายนิเทศเพื่อประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร 

              2.3  ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารในคาบเรียนแนะแนว 

              2.4  เผยแพร่สารในวารสารโรงเรียน  และเวบ็ไซตข์องโรงเรียน 

        3.  ครูแนะแนวใหบ้ริการในการแนะน าเพิ่มเติมขอ้มูลเก่ียวกบัข่าวสารท่ีเผยแพร่แก่นกัเรียน 

        4.  ครูแนะแนวเก็บรวบรวมเอกสารไวเ้ป็นหลกัฐานหลงัจากการประชาสัมพนัธ์เอกสารเสร็จส้ินแลว้ 

        5.  ครูแนะแนวสรุปผลการด าเนินงานเม่ือส้ินสุดภาคเรียนในปีการศึกษา 

บริการให้ค าปรึกษา 

1. ครูแนะแนวท าการประชาสัมพนัธ์เร่ือง   การบริการให้ค  าปรึกษา   แก่นกัเรียนในคาบเรียนแนะแนว   และติด

ประกาศขั้นตอนการขอรับบริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนทราบ 

2. ครูแนะแนวใหน้กัเรียนท่ีเขา้รับบริการใหค้  าปรึกษาบนัทึกรายละเอียดแจง้ความประสงคล์งในแบบบนัทึก 

3. ครูแนะแนวใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียนท่ีมาขอรับบริการใหค้  าปรึกษาในดา้นต่างๆ เช่น 

3.1 ดา้นการศึกษา 

3.2  ดา้นอาชีพ 

3.3 ดา้นส่วนตวัและสังคม 

3.4 อ่ืนๆ 

4. ครูแนะแนวบนัทึกขอ้มูลท่ีใหก้บันกัเรียนลงในแบบบนัทึกการใหบ้ริการค าปรึกษา 



 
 

5. ครูแนะแนวติดตามและประเมินผลการให้ค  าปรึกษาของนกัเรียนท่ีมีปัญหาเป็นระยะๆ โดยบนัทึกลงในแบบ

บนัทึกการใหค้  าปรึกษา 

6. ในกรณีท่ีพบว่านกัเรียนตอ้งการรับค าปรึกษาจากครูแนะแนวอีก   ให้กลบัมารับค าปรึกษาอย่างเป็นระยะๆ

อยา่งต่อเน่ือง   ครูแนะแนวบนัทึกการใหค้  าปรึกษาลงในแบบบนัทึก 

7. ครูแนะแนวเก็บแบบบนัทึกการบริการให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียนอย่างเป็นความลบัตลอดระยะเวลาการศึกษา

ของนกัเรียน 

8. เม่ือนกัเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนครูแนะแนวจะท าการท าลายแบบบนัทึกการให้ค  าปรึกษา  (โดยวิธีการ

เผา / หรือยอ่ยเอกสาร) 

9. ครูแนะแนวรวบรวมขอ้มูลสถิติการให้บริการค าปรึกษาลงในแบบบนัทึกสถิติการใชบ้ริการหอ้งแนะแนวทุกปี

การศึกษา เพื่อเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัของงานแนะแนว 

บริการจัดวางตัวบุคคล 

   1.  ครูแนะแนวท าการส ารวจความรู้   ความสามารถ   ความถนดั   ความสนใจ   และความตอ้งการของนกัเรียนใน

คาบเรียนแนะแนว  

   2.  ครูแนะแนวบริการจดัวางตวับุคคลตามความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

   3.  ครูแนะแนวแนะน าแก่นักเรียนในการเลือก  และตดัสินใจได้อย่างเหมาะสมกบัตวันักเรียนในการศึกษา   

การศึกษาต่อ   อาชีพส่วนตวัและสังคม 

   4.  ครูแนะแนวท าการติดตามและประเมินผล   เพื่อจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นหลกัฐานในการด าเนินงานแนะแนว

ต่อไป 

 

กจิกรรมแนะแนวในช้ันเรียน 

  1.  ครูแนะแนวจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้วิชาแนะแนว   ตั้ งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6  ตลอดปีการศึกษา 

  2.  ครูแนะแนวจัดท าเกณฑ์การประเมินผลกิจกรรมแนะแนวระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี 1 – ระดับชั้ น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6   ในสมุดประจ าตวักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  3.  หวัหนา้งานแนะแนวประชุมครูแนะแนวทุกระดบัชั้น  พร้อมช้ีแจงรายละเอียดการใชแ้ผนการจดักิจกรรม

แนะแนว   และช้ีแจงเกณฑก์ารประเมินผลในสมุดประจ าตวักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 



 
 

        4.  ครูแนะแนวท าการบนัทึกในสมุดประจ าตวักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  เพื่อประเมินผลกิจกรรมแนะแนว   และ

บนัทึกการเขา้ร่วมกิจกรรมแนะแนวของนกัเรียน   ตรวจสอบความถูกตอ้งและลงนามรับรอง       

        5. ครูแนะแนวรวบรวมสมุดประจ าตวักิจกรรมผูเ้รียนส่งใหห้วัหนา้งานกิจกรรมนกัเรียน  และหวัหนา้ฝ่าย

กิจการนกัเรียนเม่ือจบแต่ละภาคเรียนของปีการศึกษา    

        6.  หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียนตรวจสอบ   และน าเสนอใหผู้อ้  านวยการอนุมติั 

กจิกรรมการส่งเสริม  /  ป้องกนั  /  พฒันา 

        1.  หัวหน้างานแนะแนว  /  ครูแนะแนวจดัท าแผนงานแนะแนว   เสนอหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน   และ

ผูอ้  านวยการอนุมติัแผนงาน 

        2.  หัวหน้างานแนะแนว  /  ครูแนะแนว   จดัท าโครงการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเสนอหวัหน้าฝ่ายกิจการ

นกัเรียน   และผูอ้  านวยการอนุมติัโครงการ 

  3.  หัวหน้างานแนะแนวและครูแนะแนวประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจดักิจกรรมตามแผนงานและ

โครงการท่ีไดรั้บอนุมติั 

        4.  หวัหน้างานแนะแนว  /  ครูแนะแนวผูรั้บผิดชอบกิจกรรม   จดัท าขั้นตอนการด าเนินงานกิจกรรม   เสนอ

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน   และผูอ้  านวยการอนุมติัขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 

        5.  หัวหน้างานแนะแนว  /  ครูแนะแนว   ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   ทั้งภายในและ

ภายนอกโรงเรียน 

  6.  ครูแนะแนวด าเนินรวบรวมขอ้มูลการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจในการจดักิจกรรม 

  7.  หัวหน้างานแนะแนว  /  ครูแนะแนว   รายงานผลการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมเสนอต่อ

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 

 

บริการติดตามผลและประเมินผล 

         1.  ครูแนะแนวในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   มธัยมศึกษาปีท่ี 3   และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ท าการ

ส ารวจ และติดตามผลการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา  มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน   ของ

นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ดงัน้ีคือ 



 
 

        1.1  ให้นกัเรียนแจง้ผลการสอบเขา้ศึกษาต่อสถาบนัต่างๆ   และมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน   โดยการ

โทรศพัทห์รือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แจง้ครูแนะแนว 

         1.2  ครูแนะแนว  ติดต่อสอบถามผลการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษา   และมหาวทิยาลยั

ของรัฐและเอกชนของนกัเรียนโดยตรง ในกรณีท่ีนกัเรียนขาดการติดต่อเพื่อแจง้ผลการสอบ 

          2.  ในกรณีท่ีนกัเรียนสอบเขา้ไม่ไดต้ามท่ีตั้งใจไว ้  นกัเรียนสามารถมาพบครูแนะแนวเพื่อขอรับ 

ค าปรึกษา   และแนะน าเพิ่มเติมเร่ืองการศึกษาต่อในสถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ ไดห้ากนกัเรียนมีความประสงคด์งักล่าว 

           3.  ครูแนะแนวน าผลการสอบเข้าศึกษาต่อสถาบนั  และมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน   ของนักเรียน

ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3   และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   ในแต่ละชั้นระดบัชั้นการเรียน หรือ

แผนการเรียนมาจดัท าสถิติแสดงสถาบนัการศึกษา   คณะ / สาขาวชิา  มหาวทิยาลยั ท่ีนกัเรียนสอบไดเ้พื่อจดัท าเป็น

สถิติต่อไป รวมทั้งท าการประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบผา่นทางป้ายนิเทศ  เวบ็ไซตโ์รงเรียนและวารสารโรงเรียนต่อไป 

           4.  จดัเก็บ และรวบรวมขอ้มูลจ าแนกเป็นระดบัชั้นการเรียน เป็นแฟ้มงานเพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัของงาน

แนะแนวและโรงเรียน 

           5.  ครูแนะแนวน าสถิติผลการสอบคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัต่างๆ   และมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน

ของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ,  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3    และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6   เสนอผูอ้  านวยการ   

ฝ่ายวชิาการ   และฝ่ายกิจการนกัเรียนเพื่อรับทราบผลการสอบดงักล่าวตามล าดบั 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการส ารวจรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

การจดัระเบียนสะสม 

รับระเบียนสะสมจากนกัเรียน
และตรวจสอบความถกูต้อง 
รวบรวมสง่ครูแนะแนว 

ระบบการดแูลชว่ยเหลอืนกัเรียน 

มอบระเบียนสะสมให้
ครูประจ าชัน้/ครูคูช่ัน้/
ครูแนะแนวชีแ้จง
รายละเอียดการกรอก
ข้อมลู 

แจกระเบยีนสะสมให้นกัเรียน
พร้อมชีแ้จงรายละเอียด 

สิน้สุด 

จดัเก็บระเบียนสะสมของนกัเรียน แยก
ตามชัน้เรียนเพื่อใช้ด าเนินงานตอ่ไป 

ศกึษาข้อมลูของนกัเรียนกรณีที่
พบวา่นกัเรียนมีปัญหา จะต้อง
ด าเนินการให้การดแูลช่วยเหลอื 

จดักลุม่นกัเรียน ครูประจ าชัน้ ครูคูช่ัน้และครูหวัหน้าระดบัชัน้ 

คดักรองนกัเรียนเป็นรายบคุคล 

ช่วยเหลอื/แก้ไข

(เลอืกวิธีชว่ยเหลอื/

แก้ไขตามความ

เหมาะสม) 

พฤติกรรม

ของ

นกัเรียน 

พฤติกรรม
ของ
นกัเรียน 

สง่ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ
ภายนอกโรงเรียน 

รายงานผลระบบ
การดแูลชว่ยเหลอื 

สิน้สุด 

ผู้อ านวยการ 

ครูแนะแนว 

ครูประจ าชัน้
ครูคูช่ัน้/ครู
แนะแนว/
ผู้ปกครอง 

ครูประจ าชัน้/
ครูคูช่ัน้/ 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูประจ าชัน้
ครูคูช่ัน้/ครู
แนะแนว 

เสีย่ง/มีปัญหา 

ดีขึน้ 

ไมด่ีขึน้ 

ผู้ เช่ียชาญภายนอก
โรงเรียน 

จดหมายหรือแบบ
รายงานผลจากต้น
สงักดั 

ครูแนะแนว 

ครูประจ าชัน้/

ครูคูช่ัน้/ครู

หวัหน้าระดบั/

ครูแนะแนว 

ครูประจ าชัน้/ครูคูช่ัน้/ครู

หวัหน้าระดบั/ครูแนะแนว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการสนเทศ 

รวบรวมข้อมลูขา่วสาร 

ก าหนดสือ่ และวิธีการเผยแพร่ 

สิน้สุด 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูขา่วสาร 

เก็บรวบรวมหลกัฐานการเผยแพร่ 
ขา่วสาร 

สรุปผลการด าเนินงานประจ า
ภาคเรียน ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริการให้ค าปรึกษา 

ครูแนะแนวประชาสมัพนัธ์

การให้ค าปรึกษา 

ให้นกัเรียนทีเ่ข้ามาขอรับค าปรึกษาบนัทกึ

แจ้งความประสงค์ครูแนะแนว บนัทกึการให้

ค าปรึกษา (ถ้ามี) กรณีนดัหมายลว่งหน้า 

สอบถามความต้องการ/ปัญหาของนกัเรียน 

ให้ค าปรึกษา และบนัทกึแบบ

บนัทกึการให้ค าปรึกษา 

ติดตามผลการให้ค าปรึกษา (ถ้ามี) และ

บนัทกึผลในแบบติดตามผลการให้ค าปรึกษา 

รวบรวมข้อมลูสถิติการ

ให้บริการให้ค าปรึกษา 

ตรวจสอบวา่ต้องการ

ให้ค าปรึกษาตอ่

หรือไม ่
ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

สิน้สุด 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิน้สุด บริการจัดวางตัว

บุคคล 

กิจกรรมแนะแนวในชัน้เรียน กิจกรรมการสง่เสริม/ปอ้งกนั/

พฒันา 

จดัท าแผนการจดักิจกรรมแนะแนว 

จดัท าเกณฑ์การประเมินผล
กิจกรรมแนะแนว 

ประชมุชีแ้จง และมอบแผนการจดั
กิจกรรมแนะแนวให้ครูแนะแนวทกุ

ระดบัชัน้ทราบ 

ครูแนะแนว 

บนัทกึการจดักิจกรรมแนะแนวลง
ในสมดุประจ าตวักิจกรรมพฒันา

ผู้ เรียน 

หวัหน้างาน

แนะแนว/

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน

แนะแนว 

ประเมินผลกิจกรรมแนะแนวและ
บนัทกึสมดุประจ าตวักิจกรรม

พฒันาผู้ เรียน 

รับสมดุประจ าตวักิจกรรมพฒันา
ผู้ เรียนจากครูแนะแนว ตรวจสอบ
ความถกูต้องและรับลงนามรับรอง 

ตรวจสอบ ลงนาม ด าเนินการ สิน้สุด 

รายงานการสรุปผลการด าเนินงาน
ตามแผนกิจกรรม 

ติดตอ่ประสานงานหนว่ยงานตา่งๆ
ที่เก่ียวข้องทัง้ภายในและภายนอก

โรงเรียน 

ติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

ก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงาน
กิจกรรมและขออนมุตั ิ

ประชมุบคุลากรงานแนะแนวในการ
วางแผนกิจกรรม 

จดัท าแผนงานและโครงการเสนอ
ขออนมุตัิแผนงานและโครงการ 

ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน

แนะแนว 

หวัหน้างาน

ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน 

หวัหน้างาน

แนะแนว/

ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน
แนะแนว/
ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน
แนะแนว/
ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน

แนะแนว/

ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน

แนะแนว/

ครูแนะแนว 

หวัหน้างาน

แนะแนว/

ครูแนะแนว 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตามผลการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษา
ตอ่ในสถาบนัการศกึษา มหาวิทยาลยัของ

นกัเรียนชัน้ ป.6, ม.3 และ ม.6 

เสนอหวัหน้าฝ่ายวชิาการและ
หวัหน้าฝ่ายกิจการนกัเรียน 

จดัท าสถิติการสอบคดัเลอืกเข้าศกึษาตอ่ใน
สถาบนัการศกึษา มหาวิทยาลยั  

ติดตามและรวบรวมรายช่ือนกัเรียนชัน้ 
ป.6, ม.3 และ ม.6 ที่สอบคดัเลอืกเข้า

ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษา 
มหาวิทยาลยั 

บริการติดตามผลและ

ประเมินผล 

สิน้สุด 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว 



 
 

งานสัมพนัธ์ชุมชน 
หลกัการ 

1. เปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  องคก์รภายนอกและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน 

2. ส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  องคก์รภายนอกและชุมชนในการจดั
การศึกษาโดยมีความสัมพนัธ์แบบสองทางทั้งเป็นผูใ้ห้และผูรั้บ 

เป้าหมาย 
1. เกิดความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  องคก์รภายนอกและชุมชน 
2. มีการประสานความร่วมมือระหวา่งระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครอง  ศิษยเ์ก่า  องคก์รภายนอกและชุมชนในการ

พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
ขอบข่ายงานสัมพนัธ์ชุมชน 
1.   งานประชุมผูป้กครองนกัเรียน 
2.งานติดต่อประสานความร่วมมือกบับุคคลในชุมชน 
3.งานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
4.   งานพฒันาและช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
แนวทางการบริหารจัดการงานสัมพนัธ์ชุมชน 

1. การเตรียมและการวางแผนด าเนินงาน(Plan)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการงานสัมพนัธ์ชุมชนและศึกษา นโยบาย
การจดัการศึกษา  แผนพฒันาและสภาพความพร้อมของสถานศึกษา รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี 

2. การปฏิบติัตามแผน (Do)  มีการสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจกบับุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ด าเนินการ
ตามแผนปฏิบติังาน 

3. การก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน (Check)  มีการติดตามและประเมินผลเพื่อตรวจสอบและทบทวน
การด าเนินการท่ีผา่นมา 

4. การปรับปรุงและพฒันา (Action)  เป็นการน าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหาร
จดัการงานสัมพนัธ์ชุมชนในทุกขั้นตอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนและมีการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานเพื่อ
เป็นขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาต่อไป 
 
 

การติดตามและประเมินผล 
1. การประเมินผลระหวา่งด าเนินการ ดว้ยการประชุม  นิเทศก ากบัติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกนั

แกไ้ขปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการด าเนินการ 



 
 

2. การประเมินผลรวบยอม เม่ือไดด้ าเนินงานเสร็จส้ิน ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 
2.1  ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป่าหมายของการประเมิน 
2.2  ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
2.3 ก าหนดวธีิการประเมินผล 
2.4 ประเมินผลดว้ยวธีิการท่ีหลากหลายใหส้อดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัความส าเร็จท่ีก าหนดไว ้

หน้าที่รับผดิชอบงานสัมพนัธ์ชุมชน 

1. วางแผนในการจดัโครงการ/กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน ผูป้กครองและชุมชน 
2. ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน  เพื่อให้เกิด

ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครองและชุมชน  อาทิ การร่วมบริจาคปัจจยัส่ิงของช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ  การร่วมบริจาคหนงัสือมือสอง  การร่วมบริจาคเส้ือกนัหนาว  เยีย่มและใหก้ าลงัใจ
ทหารท่ีบาดเจบ็ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ  

3. ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกเพื่อส่งเสริมดา้นการช่วยเหลือและพฒันาชุมชน 
4. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการด าเนินงานสัมพนัธ์ชุมชนกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง 

นกัเรียนและชุมชน 
5. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในปีการศึกษาต่อไป 
6. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่อผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 
7. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศและแฟ้มงานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียน 

บทบาทหน้าที่ 
ผู้บริหาร 
1. สร้างระบบงานและจดัโครงสร้างงานสัมพนัธ์ชุมชนของสถานศึกษาใหช้ดัเจน 
2. คดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถและบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมท าหนา้ท่ีหวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน ดูแล  ก ากบั  

นิเทศ  ติดตามและสนบัสนุนการด าเนินงานสัมพนัธ์ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 
3. ร่วมมือในการวเิคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน  แกไ้ข  สร้างขวญัและก าลงัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
4. ส่งเสริมความร่วมมือและความเขา้ใจอนัดีระหวา่งครู  ผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า  องคก์รภายนอกและชุมชน 
 
หัวหน้างานสัมพนัธ์ชุมชน 
1. ศึกษาวสิัยทศัน์  จุดหมาย สมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. วเิคราะห์นโยบายและเป้าหมายการจดัการศึกษาของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบังานสัมพนัธ์ชุมชน 
3. ร่วมจดัท าแผนพฒันาโรงเรียน 



 
 

4. เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  
 

5. วางแผนร่วมกบัฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน 
ผูป้กครองและชุมชน 

6. ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและชุมชนในการจดักิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน  เพื่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งโรงเรียน  ผูป้กครองและชุมชน  อาทิ การร่วมบริจาคปัจจยัส่ิงของช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ  การร่วมบริจาคหนงัสือมือสอง  การร่วมบริจาคเส้ือกนัหนาว  เยีย่มและใหก้ าลงัใจ
ทหารท่ีบาดเจบ็ท่ีโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ 

7. ประสานความร่วมมือกบัองคก์รภายนอกเพื่อส่งเสริมดา้นการช่วยเหลือและพฒันาชุมชน 
8. ติดตามประเมินผลการด าเนินการปฏิบติังาน 
9. ประเมินสภาพความพึงพอใจในการประสานความร่วมมือเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาใหเ้กิดกบัผูเ้รียนกบัทุก

ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ครู ผูป้กครอง นกัเรียนและชุมชน 
10. น าผลการประเมินมาใชใ้นการวางแผนเพื่อปรับปรุง พฒันา แกไ้ขระบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน

ในปีการศึกษาต่อไป 
11. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 
12. จดัท าขอ้มูลสารสนเทศในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งส่งหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ไม่อนุมติั 

Flow Chart แสดงขั้นตอนการท างานของงานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

 

หวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 

อธิการิณี/ผูอ้  านวยการ 

 
 หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน/ 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ผูรั้บผดิชอบโครงการ/กิจกรรม 
/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
 
หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน 

 

 

 

 

เร่ิมต้น 

ส้ินสุด 

ประชุมรับทราบนโยบายและแผนงาน 

 
น านโยบายและแผนงานแจง้ผูรั้บผิดชอบ 

น าเสนอโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดรับนโยบาย 

โรงเรียน 

 พิจารณา 

ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบติังานประจ าปี 

โรงเรียน 

 ประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

สรุปผลการปฏิบติังาน 

 

 จดัท ารายงานเสนอต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการนกัเรียน 

 

 



 
 

วธีิปฏิบัติ 

1. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชนประชุมร่วมกบัฝ่ายบริหารและกิจการนกัเรียน เพื่อรับทราบนโยบาย 

2. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน ประชุมวางแผนร่วมกบัฝ่ายวชิาการและหวัหนา้กลุ่มสาระในการจดักิจกรรมดา้น

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 

3. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน ประชุมคณะกรรมการวางแผนประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชนใน

การจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน  เพื่อการบริการสังคมและชุมชน 

4. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน ประชุมคณะกรรมผูรั้บผิดชอบและจดัท าปฏิทินปฏิบติังาน ประจ าปีการศึกษา 

5. ผูรั้บผดิชอบกิจกรรมด าเนินกิจกรรมตามปฏิทินและแผนงานท่ีวางไว ้

6. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน และผูรั้บผดิชอบกิจกรรมร่วมกนันิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติักิจกรรม 

7. หวัหนา้งานสัมพนัธ์ชุมชน ประชุมสรุปผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานสรุปเสนอต่อหวัหนา้ฝ่ายกิจการ

นกัเรียน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


