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โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ซึ่งมีกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษารับผิดชอบ
โครงการ ผู้จัดท ารายงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินโครงการ เรื่อง การประชุมรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาฉบับนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และเป็นประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้อง ในการน าไปใช้พัฒนาการด าเนินงานในครั้งต่อไปไม่มากก็น้อย หากพบข้อผิดพลาด
ประการใดในรายงานฉบับนี้ผู้จัดท ากราบขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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 บทท่ี ๑ 

บทน ำ 
 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

ด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 กล่าวว่า การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

                 หนึ่งเครื่องส าคัญที่จะพัฒนาผู้เรียนในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติใน
อนาคตคืองานกิจการนักเรียนในโรงเรียน เนื่องด้วยงานกิจการนักเรียนนั้น มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคน
ดีของสังคม  มีระเบียบวินัย มีใจสาธารณะสร้างสรรค์ความเป็นไทย  พร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ดีงาม  มีคุณธรรมจริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบและด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถ
ตามศักยภาพของตนเอง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านวัฒนธรรมประเพณี  และกิจกรรมอ่ืนๆของ
โรงเรียน สนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า หน่วยงาน องค์กรและ
ชุมชนในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี การบริหารงานกิจการนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง รวมถึงตัวผู้บริหารซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนงานกิจการนักเรียน 

   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ได้เห็นความส าคัญของการพัฒนางานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จึงจัดโครงการประชุมรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
๑.  เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสถานศึกษาและความคิดเห็นของรองผู้บริหาร

หรือหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายงานปกครอง 
๒.  เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเรื่องการท างาน การบริหารงาน

และการจัดการสถานศึกษาในแต่ละบริบทของงานปกครอง และงานกิจการนักเรียน 
3. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน งานสนับสนุน ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
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ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
 

ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

1. นโยบายการบริหารและพัฒนาคุณภาพ กรอบงานกิจการนักเรียน และบทบาทการท างาน
ของรองผู้บริหารฝ่ายปกครอง 

2. กรอบงาน บทบาทหน้าที่การท างานของครูผู้รับผิดชอบการกิจการนักเรียน/ระบบดูแล
นักเรียน 

3. กรณีศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน 

4. Focus Group แลกเปลี่ยนการด าเนินงานส่งเสริมกิจการนักเรียน/ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (วิธีการด าเนินงาน, ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน, แนวทางการแก้ไขปัญหา 
และความต้องการจากเขตพ้ืนที่การศึกษา) 

5. เป้าหมายในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนของ สพม. เขต 35 และบริบท
ของโรงเรียน 

6. วิเคราะห์ภารกิจและปฏิทินการด าเนินงาน 

7. การสร้างเครือข่ายของคณะท างาน  
 

ผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ คือ รองผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปกครอง คณะท างาน และ
ผู้เกี่ยวข้องรวม 70 คน 
 

ควำมส ำคัญของกำรด ำเนินงำน 

๑.  เป็นการส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในบริบทการ
ด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนเพิ่มข้ึน 

๒.  กิจกรรมจากโครงการท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
กิจการนักเรียนและช่วยเหลือสถานศึกษาของตนได้เพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 

๓.  ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินกิจการนักเรียน และวิธีการ
ท างานที่หลากหลาย 

4. เนื้อหาและกิจกรรมจากโครงการ ช่วยให้งานกิจการนักเรียนของโรงเรียน สามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคลุม และเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 

 



 

 

บทท่ี 2 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการ การประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
งานกิจการนักเรียน  ผู้รายงานได้ค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดตามหัวข้อดังนี้  
ดังนี้  
   1. การปกครองนักเรียน 

2. ความหมายของการปกครองนักเรียน 

3. ความมุ่งหมายของการปกครองนักเรียน 

4. หลักการปกครองนักเรียน 

5. บทบาทของผู้บริหารในการปกครองนักเรียน 

6. การสร้างวินัยแก่นักเรียน 

7. ความมุ่งหมายของการสร้างวินัยแก่นักเรียน 

8. หลักการสร้างวินัยในโรงเรียน 

9. ลักษณะของการสร้างวินัยในโรงเรียน 

10. การใช้วินัยในโรงเรียน  
11. บทบาทของผู้บริหารกับการสร้างวินัยในโรงเรียน 

12. ความผิดวินัยของนักเรียน 

13. สาเหตุของการขาดวินัยนักเรียน 

14. การปูองกัน – แก้ไขการท าความผิดวินัยของนักเรียน 

15. บทบาทของผู้บริหารกับการรักษาวินัยของนักเรียน 

16. ปัจจัยที่มีผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 

17. จุดเริ่มต้นของการเสริมสร้างวินัยในสังคม 
 

1. การปกครองนักเรียน 

              เป็นงานที่ส าคัญประการหนึ่งของการบริหารกิจการนักเรียน ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมี
กฎระเบียบ และวินัยในตนเอง และรู้จักกติกามารยาทในสังคม สามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่าง
มีความสุข เป็นที่ยอมรับนับถือ และน่าเชื่อถือส าหรับบุคคลอ่ืนผู้พบเห็น ท าให้สร้างเสริมชื่อเสียงและ
เกียรติยศแก่สถานศึกษา จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และนักเรียนทุกคน จะต้องร่วมด้วย
ช่วยกันรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด  
 

2. ความหมายของการปกครองนักเรียน 
การปกครองนักเรียน หมายถึง การปกปูอง คุ้มครอง ดูแลรักษา รวมทั้งให้การอบรม 

ศีลธรรม จรรยามารยาทอันดีงามแก่นักเรียนของโรงเรียน และให้นักเรียนสามารถปกครองกันเองได้
อีกด้วย 
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 สนอง  สุวรรณวงศ์ (2529 : 109) ให้ความหมายว่า การปกครองนักเรียน หมายถึง 
การปกครอง คุ้มครอง ดูแล รักษา รวมทั้งการให้การฝึกอบรมทางด้านศีลธรรม จรรยา มารยาท อันดี
งามให้แก่นักเรียน เพ่ือให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 เสริมวิทย์  สุภเมธี (2531 : 227) ได้ให้ความหมาย การปกครองงานด้านกิจการ
นักเรียน คือการให้ความคุ้มครองดูแลงานด้านกิจการนักเรียน โดยนักเรียน และเพ่ือนักเรียน ซึ่งเป็น
การฝึกการปกครองระบอบประชาธิปไตยภาคปฏิบัติ โดยมีครูอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ 
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการปกครองนักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

3. ความมุ่งหมายของการปกครองนักเรียน 
1. เพ่ือให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน มี 

ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2.  เพ่ือให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความรู้ความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ตลอดจน
การธ ารงรักษาความปลอดภัยและความม่ันคงของชาติ 

3. เพ่ือให้นักเรียนเคารพต่อกฎหมายและกติกาของสังคม รู้จักท างานเป็นหมู่คณะ ม ี

ความสามัคคี รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวม รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีอย่างมีหลักการและเหตุผล  เพ่ือให้
นักเรียนรู้จักปกครองกันเองในรูปของคณะกรรมการนักเรียน 

4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดองออกตามระบอบประชาธิปไตย รู้จักสิทธิหน้าที่ของ 
ตนเอง และเคารพในสิทธิของบุคคลอื่น 
 

4. หลักการปกครองนักเรียน 
กรมสามัญศึกษา (2530 : 25) กล่าวว่า หลักการปกครองนักเรียนที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี  

2 ประการดังนี้ 
1.  หลักการควบคุม คือ โรงเรียนใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นเครื่องมือควบคุม 

พฤติกรรมของนักเรียนให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ เมื่อมีการการท าผิดไปจากข้อตกลงนั้น จะมี
การลงโทษตามท่ีโรงเรียนก าหนดไว้ คือ ตั้งแต่ว่ากล่าวตักเตือน เฆี่ยน ท าทัณฑ์บน สั่งพักการเรียน ให้
ออก และคัดชื่อออก อย่างใดอย่างหนึ่งตามลักษณะความผิดที่ได้กระท าลงไป 

2. หลักการพัฒนาและส่งเสริม คือ การที่โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรมต่างๆ 

โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมหรือกระตุ้นให้นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ สภาพแวดล้อมและกิจกรรมต่างๆมีโประโยชน์ ช่วยนักเรียนได้พัฒนาความถนัด 
ความสามารถพิเศษ ท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนมีคุณค่า และมีแรงจูงใจที่จะประพฤติดี 
 

5. บทบาทของผู้บริหารในการปกครองนักเรียน 
 ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องรับภารกิจดูแลและบริหารงานในสถานศึกษาให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ตั้งแต่งานบริหารบุคลากรอันได้แก่ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่/พนักงาน นักการภาร
โรง นักเรียน และยังต้องดูแลงานด้านอ่ืนๆ เช่น งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน ตลอดจนงานอ่ืนๆ
อีกจิปาถะ ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าต้องมีผู้ช่วยฝุายต่างๆ อาทิ ฝุายวิชาการ ฝุายกิจการนักเรียน ฝุาย
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อาคารสถานที่ ฝุายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

 ส าหรับการปกครองนักเรียน นอกจากจะเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารโดยเฉพาะแล้ว 
และเพ่ือให้การดูแลนักเรียนเป็นไปอย่างทั่วถึงดังกล่าวในเบื้องต้น ผู้บริหารก็อาจจะมอบหมายให้
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝุายปกครอง หรือฝุายกิจการนักเรียน ท าหน้าที่รับผิดชอบและดูแลนักเรียน 

1. อบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

2. ปกครองดูแล ให้ความอบอุ่น และความปลอดภัยแก่นักเรียนในขณะอยู่โรงเรียน 

3. ให้ค าแนะน าในด้านความประพฤติของนักเรียนและครู ให้สามารถปรับตัวเข้ากับ 

สังคมและระเบียบประเพณีท่ีตนสังกัดอยู่ 
4. วางแผน ควบคุม และแก้ปัญหาการมาโรงเรียนของนักเรียน และการมาท างานของ 

คร ู
5. วิเคราะห์และวิจัยปัญหาของนักเรียนที่มีปัญหารายบุคคล เพ่ือประสานงานกับฝุาย 

แนะแนวให้นักเรียนประสบความส าเร็จตามอัตภาพ 

6. วางแผนติดตามผลนักเรียนที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว เพ่ือปรับปรุงด้านการปกครอง 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7. วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับการปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือ 

ปูองกันแก้ปัญหา และน าไปใช้ในการแนะแนว 

8. ประสานงานกับผู้ปกครอง และร่วมมือกันแก้ปัญหาของนักเรียนด้วยเหตุนี้ หน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของผู้ช่วยฝุายปกครอง จึงครอบคลุมเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนในหลายๆ
ด้าน เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัยที่ดีนั่นเอง 
  

6. การสร้างวินัยแก่นักเรียน 
 วินัยในโรงเรียน หมายถึง การรู้จักปกครองตนเอง การกระท าตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ต่างๆ เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผู้ปฏิบัติ คือนักเรียน และเห็นคุณค่าที่เกิดจากการปฏิบัติ อันจะ
น ามาซึ่งความสุข ความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคนในสังคมนั้น 

 พนัส หันนาคินทร์ (2524 : 248) ได้ให้ความหมายของวินัยว่า วินัยในโรงเรียนหมายถึง 
การรู้จักปกครองตนเอง การกระท าตามระเบียบหรือข้อบังคับต่างๆ เกิดขึ้นโดยความสมัครใจของผู้
ปฏิบัติคือนักเรียน ได้มองเห็นคุณค่าแล้วว่าการปฏิบัติตนตามกฎข้อบังคับที่โรงเรียนสร้างขึ้นไว้ ซึ่ง
ความสงบเรียบร้อย อันจะน ามาซึ่งความสุขและความเสมอภาคแก่สมาชิกทุกคนในสังคมนั้น นักเรียน
จะเห็นได้ชัดว่าการท่ีแต่ละคนท าอะไรได้ตามใจชอบนั้น ในที่สุดจะก่อให้เกิดความไม่สงบขึ้น สังคมนั้น
จะกลายเป็นสังคมปุาเถื่อน ไร้ระเบียบ ไร้ศีลธรรม คนอ่อนแอจะถูกรังแกตลอดเวลา ดังนั้นวินัยใน
โรงเรียนจึงเป็นอ านาจที่จะรักษาความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ทุกคน ในขณะเดียวกันเป็นเครื่องยืนยัน
สิทธิและเสรีภาพของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนนั้น 

 สนอง สุวรรณวงศ์ (2529 : 114 – 115) กล่าวถึงวินัยย่า หมายถึงกระบวนการ
ทั้งหลายที่จะน ามาสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน โดยอาศัยระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อง
บังคับต่างๆ ซึ่งทางโรงเรียนก าหนดขึ้นโดยตรง หรือก าหนดร่วมกันระหว่างนักเรียนกับโรงเรียน และ
สถาบันอ่ืนๆ เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับยึดถึงในการประพฤติปฏิบัติด้วยความสมัครใจ และมองเห็น
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คุณค่าจากการปฏิบัติ อีกทั้งสามารถรู้จักควบคุมการปกครองตนเองเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือความสงบ
เรียบร้อย ท าให้เกิดความสงบสุขส าหรับตนเองและสมาชิกในสถาบันและสังคมส่วนรวม 

 ด้วยนัยดังกล่าวจึงเห็นได้ว่า การปกครองนักเรียนและการสร้างวินัยแก่นักเรียนใน
โรงเรียนมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันกล่าวคือ ต้องการปลูกปั้นให้นักเรียนเป็นผู้มีความประพฤติดี มี
ระเบียบสินัยในตนเอง พร้อมกับรู้จักปกครองตนเองให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข สมกับเป็น
พลเมืองดีของชาติในอนาคต 
 

7. ความมุ่งหมายของการสร้างวินัยแก่นักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2528 : 20 -21) ได้กล่าวถึงความ
มุ่งหมายในการเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาไว้ดังนี้ว่า ความไม่เป็นระเบียบอัน
เกิดจาการขาดวินัย นักเรียนจะแสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา เช่น ไม่แสดงความ
เคารพ พูดจาหยาบคาย ท าลายทรัพย์สินของโรงเรียน รังแกผู้อื่น เป็นต้น 

1. เป็นเครื่องมือที่จะช่วยปลูกฝังสิ่งที่ดีงามที่เหมาะที่ควรให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติ 
2. เป็นการเตรียมตัวนักเรียนให้เป็นพลเมืองดี สามารถปกครองตนเองได้ และด ารงชีวิต 

อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

3. เป็นการรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของโรงเรียน ให้สมกับเป็นสถาบันการศึกษา 

กล้า ทองขาว (2525 : 136) ได้ให้ความเห็นเรื่องของความมุ่งหมายของวินัยในโรงเรียน 

ไว้ดังนี้คือ 

1. เพ่ือให้เกิดความสงบสุขข้ึนในสังคมโรงเรียน เพราะทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ 

ข้อบังคับของโรงเรียน ยอมรับที่จะปฏิบัติตามสิ่งควบคุมทางสังคมที่สมาชิกร่วมกันก าหนดขึ้น 
เช่นเดียวกับบุคคลในสังคมท่ัวไปจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองดีเพ่ือความสงบสุขของสังคม 

2. เพ่ือเป็นการปลูกฝังเจตคติ พฤติกรรม และฝึกฝนจิตใจกับเด็กผู้ยังอย่างวัยให้เป็นผู้มี 
จิตส านึกในการมีวินัยในตนเอง สะสมเอาพฤติกรรม เช่น อารยชนผู้รักความมีระเบียบวินัยไว้แต่ยัง
เป็นเด็ก เพ่ือเขาจะได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 

 ดังนั้นการเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียนจึงมีความมุ่งหมายให้นักเรียนปกครองตนเองได้ 
สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน รู้จักเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือส่วนรวม การมีวินัยจะท าให้ได้ชื่อว่าเป็นคนดี (ด ารง ประเสริฐกุล : 215)  
 

8. หลักการสร้างวินัยในโรงเรียน 
 ภิญโญ สาธร (2523 : 404) กล่าวถึงหลักการทั่วไปในการรักษาระเบียบวินัยของ
โรงเรียนไว้ ดังต่อไปนี้ 

1. ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อ านวยการ ควรประชุมครูทั้งโรงเรียนร่วมอภิปราย 

ด้วยกันเกี่ยวกับระเบียบวินัย และความคาดหวังทั้งหลายที่ครูอยากได้จากเด็ก เพ่ือให้ครูทุกคนเข้าใจ
ตรงกัน  และร่วมมือกันดูแลรักษาระเบียบวินัย 

2. ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อ านวยการ ควรเปิดโอกาสให้ครูทุกคนได้แสดงการมี 
อ านาจ มิใช่ถือว่าครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อ านวยการเท่านั้น ที่มีอ านาจแต่เพียงผู้เดียวในโรงเรียน 
ครูทุกคนจึงมีโอกาสช่วยเหลือในการรักษาระเบียบวินัย 
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บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินงำน 
 

 

โครงการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน ใน
วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1)  เสนอขออนุมัติโครงการ 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ  
3) ประชุมวางแผนการด าเนินการ เพ่ือหาข้อสรุปในเรื่องการจัดเนื้อหาการประชุม การ

เพ่ือให้ผู้อบรมได้รับองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด โดย ก าหนดวัน เวลา และสถานทีท่ี่เหมาะสม  
4) ด าเนินการจัดการประชุมตามก าหนดการ 
5)  สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน 

 

ตารางท่ี 2 แสดงกิจกรรมและระยะเวลาในการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา 

1) เสนอขออนุมัติโครงการ ธันวาคม 2559 
2) ประชุมวางแผนการด าเนินการ มกราคม 2560 
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ มกราคม 2560 
4) ด าเนินการจัดการประชุมตามก าหนดการ มกราคม 2560 
5) สรุป และประเมินผลการด าเนินงาน มกราคม 2560 
6) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภาพกิจกรรมผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต มกราคม 2560 
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กลุ่ม/ประชากร/เป้าหมายที่ด าเนินการ 
กลุ่ม/ประชากร/เป้าหมายในการด าเนินงานครั้งนี้ คือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่าย

ปกครอง/งานกิจการนักเรียน จากทุกโรงเรียนในสังกัด 
 

วิธีการประเมิน 

การกรอกแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมค่าย 
 

เครื่องมือ/เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 

แบบประเมินการจัดกิจกรรม ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนผู้เข้าร่วม 
ค่ายฯ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale) แบ่งออกเป็น5 ระดับ   

ระดับ  5  หมายถึง  มีความพึงพอใจดีมาก 
ระดับ  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ดี 
ระดับ  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ  พอใช้ 
ระดับ  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ปรับปรุง 

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นแบบสอบถามประเภทปลายเปิด 
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดังนี้ 

ตอนที่1 วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) เป็นรายข้อและรายด้าน มีเกณฑ์การแปลผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ซึ่ง 
บุญชม ศรีสะอาด (อ้างใน ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2551,หน้า 111) ได้แบ่งไว้ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย   4.51  - 5.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ดีมาก 
ค่าเฉลี่ย   3.51  - 4.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ดี 
ค่าเฉลี่ย   2.51  - 3.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย   1.51  - 2.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  พอใช้ 
ค่าเฉลี่ย   1.00  - 1.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจ  ปรับปรุง 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะด้วยการหาค่าความถ่ี   
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บทท่ี ๔ 

ผลการด าเนินงาน 
 

จากการศึกษาสถานภาพทั่วไปของผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมรองผู้อ านวยการ 

สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม
เกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า 
 

ผลการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 

ตารางท่ี 1 เพศของผูใ้ห้ข้อมูล 
 

 รายการ          ข้อมูล                             
     f %  

๑ เพศชาย  29 69.05  

๒ เพศหญิง  13 30.95  

       เฉลี่ยรวม  42  100  

  จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็นเพศชายจ านวน 29 คน คิดเป็น
ร้อยละ  69.05 และผู้ให้ข้อมูลเพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 30.95 
 

ตารางท่ี 2 อายุของผู้ให้ข้อมูล 
 

 รายการ          ข้อมูล                             
     f %  

1 
2 
3 
4 

26 – 35 ปี 
36 – 45 ปี 
46 – 55 ปี 
56 ปีขึ้นไป 

7 
6 

15 
14 

16.67 
14.29 
35.71 
33.33 

 

       เฉลี่ยรวม   42  100  
 
 

  จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีอายุระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.67 อายุระหว่าง 36 – 45 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 อายุระหว่าง          
46 – 55 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 และอายุ56 ปีขึ้นไป จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.33 
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ตารางท่ี 3 ระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล 
 

 รายการ          ข้อมูล                             
     f %  

๑ ปริญญาตรี  29 69.05  

๒ ปริญญาโท  13 30.95  

       เฉลี่ยรวม  42  100  

  จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 69.05 และส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.95 
 

ตารางท่ี 4 ต าแหน่งของผู้ให้ข้อมูล 
 

 รายการ          ข้อมูล                             
     f %  

๑ รองผู้อ านวยการโรงเรียน 14 33.33  

๒ 
3 

คร ู
อ่ืนๆ 

26 
2 

61.9 
4.76 

 

       เฉลี่ยรวม   42  100  

  จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ผู้ให้ข้อมูลด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการโรงเรียน
จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  ต าแหน่งครูจ านวน 26 คน(ได้แก่ครูสอนวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา, สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์, การงานอาชีพ, ทัศนศิลป์, 
ชีววิทยา, ฟิสิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ) คิดเป็นร้อยละ 61.9 และต าแหน่งอ่ืนๆจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30.95 (ได้แก่หัวหน้าฝ่ายปกครอง และหัวหน้างานกิจการนักเรียน) 
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ผลการประเมินจากแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหาการประชุม  
 

 รายการ    ระดับความคิดเห็น                             
     x    S.D. แปลค่า 

๑ กิจกรรมการประชุมท าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ใน
บริบทการด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน 4.43  0.55 

 
ดี 

๒ 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 

กิจกรรมการประชุมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
งานกิจการนักเรียนและช่วยเหลือสถานศึกษา ได้มากน้อย
เพียงใด 

กิจกรรมการประชุม ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการในการด าเนินงานกิจการนักเรียน และวิธีการ
ท างานที่หลากหลาย 

เนื้อหา และกิจกรรมการประชุม ช่วยให้งานกิจการนักเรียน
ของโรงเรียน สามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุม และ
เข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 

ระยะเวลาของการประชุม (1 วัน) มีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

 
4.43 

 
4.22 

 
 

4.33 
 
 

4.40 

 
 0.55 
 
 0.55 
 
 
0.61 
 
 
0.70 

 
ดี 
 
ดี 
 
 
ดี 
 
 
ดี 

       เฉลี่ยรวม  4.36  0.59 ดี 
 

จากการประเมิน  พบว่า  ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า กิจกรรมการประชุมท าให้ได้
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในบริบทการด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน อยู่ที่ ( x =4.43) ซึ่ง
อยู่ในระดับดี กิจกรรมการประชุมสามารถน ามาประยุกต์ใช้การพัฒนางานกิจการนักเรียนและ
ช่วยเหลือสถานศึกษา ได้ อยู่ที่  ( x =4.43) ซึ่งอยู่ในระดับดี กิจกรรมการประชุมก่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน และวิธีการท างานที่หลากหลาย 
อยู่ที่ ( x =4.22)  ซึ่งอยู่ในระดับดี เนื้อหาและกิจการรมการประชุมช่วยให้งานกิจการนักเรียนของ
โรงเรียนสามารถด าเนินการได้อย่างครอบคลุมและเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น อยู่ที่ ( x =4.33) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี และระยะเวลาของการประชุม (1 วัน) มีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ที่ ( x =4.40) ซึ่งอยู่ใน
ระดับด ี

เฉลี่ยรวมความพึงพอใจความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหาการ
ประชุม ( x =4.36) ซึ่งอยู่ในระดับด ี

 

 

 

 



26 

 

 
 

ตารางท่ี 6 องค์ประกอบเพิ่มเติม  
 

 รายการ    ระดับความคิดเห็น                             
     x    S.D. แปลค่า 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ได้รับการอ านวยความสะดวกจากคณะท างาน 

สื่อ โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม 

เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม 

ห้องประชุม และการจัดห้องประชุมมีความเหมาะสม เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 

4.52 
4.40 
4.19 

 
4.62 
 4.57 

0.51 
0.59 
0.55 
 
0.54 
0.50 

ดีมาก 
ดี 
ดี 
 
ดีมาก 

ดีมาก 

       เฉลี่ยรวม  4.46  0.54 ดี 
 

จากการประเมิน  พบว่า  ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า ได้รับการอ านวยความสะดวก
จากคณะท างาน อยู่ที่ ( x =4.52) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สื่อ โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม อยู่ที่            
( x =4.40) ซึ่งอยู่ในระดับดี เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมาะสม อยู่ที่ ( x =4.19)  ซึ่งอยู่
ในระดับดี ห้องประชุม และการจัดห้องประชุมมีความเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้ อยู่ที่ ( x =4.62) 
ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก และอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่มมีความเหมาะสม อยู่ที่ ( x =4.57) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดมีาก 

เฉลี่ยรวมความพึงพอใจความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหาการ
ประชุม ( x =4.46) ซึ่งอยู่ในระดับด ี

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุม 
 

 รายการ    ระดับความคิดเห็น                             
     x    S.D. แปลค่า 

 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจการประชุมครั้งนี้มากเพียงใด 4.45 0.50 ดีมาก 

  
 จากการประเมิน  พบว่า  ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่า ได้รับการอ านวยความสะดวก

จากคณะท างาน อยู่ที่ ( x =4.52) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก 
 

สิ่งท่ีได้รับจากการประชุมครั้งนี้ 
- นโยบายของ ผอ.สพม. เขต 35 ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้จริงในสถานศึกษา (f=1) 
- ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านกิจการนักเรียนซึ่งกันและกัน (f=3) 
- ได้แนวคิดใหม่ๆไปปรับใช้ในสถานศึกษา (f=1) 
- ทราบข้อมูลขอบข่ายของการกิจการนักเรียนมากขึ้น (f=1) 
- ได้รับแนวทางการพัฒนาคุณภาพกิจการนักเรียน (f=1) 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

- ควรมีก าหนดการในการด าเนินการทุกกิจกรรมที่ชัดเจนกว่านี้  (f=1) 
- เริ่มต้นกิจกรรมเร็วเกินไปเป็นอุปสรรคในการเดินทางต่อโรงเรียนที่ห่างไกล (f=1) 
- เป็นกิจกรรมที่ดีควรให้มีในครั้งต่อไป (f=3) 

 

สรุปข้อมูลจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group) 
 คณะท างานได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อด าเนินการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่าย
กิจการนักเรียน (Focus Group) โดยแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็น 5 กลุ่มตามขนาดของโรงเรียนดังนี้  

1. ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
จากกลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ – กลาง ได้แก่โรงเรียนจักรค าคณาทรจังหวัดล าพูน 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนล าปางกัลยาณี โรงเรียนเวียง
เจดีย์วิทยา โรงเรียนเถินวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์
นคร สรุปได้ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

- ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ บุคลิกด้านภาวะผู้น า ส่งเสริมทัศนคติให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีวินัย 
มีความรับผิดชอบ 

- สร้างทัศนคติเชิงบวกให้แก่นักเรียน ให้นักเรียนได้มีเป้าหมายของชีวิต 

- เป็นแบบอย่างในด้านการมีวินัย ความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ และเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ 
- สนับสนุนให้มีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล เพ่ือส่งเสริมพัฒนาพฤติกรรมของ

ผู้เรียน 

- สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร 

วิธีการด าเนินงาน 

- ตั้งคณะท างานในการด าเนินงานกิจการนักเรียนด้านต่างๆ เช่น งานวินัย งานแนะแนว 
แต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน แต่งตั้งครูที่ปรึกษา หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย เป็น
ต้น 

- มีกระบวนการคัดกรองตามคณะท างาน 

- จัดกลุ่มภาคีเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นการจัดค่ายกิจกรรมต่างๆ 

- น าเสนอต่อสาธารณะชน มีเวทีเสวนา 

ปัญหาอุปสรรค 

- ข้อก าหนดบางประการทางด้านนโยบาย กฎหมาย ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน เช่น ห้าม
ท าโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง 
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- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ผลักภาระในการอบรม ดูแลนักเรียน ให้โรงเรียนดูแล โดยผู้ปกครอง
ไม่มีส่วนร่วม  
วิธีแก้ไขปัญหา 

- สร้างความเข้าใจและแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน  ให้ผู้ปกครอง คณะครูได้
เข้าใจ และมีส่วนร่วมในการช่วยกันส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 

- ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือในการดูแลนักเรียน 

ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษา 
- จัดประชุมมอบนโยบายและแนวทางด้านงานกิจการนักเรียนให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของทางโรงเรียน 

- จัดเวทีน าเสนอผลการปฏิบัติงานของงานกิจการนักเรียนต่อสาธารณชน อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

2. ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
จากกลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนกลาง ได้แก่โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนป่าซาง โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา 
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนเสด็จวน
ชยางค์กูลวิทยา โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา และโรงเรียนเมืองปานวิทยา  
 

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

- งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

- งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ เพศศึกษา 

- งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน 

วิธีการด าเนินงาน 

- เขียนแผนการด าเนินงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

- ด าเนินงานด้วยกระบวนการ PDCA 

ปัญหาอุปสรรค 

- บุคลากรไม่ปฏิบัติตามขอบข่ายที่หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ ใกล้ชิด ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนที่พบคือ ปัญหานักเรียนมาสาย ขาดเรียน หนีเรียน การแต่ง
กาย ทรงผม ชู้สาว ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท 
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วิธีแก้ไขปัญหา 

- เน้นการดูแลเด็กโดยการใช้วินัยเชิงบวก และหลักจิตวิทยาที่ดี 
ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษา 

- ต้องการโปรแกรมเก่ียวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

- อยากมีครูผู้จบเอกแนะแนวโดยตรง เพ่ือเป็นที่ปรึกษาด้านการแนะแนว อยากให้
นักจิตวิทยาโรงเรียนเข้าไปให้ค าปรึกษากับโรงเรียน 

3. ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
จากกลุ่มท่ี 3 กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง – เล็ก ได้แก่โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โรงเรียนแม่พริกวิทยา โรงเรียนแม่ทะวิทยา โรงเรียนแม่สันวิทยา 
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม 
 

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

- ครูทุกคนต้องสามารถเป็นครูฝ่ายปกครองได้ เพราะโรงเรียนไม่ได้มีขนาดใหญ่ ไม่ได้มี
บุคลากรแยกเป็นหลายฝ่ายได้เหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ 
วิธีการด าเนินงาน 

- แต่งตั้งสารวัตรนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียนให้มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน  

- ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก เช่น โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ซึ่ง
เป็นการสร้างคุณค่าในตนเองของนักเรียน 

ปัญหาอุปสรรค 

- ปัญหาที่ในโรงเรียน เช่น พบพฤติกรรมนักเรียนก้าวร้าว  พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยา
เสพติด นักเรียนมาสาย ขาดเรียน 

- อุปสรรคด้านบุคลากร เช่น ครูบางคนคิดว่างานหลักคืองานสอน ไม่สนใจที่จะมีส่วนร่วม
ในการควบคุมดูแลพฤติกรรมของนักเรียน 

วิธีแก้ไขปัญหา 

- ให้ความรู้ อบรม บุคลากรของโรงเรียนให้มีทักษะ และเห็นคุณค่าในการมีส่วนร่วมในการ
สร้างพฤติกรรมที่ดีในตัวนักเรียน 

- มีการส่งต่อหากเกิดปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาล 

 

ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษา 

- ความต้องการบุคลากรทางจิตวิทยา หรือครูที่จบเอกแนะแนวโดยตรง ให้ช่วยดูแล ให้
ค าปรึกษาต่อนักเรียนที่เกิดปัญหาด้านต่างๆ 
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4. ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
จากกลุ่มที่ 4 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม โรงเรียนประชาราช
วิทยา โรงเรียนวชิรป่าซาง โรงเรียนเวียงมอกวิทยา และโรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม  
 

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

- โรงเรียนได้ด าเนินงานกิจการนักเรียน โดยยึดนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยบรรจุลงในแผนปฏิบัติการประจ าปี 
วิธีการด าเนินงาน 

- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ และประเมินผลการด าเนินโครงการ และปรับปรุงแก้ไขใน
ปีถัดไป 

- แต่งตั้งคณะท างานด้านกิจการนักเรียนครบทุกด้าน แต่เนื่องจากไม่ได้เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ครูแต่ละฝ่ายจึงมักเป็นบุคลากรคนเดียวกัน 

ปัญหาอุปสรรค 

- ระบบคัดกรอง SDQ ไม่สามารถแปลผลได้ตรงกับตัวเด็กเท่าที่ควร  
- ปัญหาเกี่ยวกับความอบอุ่นของครอบครัว เนื่องจากเด็กก าพร้าพ่อ หรือแม่ หรืออยู่

ห่างไกลผู้ปกครอง และผู้ปกครองบางคนท าตัวเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี เช่น ติดเหล้า  
- บุคลากรในโรงเรียนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันในการดูแลนักเรียน เพราะครูบางท่านเห็น

ว่างานสอนคืองานหลัก เลยไม่สนใจการปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียน 

- ปัจจุบันปัญหาการติดโทรศัพท์ของนักเรียน โดยนักเรียนเล่นในเวลาที่ไม่ควรเล่น 

วิธีแก้ไขปัญหา 

- จัดโครงการอบรมนักเรียน ให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมพฤติกรรม
ของตน 

- จัดให้บุคลากรครู ได้อบรม เสริมสร้างทักษะวิธีการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษา 

- อยากได้โปรแกรม ระบบสารสนเทศที่เก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ใน
โรงเรียน 

- อยากให้เขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดโครงการที่ส่งเสริมให้โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
ได้ศึกษากระบวนการในการด าเนินกิจการนักเรียนจากโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จ 
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5. ข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
จากกลุ่มที่ 4 กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่โรงเรียนไหล่หินวิทยา โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา 
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมังคลาภิเษก โรงเรียนกิ่วลมวิทยา โรงเรียนสบจาง
วิทย โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม และโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 

บทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

- โรงเรียนได้ด าเนินงานกิจการนักเรียน โดยยึดนโยบายจากกระทรวง จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมาบูรณาการเข้า
ด้วยกัน 

วิธีการด าเนินงาน 

- อาศัยการท างานโดยมีการวางแผนโดยมีแผนงานโครงการ มีค าสั่งมอบหมายหน้าที่ มี
กิจกรรมตามแผน และมีการนิเทศ ติดตาม ก ากับ ประเมินผล และรายงานผลของแต่ละ
โครงการ กิจกรรม 

ปัญหาอุปสรรค 

- บุคลากรไม่เพียงพอ คนๆเดียวรับผิดชอบหลายงาน 

- เนื่องจากบุคลากรน้อย จึงตรวจตราตามจุดต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงในบริเวณโรงเรียน และ
บริเวณใกล้เคียงได้ไม่ทั่วถึง 

- ครูบางคนเข้าใจว่าตนมีหน้าที่ให้ความรู้อย่างเดียว การปกครองเด็กเป็นเรื่องของฝ่าย
กิจการนักเรียนเพียงฝ่ายเดียว 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่สมบูรณ์เหมือนกับโรงเรียนใหญ่ 
- ผู้ปกครองมักคิดว่าการส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนเป็นหน้าที่ของโรงเรียนแต่เพียง

ฝ่ายเดียว จึงไม่ให้ความร่วมมือ 

- งบประมาณไม่เพียงพอ 

วิธีแก้ไขปัญหา 

- สร้างความตระหนักแก่ครูทุกคนในเรื่องการดูแลนักเรียน 

- จัดการประชุมอบรม สัมมนา ให้กับบุคลากร และการนิเทศอย่างต่อเนื่อง 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้สมบูรณ์ 
- ขอความร่วมมือจากชุมชนในการร่วมมือกันดูแลพฤติกรรมของเยาวชน 

- สร้างความตระหนักให้แก่ผู้ปกครอง 
ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพื้นที่การศึกษา 

- มีความต้องการงบประมาณในการด าเนินการเพ่ิมเติม 
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บทท่ี 5 

สรุป  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการ 

นักเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มี
วัตถุประสงค์ดังนี้  (๑) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานสถานศึกษาและความคิดเห็นของรอง
ผู้บริหารหรือหัวหน้างานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายงานปกครอง (๒) เพ่ือให้บุคลากรทางการศึกษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการท างาน การบริหารงานและการจัดการสถานศึกษาในแต่ละบริบทของ
งานปกครอง และงานกิจการนักเรียน  (3) เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบกิจการ
นักเรียน งานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานคือ (1) เสนอขออนุมัติโครงการ (2)  ประชุมวางแผนการด าเนินการ     
3) แต่งตั้งคณะกรรมการ 4) ด าเนินการจัดประชุมตามก าหนดการ 5)  สรุป และประเมินผลการ
ด าเนินงาน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากการด าเนินการกิจกรรมโครงการการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือ 

พัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ในประเด็นความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหาการประชุม พบว่า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมเห็นว่ากิจกรรมการประชุมท าให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ ในบริบทการ
ด าเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน อยู่ที่  ( x =4.43 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เห็นว่ากิจกรรมการ
ประชุมสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานกิจการนักเรียนและช่วยเหลือสถานศึกษาได้ อยู่ที่  
( x =4 .43 ) ซึ่ งอยู่ ในระดับดี   เห็นว่ากิจกรรมการประชุมก่อให้ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ประสบการณ์ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน และวิธีการท างานที่หลากหลาย อยู่ที่ ( x =4.22 ) ซึ่ง
อยู่ในระดับดี เนื้อหาและกิจกรรมการประชุมช่วยให้งานกิจการนักเรียนของโรงเรียนสามารถ
ด าเนินการได้อย่างครอบคุลมและเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น อยู่ที่ ( x =4.33 ) ระยะเวลาของการประชุม 
(1 วัน) มีความเหมาะสมกับเนื้อหา อยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี ซึ่งเฉลี่ยทุกประเด็นในด้าน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหลักสูตร/เนื้อหาการประชุม อยู่ที่ ( x =4.36 ) ซึ่งอยู่ใน
ระดับดี  ในประเด็นความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ประกอบเพ่ิมเติม พบว่า ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าได้รับ
การอ านวยความสะดวกจากคณะท างาน อยู่ที่ ( x =4.52 ) ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สื่อ โสตทัศนูปกรณ์มี
ความเหมาะสมอยู่ที่ อยู่ที่ ( x =4.40 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี เอกสารประกอบการบรรยายมีความเหมะสม
( x =4.19 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มมีความเหมาะสม อยู่ที่ ( x =4.57 ) ซึ่ง
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งเฉลี่ยทุกประเด็นในด้านความพึงพอใจเกี่ยวกับองค์ประกอบเพ่ิมเติม อยู่ที่     
( x =4.46 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี ประเด็นความพึงพอใจในภาพรวมของการประชุมพบว่าผู้เข้าร่วม
ประชุมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ ( x =4.45 ) ซึ่งอยู่ในระดับดี 
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ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีก าหนดการในการด าเนินการทุกกิจกรรมชัดเจนกว่านี้ 
๒. กิจกรรมเริ่มต้นเร็วเป็นอุปสรรคในเดินทางต่อโรงเรียนที่ห่างไกล 

๓. เป็นกิจกรรมที่ดีท่ีควรจัดให้มีในครั้งต่อไป 

 

สรุปข้อมูลจากกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการด าเนินงานฝ่ายกิจการนักเรียน (Focus Group)  
1. ในด้านบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการนักเรียน นั้นทางโรงเรียนได้ด าเนินการ 

ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีภาวะผู้น า ปลูกฝังให้เด็กได้เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ 
สร้างทัศนคติเชิงบวกแก่ตัวนักเรียน ผ่านงานต่างๆเช่น งานรักษาวินัยและแก้ไขพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน งานป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด เอดส์ 
เพศศึกษา งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ งานพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน งานป้องกันอุบัติเหตุนักเรียน เป็นต้นโดยยึดนโยบายจากกระทรวง จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนมาบูรณาการเข้าด้วยกัน 
โดยบรรจุลงไปในแผนปฏิบัติการประจ าปีของแต่ละโรงเรียน โดยโรงเรียนที่มีขนาดเล็กครูทุกคนต้องมี
ส่วนร่วมในการเป็นครูฝ่ายปกครอง  

2. ในด้านวิธีการด าเนินงานกิจการนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะท างานใน 

การด าเนินงานด้านกิจการนักเรียน เช่น งานวินัย งานแนะแนว มีการแต่งตั้งหัวหน้าระดับชั้นเรียน 
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย มีกระบวนการคัดกรองตามคณะท างาน ซึ่ง
เขียนแผนการด าเนินงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ให้นักเรียนได้มี
ส่วนร่วมในการด าเนินงาน เช่นแต่งตั้งสารวัตรนักเรียน เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ร่วมถึง
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ให้นักเรียนได้แสดงออก กรณีโรงเรียนขนาดเล็กครูและบุคลากรมีจ านวน
น้อย ครูทุกคนอาจต้องมีส่วนร่วมในงานกิจการนักเรียน 

3. ส าหรับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานกิจการนักเรียนนั้น ทางโรงเรียนต้อง 
ระมัดระวัง เพราะนโยบายและกฎหมายในปัจจุบัน ไม่สนับสนุนให้ลงโทษนักเรียนด้วยความรุนแรง  
ทั้งนี้ผู้ปกครองมักผลักภาระในการดูแลนักเรียนให้โรงเรียนดูแล โดยไม่มีส่วนร่วมในการช่วยดูแล
นักเรียน ครูบางท่านในโรงเรียนคิดว่าภาระหลักคืองานสอน ไม่สนใจในการมีส่วนร่วมในการดูแล
นักเรียน ส่วนระบบคัดกรอง SDQ ไม่สามารถแปลผลที่แม่นย าต่อตัวนักเรียนเท่าที่ควร บางโรงเรียน
บุคลากรน้อยจึงไม่สามารถดูแลจุดเสี่ยงในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง 

4. วิธีการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนในสังกัดได้แก่ การสร้างความเข้าใจและแนวทางการ 

ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน ให้ผู้ปกครอง และคณะครูได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน 
ใช้การดูแลเด็กโดยใช้วินัยเชิงบวก ให้มีการอบรมคุลากรของโรงเรียนให้มีทักษะและเห็นคุณค่าในการ
มีส่วนร่วมในประเด็นดังกล่าว และส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียนด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการอบรม 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วน ขอความร่วมมือจากชุมชนต่อการดูและพฤติกรรมของเยาวชน
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสถานพยาบาล เป็นต้น 
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5. ความต้องการของโรงเรียนจากเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แก่ การจัดเวทีน าเสนอการ 

ปฏิบัติงานกิจการนักเรียนที่ประสบความส าเร็จต่อสาธารณชน และโรงเรียนอื่นๆ ต้องการโปรแกรมที่
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน อยากให้มีการบรรจุครูผู้จบเอกแนะแนวโดยตรง หรือส่ง
นักจิตวิทยาโรงเรียนเข้าไปให้ค าปรึกษากับโรงเรียน และต้องการงบประมาณเพ่ือด าเนินการในด้านนี้
อย่างพอเพียง 
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ภาพการด าเนินโครงการประชุมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา เพือ่พฒันา
คุณภาพงานกิจการนักเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2560  

ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 

 



 

 

ภาพการด าเนินโครงการประชุมรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา เพือ่พฒันา
คุณภาพงานกิจการนักเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2560  

ณ ห้องประชุมเกียรติยศ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

 
 

   
 

 

   
 

 

  



                                                                   

 

 

 

 

 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35 

ที่   26/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน 

 

            ตามที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้ก าหนด
จัดโครงการประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองในสังกัด สพม. 35 เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลการ
ด าเนินงานสถานศึกษาและความคิดเห็นของรองผู้บริหารหรือหัวหน้างานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน ให้บุคลากร
ทางศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การท างาน การบริหารและการจัดการงานกิจการนักเรียนในแต่ละบริบทที่
แตกต่าง และเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน งานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ในวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 07.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

             เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการประชุมฯ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
            มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า ติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานตลอดจนแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง  ๆ  
เกี่ยวกับการด าเนินการประชุมฯ ดังนี้ 
   1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35           ประธานกรรมการ 
   1.2 นายอลงกรณ์  ประสานสุข  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธานกรรมการ 

   1.3 นายเฉิดพันธุ์  ไชยเพ็ญ  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธานกรรมการ 

   1.4 นายจิรวัฒน์  ปัญญา  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธานกรรมการ 

   1.5  นายไพโรจน์  วิเศษ  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธานกรรมการ    
   1.6  ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยลัย      รองประธานกรรมการ 

   1.7  ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดพูน               รองประธานกรรมการ 

   1.8  ผู้อ านวยการกลุ่มในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                 กรรมการ 

   1.9  นายโกศล  สินธุบุญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการและเลขานุการ                                           
   1.10 นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ          

/2. คณะกรรมการ... 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน  
 มีหน้าที่ด าเนินการประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองในสังกัด สพม. 35        
ในวันที่ 23 มกราคม 2560  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 

    2.1 นายไพโรจน์  วิเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 35         ประธานกรรมการ    
    2.2 นายโกศล  สินธุบุญ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา             รองประธานกรรมการ 

    2.3 นางวราภรณ์  เชื้อน้อย นักวิชาการศึกษาช านาญการ                  กรรมการ 
    2.4 นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ         กรรมการ  
    2.5 นางสาวรักษนันท์  สิทธิผดุง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         กรรมการ 

    2.6 นางสาวพัทธนันท์  นพคุณ    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ         กรรมการ 

    2.7 นางวิรัทญา  ศิริวัง    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน         กรรมการ 

    2.8 นางสาวพิชชาพร สิทธิโชค    นักจิตวิทยาประจ าโรงเรียน                  กรรมการ 

    2.9 นางสาววนาลี  ตั้งฝาย    นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        กรรมการ  

    2.10 นางรุ่งทิวา  ธีระตระกูล    นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ               กรรมการและเลขานุการ   

3. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน    มีหน้าที่ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในการด าเนินงานตามโครงการฯ ให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ  ประกอบด้วย 

   3.1 นางสาวรสสุคนธ์  ปลืม้จิตต์ นักวิชาการเงินช านาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ 

   3.2 นางสาวฐารดี  วงศ์ษา           นักวิชาการเงินช านาญการ                 กรรมการ 

   3.3 นางสาวธนัฏฐา  หาญจักรค า เจ้าหน้าที่การเงิน                            กรรมการ     
   3.4 นางศศิธร  บุญชุม            นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ         กรรมการและเลขานุการ           

4. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าทีเ่ป็นพิธีกร บันทึกภาพและงานด้านโสตทัศนูปกรณ์  
ในการด าเนินการประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองในสังกัด สพม. 35 ประกอบด้วย 

    4.๑ นางจงกร  แสงคล้าย ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                 ประธานกรรมการ 

    4.2 นายลัญจกร  ผลวัฒนะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ        กรรมการ 

    4.3 นายรณชัย  พิชิตสันต์ พนักงานราชการ          กรรมการ 

    4.4 นางนภัสวรรณ  ทาไชยวงศ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ                  กรรมการและเลขานุการ  

           ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการ
ประชุมสัมมนารองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายปกครองในสังกัด สพม. 35     ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

สั่ง  ณ  วันที่  16  มกราคม   พ.ศ.  2560 

 

                                                           
                                                      (นายพิทยา  ไชยมงคล) 
                               ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

 

 



                                                                   

 

 

 

 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  35 

ที่    174/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 

 

            ตำมที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำได้จัด
โครงกำรประชุมสัมมนำรองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยปกครองในสังกัด สพม. 35 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนสถำนศึกษำและควำมคิดเห็นของรองผู้บริหำรหรือหวัหน้ำงำนสง่เสรมิงำนกิจกำรนักเรียน ให้บุคลำกร
ทำงศึกษำได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรท ำงำน กำรบริหำรและกำรจัดกำรงำนกิจกำรนักเรียนในแต่ละบริบทที่
แตกต่ำง และเพื่อขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำระบบกิจกำรนักเรียน งำนสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2560 ณ ห้องประชุม
เกียรติยศ  โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำลัย นั้น 

             เพื่อให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรยีบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงแต่งตัง้
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกจิกำรนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 ดังนี ้

1. คณะกรรมการอ านวยการ             
   1.1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  35           ประธำนกรรมกำร 
   1.2 นำยอลงกรณ์  ประสำนสุข  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธำนกรรมกำร 
   1.3 นำยเฉิดพันธ์ุ  ไชยเพ็ญ  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธำนกรรมกำร 
   1.4 นำยจิรวัฒน์  ปัญญำ  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธำนกรรมกำร 
   1.5  นำยไพโรจน์  วิเศษ  รอง ผอ.สพม. เขต 35     รองประธำนกรรมกำร    
   1.6  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสงักัดทุกโรง            กรรมกำร 
   1.7  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ทุกกลุม่                                  กรรมกำร 
   1.8  นำยโกศล  สินธุบุญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ           กรรมกำรและเลขำนุกำร                                           

มีหน้ำที่ให้ค ำปรกึษำ แนะน ำ ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตลอดจนแก้ไขปัญหำ อุปสรรคต่ำง ๆ   
เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนกิจกำรนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 รำยละเอียดดังนี ้
 1. ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงนอ้ยภำคเรียนละ 1 ครั้ง 
 3. นิเทศ ติดตำม ก ำกับ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

/2. คณะกรรมกำรประสำนงำน....  
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2. คณะกรรมการประสานงาน   
    2.1 นำยไพโรจน์  วิเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 35         ประธำนกรรมกำร    
    2.2 นำยโกศล  สินธุบุญ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ             รองประธำนกรรมกำร 
    2.3 นำงวรำภรณ์  เช้ือน้อย นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                  กรรมกำร 
    2.4 นำงสำวรักษนันท์  สิทธิผดงุ  นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
    2.5 นำงสำวชิดชล  ตั้งสุขขีย์ศิริ   นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร         กรรมกำร 
    2.6 นำงสำวพัทธนันท์  นพคุณ    นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัติกำร         กรรมกำร 
    2.7 นำงวิรัทญำ  ศิริวัง    เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน         กรรมกำร 
    2.8 นำงสำวพิชชำพร สทิธิโชค    นักจิตวิทยำประจ ำโรงเรียน                  กรรมกำร 
    2.9 นำงรุง่ทิวำ  ธีระตระกลู    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ                กรรมกำรและเลขำนุกำร   
    2.10 นำยลัญจกร  ผลวัฒนะ    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้าท่ี  ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ,จัด
เอกสาร บันทกึหลักฐานการปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน ตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน รายละเอียดดังนี ้
 1. ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะบุคลำกรหลักในกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 2. ประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร และคระกรรมกำรด ำเนินงำนและหน่วยงำนอื่น ๆ  
 3. จัดเอกสำร เครื่องมือที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนและรบัผิดชอบ จัดประชุมช้ีแจงและฝึกอบรมให้ควำมรู้
บุคลำกร 
 4. จัดประชุม ปรึกษำหำรือคณะกรรมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 5. รำยงำน  สรปุผลกำรด ำเนินงำน 

 6. อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน 

    3.1 กลุ่มโรงเรยีนขนาดใหญ่พิเศษ – กลาง     
          1. นำยประกรณ์  ผันผำย รอง ผอ.ร.ร.บุญวำทย์วิทยำลัย   ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยวุฒิ  สัมฤทธ์ิ ผู้ช่วย ผอ.ร.ร.จักรค ำคณำทร จังหวัดล ำพูน  รองประธำนกรรมกำร 
          3.  นำยสมชำย  ใจไหว รอง ผอ.ร.ร.วังเหนอืวิทยำ    รองประธำนกรรมกำร 
          4. นำยรัชวุฒิ  ปรำรถนำ รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษำฯ                 กรรมกำร 
          5. นำยจุตพร  สุทธวำนิช รอง ผอ.ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล ำพูน       กรรมกำร 
          6. นำยศรำวุธ  เข่ือนค ำ ผช. ผอ.ร.ร.เวียงเจดีย์วิทยำ        กรรมกำร 
          7. นำยคมสัน  มีเดช รอง ผอ.ร.ร.เถินวิทยำ         กรรมกำร 
          8. นำงลัดดำ  กลิ่นวงษ์ รอง ผอ.ร.ร.ล ำปำงกัลยำณี        กรรมกำร 
          9. นำยสมบรูณ์  ดำวัลย์ รอง ผอ.ร.ร.เสริมงำมวิทยำคม                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    3.2 กลุ่มโรงเรยีนขนาดกลาง     
          1. นำยรวี  หมั่นท ำ รอง ผอ.ร.ร.แจ้หม่วิทยำ    ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยพิษณุ  โยธำ รอง ผอ.ร.ร.แมเ่มำะวิทยำ    รองประธำนกรรมกำร 
          3.  นำยสุพจน์  โยธำ ครูโรงเรียนป่ำซำง    รองประธำนกรรมกำร 
          4. นำยบันดำล  ดวงบุรงค์ ครูโรงเรียนธีรกำนทบ์้ำนโฮ่ง                 กรรมกำร 
          5. นำยสรำวุฒิ  ค ำวัน ครูโรงเรียนสบปรำบพทิยำคม        กรรมกำร 
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          6. นำงพัชรินทร์  ภัคจีรสกลุ ครูโรงเรียนเสด็จวนชยำงค์กูลวิทยำ                                กรรมกำร 
          7. นำงธีระพร  ทองรอบ  ครูโรงเรียนห้ำงฉัตรวิทยำ        กรรมกำร 
          8. นำยธรณินทร์  พำนธงรักษ์ ครูโรงเรียนเมอืงปำนวิทยำ       กรรมกำร 
          9. นำงปฏิมำ  นรภัทรพมิล รอง ผอ.ร.ร.ประชำรัฐธรรมคุณ            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    3.3 กลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็ก  
          1. นำยไชยวสันต์  ใหม่ทรำยเปียง รอง ผอ.ร.ร.แมพ่ริกวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยจ ำรัส  ปันศร ี  ครูโรงเรียนแม่ทะวิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
          3. นำยอเนก  ประเสริฐ  ครูโรงเรียนแม่ตืนวิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
          4. นำยปิยฉัตร  ไชยแก้ว  ครูโรงเรียนทุ่งหัวช้ำงพิทยำคม                กรรมกำร 
          5. นำงสำวอุณำกรรณ  กันยะมี   ครูโรงเรียนแม่ทำวิทยำคม        กรรมกำร 
          6. นำงยุวดี  พรหมนิล  ครูโรงเรียนบ้ำนแป้นพทิยำคม       กรรมกำร 
          7. นำงสำวจันทนำ  ชัยชนะ   ครูโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร       กรรมกำร 
          8. นำงศุภิสรำ  ใจสิทธ์ิ  ครูโรงเรียนแม่สันวิทยำ        กรรมกำร 
          9. นำยอุดร  มะโนเนือง  ครูโรงเรียนเมอืงปำนพัฒนวิทย ์        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    3.4 กลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็ก  
          1. นำยสมยศ  วงศ์ค ำมูล  ครูโรงเรียนน้ ำดิบวิทยำคม   ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยสุวรรณ  ยี่ยวน  ครูโรงเรียนเวียงมอกวิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
          3. นำงกิ่งกำญจน์  โสภำวิบูลยร์ัตน์ ครูโรงเรียนวชิรป่ำซำง   รองประธำนกรรมกำร 
          4. นำยเจนภพ  ยศบุญเรือง ครูโรงเรียนประชำรำชวิทยำ                กรรมกำร 
          5. นำยสนั่น  กำญจนเชษฐ์   ครูโรงเรียนทุ่งกว๋ำววิทยำคม       กรรมกำร 
          6. นำยมำนะ  หำญสุวรรณ ครูโรงเรียนแม่ทะพฒันศึกษำ       กรรมกำร 
          7. นำยชัชวำล  นันทอำภำ   ครูโรงเรียนเกำะคำวิทยำคม       กรรมกำร 
          9. นำงวรนำฎ  สิทธิฤทธ์ิ  ครูโรงเรียนเวียงตำลพิทยำคม        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

          8. นำงสำวปำนฤทัย  นุชบ้ำนป่ำ ครูโรงเรียนเมอืงมำยวิทยำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    3.5 กลุ่มโรงเรยีนขนาดเล็ก  
          1. นำยชวนำกร  ศรีค ำ  ครูโรงเรียนไหลห่ินวิทยำ   ประธำนกรรมกำร 
          2. นำยพิธี  ทองแดง  ครูโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยำ   รองประธำนกรรมกำร 
          3. นำงนงลกัษณ์  อุปกำระ ครูโรงเรียนบ้ำนโฮง่รัตนวิทยำ  รองประธำนกรรมกำร 
          4. นำงสำวนำถปรียำ  เหรียญทอง ครูโรงเรียนป่ำตำลบ้ำนธิพิทยำ                กรรมกำร 
          5. นำงอรพินท์  อุปโน  ครูโรงเรียนอุโมงค์วิทยำคม       กรรมกำร 
          6. นำยกีรติกร  จินดำธรรม ครูโรงเรียนสบจำงวิทยำ        กรรมกำร 
          7. นำยทรงศักดิ์  พูดสัตย์  ครูโรงเรียนกิ่วลมวิทยำ        กรรมกำร 
          9. นำยสมบัติ  จันทร์สรุิยะ ครูโรงเรียนแม่ทะประชำสำมัคคี                          กรรมกำร 
          8. นำยถนอม  เพียงไพรชม ครูโรงเรียนบ้ำนโฮง่รัตนวิทยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         มีหน้าท่ี   บริหำรจัดกำรใหม้ีระบบกำรดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถำนศึกษำให้ชัดเจน และมี
ประสิทธิภำพ ประสำนงำนระหว่ำงสถำนศึกษำกบัหน่วยงำนและบุคคลภำยนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่ำย
ผู้ปกครอง องค์กรต่ำงๆ สำธำรณสุข โรงพยำบำล สถำนีต ำรวจ  ดูแล ก ำกับ นิเทศ ติดตำม ประเมิน สนบัสนุน 
และให้ขวัญก ำลังใจในกำรด ำเนินงำน รำยละเอียดดงันี ้
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 1. ก ำหนดนโยบำย วัตถุประสงค์ กำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

 2. สร้ำงควำมตระหนกัให้ครทูุกคน และบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเหน็คุณค่ำและควำมจ ำเป็นของระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 3. ก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหเ้หมำะสมกบัสถำนศึกษำ 

 4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำนตำมควำมเหมำะสม 

 5. ประชุมคณะกรรมกำรและก ำหนดเกณฑ์จ ำแนกกลุ่มนกัเรียน 

 6. ส่งเสรมิให้ครูทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับควำมรู้เพิม่เติม มีทกัษะเกี่ยวกบัระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่ำงต่อเนือ่ง 
 7. เชิญร่วมเป็นกรรมกำรและเครือข่ำยในกำรช่วยเหลอืนักเรียน 

 8. ประชุมปรึกษำหำรือและขอควำมร่วมมือ 

 9. ก ำหนดปฏิทินกำรด ำเนินงำน 

         10. นิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

         11. ยกย่องให้รำงวัล เผยแพรผ่ลงำนกำรด ำเนินงำนในโอกำสต่ำง ๆ 

           ทั้งนี ้ ให้ผู้ที่ได้รบักำรแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  ปฏิบัติหน้ำที่รบัผิดชอบใหเ้ป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยประสบผลส ำเรจ็ตำมวัตถุประสงค์ 

สั่ง  ณ  วันที่  24  มีนำคม  พ.ศ.  2560 

                                                    
                                                      (นำยพิทยำ  ไชยมงคล) 
                               ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 35 
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