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การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ
Quality student management
วาที่รอยตรีชัยเดช อารีศิริไพศาล
สาขาการบริหารการศึกษา คณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทคัดย$อ
บทความเรื่อง การบริหารกิจการนักเรียนที่มีคุณภาพ มีวัตถุประสงค.เพื่อนําเสนอเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวของกับผูเรียนโดยตรงที่ไมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน ซึ่งสถานศึกษาแต
ละแหงจะมีผูบริหารทําหนาที่กํากับดูแลติดตาม และครูบุลากรทางการศึกษาเป6นผูรับผิดชอบในแตละดานของ
กิจการนักเรียน เพื่อการดําเนินงานอยางเป6นระบบและมีประสิทธิภาพ สงผลใหผูเรียนไดรับการดูแลเอาใจใส
อยางทั่วถึง งานกิจการนักเรียนเป6นงานที่สงเสริมพัฒนานักเรียนทุกวิถีทางใหมีคุณภาพชีวิตอยางเหมาะสมวัย
มีทักษะชีวิตที่ดีมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสามารถพัฒนาตนเองตลอดการดําเนินชีวิตที่ดีทั้งชีวิต
โดยมีสถานศึกษา ชุมชน และผูปกครองรวมกันดูแลชวยเหลือสงเสริมผูเรียนมีภูมิคุมกันในการใชชีวิตที่ดีตอไป
คําสําคัญ : การบริหารกิจการนักเรียน, คุณภาพ
Abstract
Articles, Quality student management issues, with the objective to offer management
education involving students directly, not about the management of teaching and learning in
the classroom. Which school will have individual functions, governance, monitoring and
education activities to teachers, the witness is responsible for each aspect of the Student
Affairs system operations, and efficient. Resulted in students receiving care through the
Student Affairs is promoting development of students in every possible way, properly
reintegrated into quality of life. The good life skills, discipline and ethics can develop
themselves along the life whole life by an institution. The community and the parents share
care, help promote the study of the immune, in the good life.
Keyword: Student affairs management, Quality
บทนํา
การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา สิ่งที่สําคัญที่จะกาวผานการ
เปลี่ ย นแปลงไดนั้ น บุ คคลจะตองไดรั บ การศึ ก ษาพั ฒ นาความรู ความเขาใจทั้ งรางกาย จิ ต ใจ สติ ป\ ญ ญา
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหดํารงชีวิตอยูในสังคมไดปกติสุขที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเป6นหนวยงานในการจัดการศึกษาที่มีผูบริหารเป6นผูนําในการวางแผนรวมกับคณะครูบุคลากรทาง
การศึกษา และชุมชนในทองถิ่น รวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดรับ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจึงจําเป6นที่จะตองมีการบริหารกิจการนักเรียนที่เป6นสวนหนึ่งของ
การบริหารสถานศึกษาที่จะตองสงเสริมสนับสนุน และชวยเหลือแกไขป\ญหาของนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ขึ้น โดยมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหสอดคลองกับหลักการประชาธิปไตย เชื่อมโยงกับการปลูกฝ\ง
วัฒนธรรมประชาธิปไตย การเป6นผูนําผูตามที่ดี และรูจักหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง
การบริหารกิจการนักเรียนตองมุงเนนการพัฒนาผูเรียนใหเป6นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ที่มีมาตรากลาวถึง
การศึกษาในการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม ดังมาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเป6นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให
เป6น มนุษย.ที่สมบู รณ.ทั้งรางกาย จิตใจ สติป\ ญญา ความรู และคุณธรรม มี จริย ธรรมและวั ฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และมาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาความรูที่เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ.ของ
ตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร.ความเป6นมา
ของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย.ทรงเป6นประมุข
ทักษะดานวิทยาศาสตร.และเทคโนโลยี รวมทั้ งความรูความเขาใจและประสบการณ.เ รื่องการจัด การ การ
บํารุงรักษาและการใชประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิป\ญญาไทย และการประยุกต.ใชภูมิป\ญญา ทักษะดานคณิตศาสตร. และ
ดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง ทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ซึ่งการบริหารกิจการนักเรียนเป6นกระบวนการใหความสําคัญตอนักเรียนตั้งแต
เริ่มเขารับการศึกษาจนออกจากสถานศึกษา ผูบริหารและคณะครูบุคลากรตองทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบการ
ปกครองนักเรียน แนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อใหบรรลุ
ตามเปfาหมายที่กําหนด และจะตองสงเสริมผูเรียนใหมีประสิทธิภาพความสามารถของตนเองในการดํารงอยูใน
สังคมไทยดวยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย.ทรงเป6นประมุข
ดังนั้น การบริหารกิจการนักเรียนเป6นงานที่จะตองพัฒนานักเรียนใหมีการเรียนรูในดานสติป\ญญา
อารมณ. รางกาย จิตใจ มีความประพฤติที่ดี โดยมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ที่สังคมตองการ และเป6น
งานที่ตองสงเสริมในดานวิชาการใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงการศึกษาที่
มุงเนนใหนักเรียนเป6นคนเกงคนดี และมีความสุข
ความหมายของงานกิจการนักเรียน
อณัญญา เรืองวานิช และนันทิยา นอยจันทร. (2557, หนา 105) ไดกลาวถึงความสําคัญวา งานกิจการ
นักเรียนเป6นงานที่เกี่ยวของกับการ สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีทักษะ การดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ.ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสูโลกแหง
อาชีพรวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข
วราภรณ. บุญดอก (2559, หนา 12)ไดใหความหมายวา งานกิจการนักเรียนเป6นงานที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนโดยตรงนอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุงสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนให
เป6นผูที่มีความรูความสามารถมีความประพฤติที่ดีงามมีระเบียบวินัยในตนเอง อันสงผลใหนักเรียนกาวหนาและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนรู และการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป
ปณิธิกฤษติ์ เลิศลา (2555, หนา 21) ไดกลาววา งานกิจกรรมนักเรียนเป6นงานที่เกี่ยวของกับนักเรียน
โดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุงสงเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน ใหเป6นผูที่
มีความรูความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยในตนเอง อันจะสงผลใหนักเรียนกาวหนาและ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนและการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไป
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สรุปความหมายของงานกิจการนักเรียน เป6นงานที่เกี่ยวของกับนักเรียนโดยตรง เพื่อสงเสริมและ
พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยเป6นผูที่มีความรูความสามารถมีความประพฤติที่ดีงาม มีทักษะใน
การแกป\ญหา สามารถปรับตนใหเขากับคนอื่น ๆ ไดดีในทางอารมณ. และจิตใจ พรอมคุณธรรมจริยธรรม
ความหมายการบริหารกิจการนักเรียน
สมพิศ โหงาม (2550, หนา 4) ไดกลาวา การบริหารกิจการนักเรียนเป6นเรื่องที่เกี่ยวของกับนักเรียน
โดยเฉพาะ รวมทั้งเป6น ภารกิจอันเป6นหนาที่ของผูบริหารที่จะตองดําเนินการ เพื่อใหกิจการนักเรียนดําเนินไป
ไดดวยดี มีประสิทธิภาพ ดวยการจัดการบริหารที่ดีและเหมาะสม ซึ่งจะสรรค.สรางลักษณะนิสัยที่ดีในการอยู
รวมกันกับคนอื่น และสามารถสรางสรรค.ประโยชน.ใหกับโรงเรียน
อณัญญา เรืองวานิช และนันทิยา นอยจันทร. (2557, หนา 105) ไดกลาวความหมายการบริหาร
กิจการ นักเรียน ถือวาเป6นงานที่เกี่ยวกับ การควบคุ มดูแลนักเรี ยนใหมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเสริมสรางให
นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม พรอมที่จะเจริญเติบโต เพื่อเป6นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติตอไปในอนาคต งานบริหารงานกิจการนักเรียนเป6นงานที่มุงชวยสรางคุณสมบัติสําคัญที่มุงหวัง
ใหแกนักเรียน สงเสริมการเรียนและชีวิตความเป6นอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปดวยดี มีวินัยใน
ตนเอง งานบริ ห ารกิ จ การนั ก เรี ย นเป6 น งานซึ่ งผู บริ ห ารสถานศึ ก ษาจะตองมี ความเขาใจในหลั กการและ
กระบวนการบริหาร และตองใหความสนใจและเอาใจใสในกิจการนักเรียนไมนอยไปกวางานดานอื่นๆ
ดวงแกว จันทรสูตร (2554, หนา 12) ไดกลาววา การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหาร
ที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดใหทั้ง
ในและนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนในดานตาง ๆ ใหเป6นพลเมืองดี มีคุณคาตอสังคม สามารถนําความรูไป
ประยุกต.ใชใหเกิดประโยชน.ตอตนเองแลผูอื่น
สรุปความหมายของการบริหารกิจการนักเรียน เป6นการดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม
สนับสนุนทางการเรียนรูดานความสามารถ พฤติกรรม ทักษะชีวิต การเรียนรูระบอบประชาธิปไตยในสังคม
ไมไดที การจัด การเรีย นการสอนในชั้ นเรีย น แตเป6น การจัด กิจ กรรมสรางประสบการณ.ความประพฤติ ดี มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และฝnกการแกป\ญหาตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมกอนที่จะออกไปสูสังคม
ภายนอก
หลักการบริหารงานด4านกิจการนักเรียน
ดวงแกว จันทรสูตร (2554, หนา 16) ไดกลาววา หลักการบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง การมุง
พั ฒ นาการเรี ย นรู ตามความสนใจ และความถนั ด ของนั ก เรี ย นใหรู จั ก คิ ด อยางเป6 น ระบบความคิ ด อยาง
สรางสรรค. รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน. มีความรู เป6นคนดี มีวินัย มีความเป6นไทย โดยการปลูกฝ\งคุณธรรม
จริยธรรมและลักษณะนิสัยที่ดีใหกับนักเรียนเป6นผูมีวินัยในตนเอง สามารถปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ณะภา ลีพรม (2558, หนา29-30) กลาววาหลักการบริหารงานกิจการนักเรียน เป6นงานที่เกี่ยวของกับ
นักเรียนโดยตรงนอกเหนือจากการเรียนการสอน มุงสงเสริมบรรยากาศทางวิชาการใหนักเรียนไดสํารวจตนเอง
เขาใจตนเอง ชวยสงเสริมความถนัดของนักเรียน ใหรูจักคิดอยางเป6นระบบคิดอยางสรางสรรค. รูจักใชเวลาวาง
ใหเกิ ดประโยชน. โดยการวางแผนการจั ด กิจ กรรมจั ด ระบบ โครงสรางการบริห าร กํา หนดบทบาทหนาที่
ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินงานบริหารงานกิจการนักเรียนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
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สรุปไดวาหลักการบริหารงานกิจการนักเรียน เป6นงานปกครองนักเรียนใหมุงพัฒนาการเรียนรู เพื่อ
สงเสริมในการดําเนินกิจกรรมตางๆใหเกิดประโยชน.สูงสุดของนักเรียน ในการแกป\ญหาอุปสรรคของตนเองจน
ประสบความสําเร็จ สงเสริมความถนัดการเรียนรูดวยตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน.ในการรูจักคิด
อยางเป6นระบบ จัดใหนักเรียนมีระเบียบวินัยตามกฎระเบียบของสถานศึกษา การปรับตัวใหเขากับสังคม และ
สิ่งแวดลอม รูจักความสามัคคีในหมูคณะ
ความสําคัญการบริหารกิจการนักเรียน
จันทร.โท จันทร.พิมพ. (2553, หนา 24) ไดกลาววา งานกิจการนักเรียนเป6นงานที่มีความสําคัญมากตอ
นักเรียนแตละคน เพราะเป6นงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตของนักเรียนในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเป6นดาน
ศักยภาพความสามารถ ดานคุณธรรม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป6นการสงเสริมความเจริญงอกงามของชีวิต
และสามารถรวมงานผูอื่นอยางมีวุฒิภาวะและมีความสุข เป6นกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีความรัก ความผูกพัน
ทั้งสถาบันกับคณะครูและเพื่อนนักเรียนดวยกัน
อณัญญา เรืองวานิช และนันทิยา นอยจันทร. (2557, หนา 105) ไดกลาวถึงความสําคัญวา งานกิจการ
นักเรียนเป6นงานที่เกี่ยวของกับการ สงเสริมและพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยและความแตกตาง
ระหวางบุคคล มีทักษะ การดําเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ.ศีลธรรม จริยธรรม พัฒนาตนเองสูโลกแหง
อาชีพรวมทั้งดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข
ปณิธิกฤษติ์ เลิศลา (2555, หนา 22) ไดกลาววา งานกิจการนักเรียนเป6นงานที่มีความสําคัญมากตอ
นักเรียนแตละคนเพราะเป6นงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชีวิตของนักเรียนในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเป6นดาน
ศักยภาพ ความสามารถ ดานคุณธรรม และคุณภาพชีวิต รวมทั้งเป6นการสงเสริมการเจริญชีวิตและรวมงานกับ
ผูอื่นอยางมี วุฒิภาวะและมีความสุข เป6นกิจการที่ชวยใหนักเรียนมีความรัก ความผูกพันทั้งกับสถาบันกับคณะ
ครูและกับเพื่อนนักเรียนดวยกัน
นาราชนก กองทองหลาง (2561, หนา 12) การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความสําคัญตอนักเรียน
สังคม และประเทศชาติ เพราะเป6นกิจกรรมชวยเหลือดูแลนักเรียนใหเป6นคนเกง คนดี และมีความสุข ตรงตาม
เจตนารมณ. ข องการจั ด การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุงหมาย
เพื่อพัฒนา และเติมเต็มศักยภาพในตัวผูเรียนใหเป6นไปอยางสมบูรณ.ทั้งรางกาย และใจ
สรุปไดวาความสําคัญของการบริหารกิจการนักเรียน เป6นกิจกรรมชวยเหลือดูแลนักเรียนใหเป6นคนเกง
คนดี และมีความสุข สามารถนําไปปรับใชเพื่อพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเหมาะสมตามวัยในดานรางกาย
อารมณ. สังคม และจิตใจใหมีวุฒิภาวะทางอารมณ.ศีลธรรม จริยธรรมแลวดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุข
ความมุ$งหมายการบริหารกิจการนักเรียน
จรัญ ชูชื่น (2547, หนา 14) ไดกลาวไววา การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความมุงหมาย ดังนี้
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรใหสมบูรณ.ยิ่งขึ้น
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูตามความถนัดความสนใจและเต็มศักยภาพเพื่อเติบโตเป6น
ผูใหญที่มีความรับผิดชอบและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
ใจจริง บุญเรืองรอด (2540, หนา 119-120) ไดอธิบายความมุงหมายไววา คือ การระงับหรือหยุด
พฤติกรรมที่ผิดระเบียบวินัย จริยธรรมดวยวิธีการตาง ๆ วิธีการที่พบบอยจะใชวิธีการลงโทษที่รุนแรง เชน การ
เฆี่ยนหนาเสาธงตอหนานักเรียนคนอื่น ๆ การพักการเรียนการไลออก เป6นตน แมวิธีจะไดผลบางในระดับหนึ่ง
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แตมีจุดออนในดานจิตวิทยาการแกป\ญหา เฉพาะหนามากกวาการทํางานเป6นกระบวนการ ดังนั้น แมความมุง
หมายในการหยุดพฤติกรรมเบี่ยงเบนยังคงอยูในป\จจุบัน แตจะเป6นการเนนการแกป\ญหาที่ใชหลักจิตวิทยาเขา
มาใชมากกวาการใชวิธีการรุนแรง ที่สําคัญในป\จจุบันนี้ไมเพียงแตการหยุดพฤติกรรมเบี่ยงเบนเทานั้นความมุง
หมายของการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนเป6นสําคัญ ในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนทุกคน เป6นการ
ดําเนินการที่เป6นกระบวนการและเนนการทํางานระยะยาวมากกวาการแกป\ญหาเฉพาะหนา ดวยเหตุนี้งาน
แนะแนวของสถานศึกษาจึงเขามามีบทบาทมาก
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ. (2543, หนา 6) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการบริหารกิจการนักเรียน ดังนี้
1. สงเสริมการเรียนและชีวิตความเป6นอยูของนักเรียนในโรงเรียนใหดําเนินไปไดดวยดี
มีความปกติสุขตอไป
2. พัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยในตนเอง การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม
3. พัฒ นาความสามารถ ความสนใจ และความถนัด เฉพาะของนั กเรี ย นแตละคนใหกาวหนาเป6 น
ประโยชน.แกตนเองและสังคมใหไดมากที่สุด
สรุปความมุงหมายการบริหารกิจการนักเรียน เป6นงานที่สงเสริม สนับสนุนการเรียนการสอน และ
พัฒนาผูเรียนใหเรียนรูตามความถนัดความสนใจ ฝnกการใชชีวิตอยางสมบูรณ.ใหมีความประพฤติปฏิบัติตนอยาง
มีระเบียบวินัยเป6นประโยชน.แกตนเองและสังคม
บทบาทหน4าที่การบริหารกิจการนักเรียน
กําไลทอง จันทร.ไทยศรี (2553, หนา 54) ไดกลาววา ผูบริหารเป6นบุคคลที่สําคัญที่จะทําใหงานกิจการ
นักเรียน ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาการ ดานอารมณ.
สังคม จิตใจ และบุคลิกภาพที่เหมาะสม และสนองความตองการของนักเรียน ผูบริหารตองมีบทบาท ดังนี้
1. ตองเขาใจจุดมุงหมาย และวิธีดําเนินงานจัดกิจกรรมนักเรียน และสามารถใหคําปรึกษาแกนักเรียน
และครูที่ปรึกษากิจกรรมได
2. ตองชี้แจงนโยบายใหผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของไดทราบ ถึงจุดมุงหมายที่ถูกตอง
ในการจัดกิจกรรมนักเรียน
3. ตองใหคําปรึกษาและเห็นชอบในแผนการดําเนินงานของกิจกรรมนักเรียนที่จะจัดขึ้นในสถานศึกษา
ซึ่งแผนการดํา เนิ นงานเกิ ด จากการมีส วนรวมระหวางครู ที่ป รึกษาและนั กเรีย นที่ว างแผนกิ จกรรมตลอดปs
การศึกษา
4. ตองสนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการจัดหาอุปกรณ.เครื่องใชในการจัดกิจกรรมนักเรียน
รวมทั้งวิธีการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียน
5. ตองสนับสนุนใหครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียน ไปฝnกอบรมใหมีความรูความสามารถในงานกิจกรรม
ที่ไดรับผิดชอบหรือความรูพิเศษ เชน ดานดนตรี พลศึกษา เป6นตน
6. ตองมีการประสานกับผูปกครองนักเรียน อยูเสมอ โดยการเปtดโอกาสใหผูปกครองไดแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน เพราะความรวมมือของผูปกครองจะทําใหเกิดความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมนักเรียนไดเป6นอยางดี
7. ตองกํากับดูแลใหบุคลากรทุกฝuาย ที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมนักเรียนปฏิบัติตามแผนที่วางไว
โดยรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมในสถานศึกษาผูปกครองและชุมชนทราบอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
8. ตองจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เป6นประโยชน.แกสถานศึกษา ทองถิ่นและจัดกิจกรรมตาง ๆ ในวันสําคัญ
ทางศาสนาและวันสําคัญของชาติ
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9. ตองสงเสริมการกีฬาในสถานศึกษา โดยการจัดแขงขันกีฬาภายในภายนอกสถานศึกษา และขอ
ความรวมมือ ครู นักเรียน เกี่ยวกับการกีฬา
10. ตองนิ เ ทศ ติ ด ตามและวิ จั ยการดํ าเนิ น งานกิ จกรรมของนั กเรี ย น ทั้ งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา เพื่อนําไปใชในการวางแผน การจัดกิจกรรมของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สมพิศ โหงาม (2550, หนา 77) ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนในการบริหารงาน
กิจการนักเรียนวา การบริหารกิจการนักเรียนเป6นงานที่สถานศึกษาจําเป6นตองสงเสริม สนับสนุน และจัดใหมี
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง จึงเป6นหนาที่ของผูบริ หารโดยตรงที่ นอกจากจะตองรับผิดชอบดูแลแลว ยั ง
จําเป6นตองใชความรูความเขาใจในหลักกระบวนการบริหาร ตาง ๆ และนํามาประยุกต.ใชกับการบริหารกิจการ
นักเรียน เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม เปfาหมายแลว ผูบริหารสถานศึกษายังตองดําเนินกลวิธีตาง ๆ ในการ
บริหารงานกิจการนักเรียนให ลุลวงไปดวยดี ดวยการปฏิบัติตามขั้นตอนบางประการอยางชัดเจนและรัดกุม
ไดแก
1. ชี้ แจงทํ า ความเขาใจกั บ ครู อ าจารย. เจาหนาที่ / พนั กงาน ซึ่ ง ประกอบเป6 น ฝu า ยตาง ๆ ของ
สถานศึ กษา ใหเขาใจในนโยบายของสถานศึ ก ษาในเรื่ องเกี่ ย วกั บ งานกิ จ การนั กเรี ย น วิ ธี การดํ า เนิ น งาน
วัตถุประสงค. และเปfาหมายของงานกิจการนักเรียน พรอมทั้งขอความ
2. ประชาสัมพันธ.ใหนักเรียน ผูปกครองนักเรียน ตลอดจนชุมชนใหตระหนัก และเขาใจในงานกิจการ
นักเรียน พรอมกับขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝuาย ใหยอมรับใน ความสําคัญและความจําเป6นของงาน
3. แตงตั้ งคณะกรรมการรั บผิ ด ชอบในงานกิจ การนั กเรี ย น โดยอาจกํ า หนดใหผู ชวย ผู บริ ห าร
สถานศึกษา เชน ผูชวยอาจารย. ใหญหรือผูชวยผูจัดการ ฝuายใดฝuายหนึ่งดูแลงาน ของกิจการนักเรียนโดยตรง
4. กําหนดแผนงานกิจการนักเรียนใหสอดคลองกับหมวด 4 ในมาตรา 22-24 ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสัมฤทธิผลตามเจตนารมณ.ของ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559)
ซึ่งมุงเนนใหพัฒนาชีวิตที่ดีเกง และมีความสุข ดวยการใหกําหนดแผนงานหรือโครงการสงเสริมคุณประโยชน.
ใหกับนักเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหนักเรียนสามารถเสริมสรางภูมิป\ญญาของตนเองได
5. จัดใหมีการอบรม หรือประชุมสัมมนา เพื่อใหความรูเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน แกคณะครู
อาจารย. ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ในอันที่จะเสริมสรางความรูความเขาใจใน ขอบขายของงานกิจการ
นักเรียนใหสอดคลองและตรงกันเพื่อจะไดรวมมือประสานงานกันได ถูกตองตามสายงาน ซึ่งจะชวยใหการ
บริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
6. อํานวยความสะดวกใหแกฝuายกิจการนักเรียนอยางเต็มที่ ซึ่งนอกจากจะสราง ขวัญและกําลังใจแก
ผูปฏิ บัติ งานแลว ผู บริ หารยังตองดูแลจั ดสรรงบประมาณ วัส ดุอุป กรณ. สําหรับ ผูปฏิ บัติ งานในฝuายกิจ การ
นักเรียนไดปฏิบัติงานอีกดวย
7. ควบคุมการดําเนินงานกิจการนักเรียนใหเป6นไปตามเปfาหมายและโครงการที่กําหนดไว พรอมทั้ง
ติดตามประเมินผลงานเป6นระยะ ๆ
สรุปไดวาบทบาทหนาที่ของผูบริหารในการบริหารงานกิจการนักเรียน ตองจัดทํานโยบายสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับบริบทความตองการของทองถิ่นชุมชนของสถานศึกษา และตองชี้แจงทําความเขาใจกับครู
ผูปกครองในการดําเนินการบริหารกิจการนักเรียน และแตงตั้งคณะกรรมการคณะครูที่ตองรับผิดชอบในการ
ปกครองดูแลชวยเหลือในงานกิจการนักเรียนพรอมกําหนดแผนงานใหเป6นไปตามเปfาหมาย และโครงการที่
กําหนดไวใหมีประสิทธิภาพทุกดาน การใหบริการการบริหารสถานศึกษา การจัดสภาพสิ่งแวดลอม ภายใน
สถานศึกษา การประชาสัมพันธ. เฉพาะอยางยิ่งดานกิจการนักเรียน ซึ่งเป6นภารกิจ สําคัญที่ผูบริหารจักตอง
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รับผิ ดชอบดวยการสงเสริ มการจั ดกิจ กรรมตางๆ ใหกับ นักเรีย น เพื่อใหนั กเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น และ
เสริมสรางประสบการณ.แปลกใหมที่เป6นประโยชน.
วิจัยที่เกี่ยวข4องกับการบริหารกิจการนักเรียน
วิจัยในประเทศ
ประมวล วิล าจัน ทร. (2555, บทคัด ยอ) ไดศึกษาการพั ฒนารูปแบบการบริหารกิจ การนักเรีย น
นักศึกษา ของสถาบันการอาชีวศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการศึกษาพบวา 1)
สภาพป\จจุบันและแนวทางการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการ
บริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ได
พัฒนาขึ้น ประกอบดวย 3 องค.ประกอบหลัก และองค.ประกอบยอยดังนี้ (1) คณะกรรมการกิจการนักเรียน
นักศึกษา จํานวน 11 คน (2) ขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาซึ่งมีองค.ประกอบยอยคือ (2.1) งาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา(2.2) งานพัฒนานักเรียนนักศึกษา (2.3) งานบริการและสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
(2.4)งานแนะแนวนักเรียนนักศึกษาและ (2.5) งานศิษย.เกาสัมพันธ. (3)กระบวนการบริหารกิจการนักเรียน
นักศึกษา ซึ่งมีองค.ประกอบยอยคือ (3.1) การวางแผน (3.2) การจัดองค.กร (3.3) การดําเนินงาน (3.4) การ
ติดตามประเมินผล และ (3.5) การปรับปรุงพัฒนา 3)รูปแบบไดผานการประเมินความเป6นไปไดและความเป6น
ประโยชน. โดยผูเกี่ยวของกับการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา มีผลประเมินอยู
ในระดับมาก
วราภรณ. บุญดอก (2559, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องสภาพและป\ญหาการบริหารกิจการนักเรียน
ชวงชั้น ที่ 3 และ 4 ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาลพบุรีผลการวิจัยพบวา สภาพการ
บริหารงานกิจการนักเรียนในภาพรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับ มากและมีป\ญหาในภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ยกเวนดานการรับเด็ก เขาเรียน และการแบงกลุมนักเรียน การปฐมนิเทศ การจัดบริการ และ
สวัสดิการสุขภาพอนามัยการรักษาวินัย และความประพฤติของนักเรียน และการวิจัย ประเมินผลและติดตาม
ผลเมื่อนักเรียนสําเร็จไปแลว มีป\ญหาอยูในระดับปานกลาง
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในประเทศ สรุปไดวาการ
พัฒนารูปแบบนั้นมีการนํากระบวนการบริหารงานกิจการนักเรียนมาใชในการวางแผน การดําเนินงาน การ
ติดตามประเมินผลและนํามาปรับปรุงพัฒนา
วิจัยต$างประเทศ
Karr (1991, p. 397-A) แหงมหาวิทยาลัยออร.เบิร.น ไดทําการวิจัยเรื่องผลการใชหลัก การควบคุม
นักเรียนอยางเครงครัดและการใชอํานาจของอาจารย.ใหญที่มีตอความพึงพอใจของ ครู-อาจารย.ซึ่งการวิจัยชุด
นี้มีจุดประสงค.เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ.ระหวางหลักการที่เครงครัด เกี่ยวกับการควบคุมนักเรียน การใช
อํานาจของอาจารย.ใหญและความพึงพอใจในงานของครู-อาจารย. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมี 3
ชนิด คือ แบบหลักการควบคุมนักเรีย นอยางเครงครัด ใชศึกษาหลักการของครู -อาจารย. กลุมตัวอยาง
ประกอบดวยครู-อาจารย.จํานวน 175 คน ในเขตโรงเรียน ชานเมืองในภาคตะวันออกเฉียงใต เครื่องมือทั้ง 3
ชนิด ใชศึกษาผลของการใชหลักการอยางเครงครัด ของครู-อาจารย.และผลการใชอํานาจของอาจารย.ใหญที่มี
ตอความพึงพอใจในงานของครู-อาจารย. ผลการวิจัยพบวา
1. ไมมีความสัมพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการจําแนกกลุมชาติพันธ.ของ ครูอาจารย.กับ
ความพึงพอใจในงานของครู-อาจารย.
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2. ไมมีความสัมพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางจํานวนปsประสบการณ.ในการทํางานของครูอาจารย.กับความพึงพอใจในงานของครู-อาจารย.
3. ไมมีความสัมพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางจํานวนปsที่มีประสบการณ.ในการทํางานของครูอาจารย.ที่มีอยูรวมกับอาจารย.ใหญคนป\จจุบันกับความพอใจของครู-อาจารย.
4. ไมมีความสัมพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางหลักการควบคุมนักเรียนอยางเครงครัดกับการ
ใชอํานาจอาจารย.ใหญ
5. มีความสัมพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางการใชอํานาจของอาจารย.ใหญกับความพึงพอใจ
ในการทํางานของครู-อาจารย.
6. ไมมีความสั มพันธ.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติระหวางหลักการควบคุมนักเรียนอยางเครงครัดกั บ
ความพึงพอใจในการทํางาน
Hall (1991, p. 3574-A) ไดทําการศึกษาลักษณะการเสี่ยงของนักเรียนที่ยายขามกลุม ผลการศึกษา
พบวา เยาวชนอเมริกันจํานวนหนึ่งในสามของทั้งหมดเสี่ยงตอการลมเหลวในโรงเรียน นักเรียนเหลานี้มี
ลักษณะรวมกัน เชน เชื้อชาติ ความยากจนครอบครัวที่มีเฉพาะพอหรือแมเพียงอยางเดียวความสามารถทาง
ภาษาที่จํากัดหรือป\จจัยอื่นๆ ทางวัฒนธรรม และการศึกษา นักเรียนเหลานี้สวนใหญยังคงมีความเสี่ยงตอการ
ลมเหลวตอการเลาเรียนอยางไรก็ ดี มีบางคนสามารถที่จะยายขามเสี่ ยงของคนสวนใหญอยูบางแตยังคงมี
ป\ญหาที่จะตองแกไขการศึกษาครั้งนี้ คือ ป\จจัยอะไรบางหรือลักษณะอยางไรบางที่อาจจะทําใหนักเรียนบาง
คนตองยายขามกลุมเสี่ยง
งานวิจัยที่เกี่ยวของตางประเทศสรุปไดวา การบริหารกิจการนักเรียนเป6นงานที่ตองควบนักเรียนอยาง
เครงครัดในสถานศึกษา การดําเนินงานดานที่เป6นป\ญหาตอนักเรียน เชื้อชาติสัญชาติ ความยากจนครอบครัว
ความเสี่ยงตอการลมเหลวตอการเลาเรียนที่จะตองไดรับการชวยเหลือดูแล
สรุปการบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารกิจการนักเรียน เป6นงานที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษากับผูปกครอง และชุมชน โดยมี
ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทหนาที่ในการวางแผนงานตองเขาใจจุดมุงหมาย และวิธีดําเนินงาน ทั้งสนับสนุน
ใหครูและบุล ากรทางการศึกษาเขารับการฝnกอบรมใหมีความรู ความสามารถของงานกิจการนักเรียนที่ได
รับผิดชอบที่ตองดูแลปกครองใหความชวยเหลือนักเรียนเป6นรายบุคคลในหลายๆดาน เชน ดานวิชาการ ดาน
พฤติกรรม ดานครอบครัว และดานสังคม ที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการบริหารสถานศึกษา เพราะเป6นงานที่
ตองพัฒนาชีวิตของนักเรียนที่ตองมีวุฒิภาวะทางอารมณ. คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป6นแนวทางในปรับใชในการ
ดําเนินชีวิตในสังคมที่ดีตอไปได งานกิจการนักเรียนเป6นจัดการเรียนการสอนผูเรียนโดยตรง แตไมไดมีการ
จั ด การเรี ย นการสอนในหองเรี ย น แตเป6 น การสงเสริ ม และพั ฒ นานั กเรี ย นใหมี ทักษะคุ ณภาพชี วิ ต อยาง
เหมาะสมตามวัยดวยความประพฤติปฏิบัติตนที่ดี และยังเป6นการวางรากฐานประสบการณ.ใหมในการใชชีวิต
ของผูเรียนใหเกิดประโยชน.มากที่สุด
รายการอ4างอิง
กระทรวงศึกษาธิการการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ. พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ.คุรุสภาลาดพราว.
กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ.คุรุสภา.จรัญ ชู
ชื่น. (2547). การบริหารโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.

255

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

กาญจนา ศรีกาฬสินธุ.. (2543). การบริหารงานกิจการนักเรียน เลม 1. กรุงเทพฯ:คณะศึกษาศาสตร.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
กําไลทอง จันทร.ไทยศรี. (2553). การศึกษาการบริหารงานดานกิจการนักเรียนของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร (กลุมกรุงเทพตะวันออก). วิทยานิพนธ.การศึกษามหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
จันทร.โท จันทร.พิมพ.. (2553). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนางานกิจการนักเรียน โรงเรียน
บานโคกขามเลียน สังกัดสํานักงานเขตการศึกษามุกดาหาร. วิทยานิพนธ.ครุศาสตรมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
จรัญ ชูชื่น. (2547). การบริหารโรงเรียนกับการปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพฯ:ไทยวัฒนาพานิช.
ใจจริง บุญเรืองรอด. (2540). การบริหารกิจการนักเรียน. กรุงเทพฯ: สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา.
ณะภา ลีพรม. (2556). การพัฒนารูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 : กรณีกิจกรรมชุมนุม,กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี- ยุวกาชาด
และกิจกรรมสภานักเรียน. วิทยานิพนธ. ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
ดวงแกว จันทรสูตร. (2554). การบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนคาทอลิกสังกัดฝuายการศึกษา
อัครสังฆณฑลกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ. กศ.ม. :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.
นาราชนก กองทองหลาง. (2561). ยุทธศาสตร.การบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนโนนสูงศรีธานี สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31. วิทยานิพนธ.ครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชศรีมา.
ประมวล วิลาจันทร.. (2555). การพัฒนารูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนนักศึกษาของสถาบันการ
อาชีวศึกษาสังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษา.วารสารศึกษาศาสตร. มหาวิทยาลัย
นเรศวร. ฉบับพิเศษ, 47-57.มลรัก ทุมแสง. (2555). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
กิจการนักเรียน โรงเรียนบานกุดฮุ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1.
วิทยานิพนธ. ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
วราภรณ. บุญดอก. (2559). สภาพและป\ญหาการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัด
สํานักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2. ศึกษามหาบัณฑิต: สาขาวิชาบริหารการศึกษา, คณะ
ศึกษาศาสตร., มหาวิทยาลัยบูรพา.
สมพิศ โหงาม. (2550). การจัดการและการบริหารงานกิจการนักเรียน. ตําราวิชาบริหารการศึกษาและ
อุดมศึกษา. คณะศึกษาศาสตร. : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
อณัญญา เรืองวานิช และนันทิยา นอยจันทร.. (2557). แนวทางการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต3. วารสารวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.
Hall, B. R. (1991). A study of at risk characteristics of these students who moved beyond the
at risk group. Dissertation Abstracts International,15(2), 3574-A.
Karr, D. W. (1991). The effects of pupil control ideology and principle use of power on
teacher job satisfaction. Dissertation Abstracts International, 20(3),397-A.

256

