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ปัจจบุันด ารงต าแหน่งคร ู วิทยฐานะครชู านาญการพเิศษ

โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค์  อ.นาเชือก  จ.มหาสารคาม 

 
          คติประจ าใจ 

 “เสียสละ  ทุ่มเท  มุ่งม่ัน”         

        วิสัยทัศน์ 

     “ ไปให้ถึงฝัน ” 

       เป้าหมายของชีวิต 

“จะสู้จนลมหายใจเฮือกสุดท้าย ” 



โครงสร้างกลุ่มงานกิจการนักเรียน  

ด คร ูปฏิบติัหน้าท่ี ต าแหน่ง รองผูอ้ านวยการ 

กลุ่มบริการงานกิจการนักเรียน 

(นายบริพฒัน์ ศิริเลิศ) 

กลุ่มงานระเบยีบวินัย 

(ผช.จักราวุธ สาตารม) 

กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยเวร

ประจ าวัน จราจร 

(ผช.เกรียงไกร บญุตาแสง 

-งานส่งเสริมระเบียบวินัยนักเรียน 

-งานป้องกันและป้องปรามยาเสพติด  

-งานคัดกรองและส่งต่อ 

-งานโรงเรียนสีขาว 

-งานสภานักเรียน  

-งานษริษัทสร้างการดี 

-งานยกย่องให้ก าลังใจนักเรียนผูป้ระพฤติดี 

-งานจราจร  

-งานรักษาความปลอดภัยและเวรประจ าวัน 

-งาน รด.ย้ิมไหว้ทักทายกัน (รด.ปี 1)  

-งาน รด.จิตอาสาจราจร (รด.ปี 2)  

-งาน รด.จิตอาสาตรวจจดุเส่ียง (รด.ปี 3) 

-งานตรวจจดุเส่ียงภายนอก 

 



งานกิจการนักเรียน 
        กจิการนกัเรยีนเป็นอกีหน ึง่ภาระงานทีส่  าคญั สถานศกึษามบีทบาทหนา้ทีจ่ดัระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนกัเรยีนอย่างชดัเจนและมปีระสทิธภิาพ รู้จกันกัเรยีนเป็นรายบุคคลมขีอ้มูลสารสนเทศ

เก ีย่วกบัผูเ้รยีนทีค่รบถว้นและปจัจุบนัเพ ือ่ช่วยใหค้รูเขา้ใจเขา้ถงึและพฒันาผูเ้รยีน โดยผา่น

กระบวนการวางแผนและการบรหิารจดัการอย่างมคุีณภาพเพ ือ่สร้างคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ของผูเ้รยีนให้สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิสงัคม การเปล ีย่นแปลงทางการเมอืง 

ส ิง่แวดลอ้ม  เทคโนโลยที ีเ่ปล ีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ นอกจากน ีต้้องพฒันาผูเ้รยีนให้ม ี

คุณธรรมจรยิธรรม มรีะเบยีบวนิยั ภาคภูมใิจ ในความเป็นชาตไิทย เกดิการเรยีนรู้ระบอบ

ประชาธปิไตยผา่นกระบวนการท างานและกจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีน เทดิทูนและจงรกัภกัดต่ีอ

สถาบนัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัริยิ์ มจีติสารธารณะ  ใช้ชวีติอย่างพอเพยีงปรบัตวัม ี

เหตุผลและมภีูมคุ้ิมกนัสามารถเลอืกด าเนนิชวีติอย่างม ีภูมรู้ิ ภูมธิรรมและสามารถด าเนนิชวีติได้

อย่างเหมาะสมกบัภาวะการเปล ีย่นแปลงทีร่วดเรว็ของสงัคมโลก 



๑ การวางแผนงานกิจการนักเรียน 

๑.๑ การรวบรวมข้อมลูมรีะบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัด
ระเบยีบข้อบงัคับเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน 

       วิธีการประเมนิ 

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

          

         มีการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของนักเรียนและมีการ
ปรับปรงุระเบยีบแนวปฏิบติัให้เป็นปัจจบุันอย่างสม า่เสมอ 
 



๑.๒ การท าแผนงานกิจการนักเรียน 

         วิธีการประเมิน 

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

           

    มีการน าผลการประเมินไปปรับปรงุการงานในวงรอบ

ต่อไป 



๒. การบริหารงานกิจการนักเรียน 

  ๒.๑ การก าหนดหน้าท่ีความรับผดิชอบและก าหนดพนัธกิจ
กิจการนักเรียน 

        วิธีการประเมนิ 

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

          

     มกีารประเมนิตนเองเพือ่ทบทวนประสิทธิภาพการท างาน
ตามระบบ 



๒.๒ การประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียน 

        วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

          

     มกีารประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพิม่ข้ึนท้ังเชิง

ปริมาณและคุณภาพ 



๒.๓ การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน 

        วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

          

     มีการน าผลประเมินไปปรับปรงุพฒันาการจัด

กิจกรรมนักเรียนอย่างต่อเน่ือง 



๓.การส่งเสริมพฒันาให้นักเรียนมวิีนัย คุณธรรม จริยธรรม  

๓.๑ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาความประพฤติและระเบยีบ

วินัย 

       วิธีการประเมนิ  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

         

    มกีารเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏแก่สังคม 



๓.๒ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

          วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

           

       มกีารเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏแก่สังคม 

 

 



๓.๓ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาด้านความ

รับผดิชอบต่อสังคม 
              วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

               

       มกีารเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏแก่สังคม 

 



๓.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฒันาการใช้เวลาว่างให้

เป็นประโยชน์ 

               วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

                

         มกีารเผยแพร่ผลงานให้เป็นท่ีปรากฏแก่สังคม 

 



๓.๕ การยกย่องให้ก าลังใจแก่นักเรียนผูป้ระพฤติดี 

              วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

                

       มีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็น

หลักฐานและปัจจุบนั 



๔. การด าเนินงานระบบช่วยเหลือนักเรียน 

๔.๑ การจัดระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมทักษะชีวิตและ

คุ้มครองนักเรียน 

             วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

               

        มีผลส าเร็จจากการด าเนินงานชัดเจนท้ังเร่ืองระบบการดแูล

ช่วยเหลือนักเรียน  

การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 



๔.๒ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบคุคล 

                   วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

                     

       มกีารวิเคราะห์ข้อมลูเพือ่จัดกลุ่มนักเรียนส าหรับน า

ข้อมลูไปใช้ในการคัดกรองนักเรียน 

 



๔.๓ การคัดกรองนักเรียน 

              วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

                

    มีการจ าแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลมุทกุ

กลุ่ม 



๔.๔ การส่งสริมและพฒันานักเรียน 

                วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

                 

           มีการติดตามประเมินผลและน าผลการประเมิน

ไปใช้ปรับปรงุ พฒันาการด าเนินงาน 



๔.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

 

       มกีารติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้

ปรับปรงุ และพฒันาการด าเนินแก้ไขปัญหา 



๔.๖ การส่งต่อนักเรียน 

วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

 

มกีารติดตามประเมินผลและน าผลการประเมินไปใช้

ปรับปรงุ พฒันาการด าเนินงาน 

 



๕. การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

วิธีการประเมนิ  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

 

ปรากฏกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนักเรียนตามหลักประชาธิปไตย

อย่างเด่นชัด สามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอ่ืนได้ 



๖. การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

วิธีการประเมิน  

๑.สอบถามบคุลากรท่ีเก่ียวข้อง 

๒.พจิารณาหลักฐานท่ีปรากฏ 

 

มีการน าผลวิเคราะห์ไปจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

เพือ่ใช้ในการปรับปรงุพฒันาการด าเนินงานกิจการ

นักเรียน 



งานเวรประจ าวัน ของข้าราชการคร ู

และบคุลากรทางการศึกษา 
 
 

คร ู ปฏิบติัหน้าท่ี เวรประจ าวัน  เพือ่ดแูลความปลอดภัยให้กับ

นักเรียน 

 



 

การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 



 

 
 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสา

ธง 



งานระเบยีบวินัยนักเรียน 
-มีการประชมุวางแผนจากหลายฝ่ายเพือ่สร้างระเบียบของโรงเรียนโดย

ไม่ขัดต่อกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ  และลงนามโดย  

ท่าน นรินทร์  วาปีโส ประธานเครือข่ายผูป้กครองและได้ประกาศใช้

เร่ือยมาและมีการปรับปรงุแก้ไขตามกฎกระทรวงเพือ่ให้เป็นปัจจบุัน 

-มีการควบคุม ตรวจ เตือน ลงโทษ และเชิญผูป้กครองมารับทราบถึง

กรณีความผดิท่ีอาจเกิดความเส่ียงและเกิดอันตรายหรือสร้างความ

เส่ือมเสียให้กับสถานศึกษาอย่างเป็นปัจจบุัน 



 

งานจราจร 
จัดท าค าส่ังครเูวรจราจรและ รด.จราจรประจ าวัน 

เพือ่ควบคมุดแูลการข้ามถนนร่วมกับต ารวจจราจร

ในแต่ละวัน 

 



งานยาเสพติด 

 -มกีารควบคมุและปรับพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียงอย่าง

ต่อเน่ือง 

-ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสพไปบ าบดัท่ีโรงพยาบาลนาเชือกและ

ติดตามทกุระยะอย่างใกล้ชิด 

-มีการสุ่มตรวจปัสสาวะและรายงายผา่นระบบ nispa ไปท่ี

ส านักงานเขตพื้นท่ีและศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ

ติดภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ตามระยะเวลาของแต่ละปี 



 

งานกิจกรรมรักษาดินแดน (รด.) 
 

 



 

งานการจัดการเรียนการสอน 
รับผดิชอบในระดับช้ัน ม.1 และเป็นครท่ีูปรึกษา ห้อง  

ม. 1/4   

รับผดิชอบกิจกรรมชมุนมุวอลเลย์บอล ช้ัน ม. 1- 6 

รับผดิชอบกิจกรรมรักษาดินแดนช้ันปีท่ี 3 

มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 



 

ผลท่ีเกิดตามแนวทางการขับเคล่ือนภาระงาน 

 

 



  ผลท่ีเกิดต่อตนเอง 
-ได้รับความเช่ือถือและยอมรับจากนักเรียน  

ผูป้กครองและชมุชน 

- ได้รับความเช่ือถือและยอมจากคณะครแูละ

บคุลากรในโรงเรียน 

- ได้รับการยกย่องชมเชยและความไว้วางใจจากท่าน

ผูอ้ านวยการเป็นอย่างดีย่ิงตลอดมา 



ผลทีเ่กดิต่อนกัเรยีน 
-มีระเบียบ มีวินัย 

-มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อหน้าท่ี   

ต่อสังคม 

-จนส่งผลท่ีดีย้อนกลับสู่ตัวเอง สู่โรงเรียนและ

ครอบครัว 



 

                        

 

         ผลท่ีเกิดต่อสถานศึกษา 

 
-นักเรียนมีระเบยีบ วินัยในตนเอง 

-นักเรียนมคีวามรับผดิชอบต่อหน้าท่ี 

-โรงเรียนได้รับความไว้วางใจเมือ่ส่งบตุรหลานเข้ามาเรียน

เน่ืองจากโรงเรียนจัดระบบการดแูลท้ังด้านการเรียน   

ความประพฤติและความปลอดภัยเมือ่นักเรียนเข้ามาเรียน 

 

 



        ผลท่ีเกิดต่อชมุชน 
-ได้รับความไว้วางใจจากชมุชน  จากหน่วยงานต่างๆเมือ่มี

กิจกรรมตลอดมา 

-ให้ความร่วมมอืกับชมุชนและหน่วยงานในทกุๆด้านเมือ่

ชมุชนและหน่วยงานขอความร่วมมือจากทางโรงเรียน 

-ให้การบริการกับชมุชนและหน่วยงานในทกุๆด้านเมือ่ชมุชน

และหน่วยงานต่างๆขอความร่วมมือจากทางโรงเรียน 

 
 

               



 

ขอจบการน าเสนอเพยีงเท่าน้ีครับ 

 

 

สวัสดีครับ 


