
 

 
 
 
 
 การดําเนินงานในสถานศึกษาทุกแหงจะสัมฤทธิผลดังเปาหมายท่ีกําหนดไวไดมากนอย
เพียงใดน้ัน  ผูบริหารสถานศึกษาจักตองอาศัยกลยุทธในการบริหารใหเหมาะสม  เพ่ือท่ีจะ
เสริมสรางใหสถานศึกษาบรรลผุลสมัฤทธิ์สูความเปนเลิศของสถานศึกษาไดอยางดียิ่ง  เพียบพรอม
ไปดวยประสิทธิภาพและศักยภาพทัดเทียม  หรือกาวล้ํานําหนาสถานศึกษาแหงอื่นๆ  จนเปน
ท่ีประจักษและยกยองของสังคมสวนรวม  ดวยผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวกอปรไปดวย
ความชํานาญ  ความรูรอบ  ประสบการณ  และวิสัยทัศน  ซึง่สามารถหลอมรวมศิลปะตาง  ๆเขามา
ใชกับการบรหิารสถานศึกษาไดอยางเหมาะเจาะอันไดแก  การเอาจริงเอาจังในการทํางาน  การรูจัก
พลิกแพลงตามสถานการณ  การผสมผสานใหบังเกิดประโยชน  การจัดทรัพยากรมนุษยอยางมี
ประสิทธิผล  ตลอดจนการจัดระบบในสถานศึกษาใหสัมพันธกัน  (อํานวยชยั  ปฏิพัทธเผาพงศ, 
2543 : 15)  อันจักสงเสริมใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาของตนใหเปน
ระเบียบ  รอบคอบ  รัดกุม  และทันสมัยครบถวนในทุกดาน  ท้ังดานวิชาการ  การบริหารบุคลากร  
การจัดการเรียนการสอน  การจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษา  การสานสรางพันธมิตรระหวาง
สถานศึกษากับสังคมภายนอก  และหัวใจสําคัญของสถานศึกษาซึ่งไดแก  การบริหารจัดการ
กิจการนักเรียนใหเหมาะสมย่ิงขึ้นน่ันเอง 
 อน่ึงสถานศึกษาทุกแหงประกอบไปดวยกลุมบุคคลอันไดแก  กลุมผูบริหาร (ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ)  กลุมคร-ูอาจารย  เจาหนาท่ี  นักการภารโรง  และกลุมนักเรียนในระดับชั้น
ตางๆ ซึ่งเปนกลุมใหญท่ีมจํีานวนนักเรียนมากนอยขึ้นอยูกับขนาดของโรงเรียน  อันจะสามารถ
รองรับจํานวนนักเรียนได  ทวาแนวปฏิบัติท่ีทุกสถานศึกษาตองปฏิบัติเปนแนวเดียวกันหมดก็คือ  
จัดการศึกษาแกนักเรียนทุกคนตามท่ีกําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559 : 2)  
กลาวคือ  มุงพัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข  
ทวาการจัดการศึกษาดังกลาวสถานศึกษาจักตองมุงสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรยีนเปนคนดี  
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การบริหารกจิการนักเรียน 
   การบริหารกิจการนักเรียนเปนปจจัยสําคัญของการบริหารโรงเรียนประการหน่ึง 
เน่ืองจากเปนกระบวนการอันตอเน่ืองและสานสัมพันธรวมกันของฝายบริหาร  ดวยเปนงานท่ี
ผูบริหารของโรงเรียนจําเปนตองรับผิดชอบรวมกันเพราะเก่ียวของกับนักเรียนต้ังแตเริ่มเขาศึกษา
ในโรงเรียนจนออกจากโรงเรียนเลยทีเดียว ดังน้ันโดยปกติแลวโรงเรียนประถมศึกษากับ
มัธยมศึกษาจึงมักจะกําหนดใหงานท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนน้ีอยูภายใตความรับผิดชอบของอาจารย
ฝายปกครอง หรือรองผูอํานวยการ เปนตน  ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบต้ังแตการปกครอง
นักเรียน  การแนะแนวนักเรียน  ตลอดจนการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเปนไปตามแนวนโยบาย
ของโรงเรียน  โดยมีผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทําหนาท่ีควบคุมและบริหารงาน
กิจการนักเรียนใหบรรลุยังสัมฤทธิผลตามเปาหมาย  พรอมท้ังพยายามสรางสรรค  สบืสาน  และ
สงเสริมทุกวิถีทางเพ่ือใหนักเรียนมีประสิทธิภาพสามารถสรางภูมิคุมกันตนเองใหมีคุณภาพ
และสมรรถภาพท่ีเปนประโยชนแกสังคมสวนรวมไดมากยิ่งขึ้น 
 

ความหมายของการบรหิารกิจการนักเรียน 
 การบริหารกิจการนักเรียน (Student Personnel Administration)  ไดแก  การจัดดําเนิน
กิจการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน โดยไมเก่ียวของกับการเรียนการสอนในหองเรียน  ท้ังใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน  เริ่มต้ังแตกอนท่ีนักเรียนจะเขาเรียน  ระหวางอยูในโรงเรียน  กระท่ัง
ออกจากโรงเรียน 
 ในดานการอธิบายความหมายนี้ ไดมีนักวิชาการพยายามอธิบายความหมายใหครอบคลุม  
เพ่ือความชัดเจน และแสดงทัศนะเก่ียวกับการบริหารกิจการนักเรียนไวอยางนาสนใจ  ดังเชน 
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 Stoop (1975 : 331)  อธิบายความหมายของการบริหารกิจการนักเรียนวา  เปนกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของกับการใหบริการตางๆ แกนักเรียน ซึ่งมิใชกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียน
ตามปกติ  เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน  และเปนการผอนคลายความตึงเครียด
ของนักเรียน  ท้ังยังสงเสริมใหครูผูสอนไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลดีขึ้น  จนสามารถให
ความชวยเหลือนักเรียนไดมากขึ้น  
 Niel (1987 : 235)  ไดใหคํานิยามวา  การบริหารกิจการนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ
กับการชวยเหลือใหเด็กปรับตนเขากับโรงเรียน เพ่ือน อาจารย และเปนกิจกรรมซึ่งฝกนิสัย
ความรับผิดชอบ  ใหเกิดความพรอมท่ีจะออกไปสูโลกของงานอาชีพ 
 กรรณิกา  พนัสอําพล (2535 : 2)  อธิบายวา  การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหาร
ท่ีเก่ียวของกับตัวนักเรยีนท้ังหมด  ยกเวนในสวนท่ีเก่ียวของกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 แคมพเบล และคณะ (Campbell and others 1966 : 149-150)  กลาววา  การบริหารกิจการ
นักเรียน  หมายถึง  การจัดบริการดานตางๆ ใหแกนักเรียนเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
 ธงชัย  ชอพฤกษา (2537 : 4)  อธิบายวา  การบริหารกิจการนักเรียนหมายถึง  การกระทํา
ทุกอยางในโรงเรียน  เพ่ือชวยพัฒนาใหนักเรียนไดบรรลุจุดมุงหมายที่โรงเรียนตองการ  เชน  
งานพัฒนานักเรียนทางดานรางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา  เปนการชวยเสริมสราง
ประสบการณชีวิตท่ีสมบูรณใหกับนักเรียน  เพ่ือใหนักเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปเปนพลเมืองดี  
มีคุณคาตอสังคมสวนรวมและประเทศชาติตอไป 
 ภิญโญ  สาธร (2523 : 388)  กลาววา  การบริหารกิจการนักเรียนหมายถึง  การบริหาร
และการนิเทศบรรดากิจการตางๆ ท่ีเก่ียวของกับนักเรียน ในสวนท่ีไมเก่ียวกับการเรียนการสอน
ในหองเรียน 
 การบริหารกิจการนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีมีลักษณะเปนการบริการนักเรียนขณะท่ีมาอยู
ในโรงเรียน  ทวามิใชกิจกรรมการเรียนการสอนในหองเรียนตามปกติ  อาทิ  บริการแนะแนว  
โครงการอาหารกลางวัน  บริการหองสมุด  บริการตรวจสุขภาพอนามัย  และกจิกรรมนักเรียน
อื่นๆ 

EA  635 3 



 

 การบริหารกิจการนักเรียนจึงเปนเรื่องท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนโดยเฉพาะ  รวมท้ังเปน
ภารกิจอันเปนหนาท่ีของผูบริหารท่ีจะตองดําเนินการ  เพ่ือใหกิจการนักเรียนดําเนินไปไดดวยดี  
มีประสิทธิภาพ  ดวยการจัดการบริหารท่ีดีและเหมาะสม ซึ่งจะสรรคสรางลักษณะนิสัยท่ีดีในการ
อยูรวมกันกับคนอื่น  และสามารถสรางสรรคประโยชนใหกับโรงเรียนไดอีกดวย  ดังน้ัน  
หากโรงเรียนสามารถจัดการบริหารกิจการนักเรียนไดดี  มีสัมฤทธิผลท่ีทัดเทียมกับงานดาน
อื่นๆ ของโรงเรียนแลว  ยอมจะกอใหเกิดประสิทธิภาพขึ้นในโรงเรียนอยางแนนอน  เน่ืองจาก
งานบริหารกิจการนักเรียนมีประโยชนตอโครงการบริหารโรงเรียนหลายประการ  อาทิ 
 1.  ชวยสงเสริมความถนัดและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนใหมีความพรอมท่ีจะ
ใชชีวิตท่ีดี เกง และมีความสุข ในสังคมสวนรวม 
 2.  ชวยแกปญหานักเรียนขาดแคลนทุนทรัพยในการศึกษาเลาเรียน 
 3.  สานสรางความสัมพันธอันดีระหวางครูกับนักเรียนอยางถูกตองตามวัฒนธรรม
อันดีงามของชาติ 
 4.  ชวยสงเสริมและใสใจในสุขภาพนักเรียนอยางท่ัวถึง 
 5.  ชวยสรางสรรคมารยาทอันดีงามในสังคม  และเทิดทูนวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชาติ 
 6.  สงเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน  ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนรูเทคนิค
ในการปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ 
 7.  กิจกรรมนักเรียนเปนส่ือกลาง  ในการประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับหนวยงาน  
ตางๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน 
 8.  เสริมสรางคุณภาพของนักเรียน  เนนใหเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต  มีวินัย  พรอมท่ี
จะสามารถพัฒนาสติปญญาและความรูอยางตอเน่ือง 
 

ความสําคัญของการบรหิารกิจการนักเรียน 
 สวัสด์ิ  สุคนธรังษี (อางอิงจาก อวยชัย  วัยสุวรรณ 2533 : 15)  ไดศึกษาวิจัยและสรุป
ความสําคัญของงานกิจการนักเรียนไววา  กิจกรรมการเรียนการสอนไมสามารถจํากัดอยูแคภายใน
หองเรียนเทาน้ัน  โรงเรียนจะตองจัดใหผูเรียนไดมีโอกาสทํากิจกรรมนอก หองเรียนอีกดวย  
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 อยางไรก็ตามยอมเปนท่ีตระหนักกันดีวา  การบริหารกิจการนักเรียนมีความสําคัญท่ี
นอกเหนือไปจากการบริหารงานดานอื่น  ๆ(งานวิชาการ บุคคล ธุรการ และการเงิน)  ประการหน่ึง
ก็คือ  เปนงานท่ีเกี่ยวของกบัเรื่องราวของนักเรียนนับต้ังแตนักเรียนไดเขาสูระบบของโรงเรียน
กระท่ังออกจากโรงเรียน  งานบริหารกิจการนักเรียนจึงมีภารกิจท่ีตองรับผิดชอบจัดทําเก่ียวกับ
ตัวนักเรียนแตละคน  อาทิ  ดูแลปกครองและจัดบริการสิ่งตางๆ ใหแกนักเรียน  รวมท้ังกิจกรรม
ตางๆ เพ่ือเสริมบทเรียนใหแกนักเรียนอีกดวย  งานบริหารกิจการนักเรียนจึงมีความสําคัญ  
ดังสามารถจําแนกได  ดังน้ี 
 1.  มีความสําคัญตอตัวนักเรียน กลาวคือ  ชวยใหนักเรียนไดมีโอกาสคลายเครียด 
จากการเรยีนการสอนในหองเรียนปกติ  เน่ืองจากหากนักเรยีนมุงแตเรียนและทํางานตามที่ครู
มอบหมาย อยางจริงจังจนไมมีเวลาหยุดพัก ยอมทําใหหยอนสมรรถพัฒนะ ไมมีสมรรถภาพ
ทัดเทียมกับผูอื่นได 
 2.  มีความสําคัญตอผูสอน เน่ืองจากสงเสริมใหผูสอนมีสัมพันธภาพอันดีแกผูเรียน 
ไดรูจัก  เขาใจ  และสามารถชวยเหลือหรือแกไขปญหาของผูเรียนไดอยางถูกตองย่ิงขึ้น 
 3.  มีความสําคัญตอผูบริหารโรงเรียน  ชวยใหผูบริหารฯ ไดขอมูลท่ีถูกตองเก่ียวกับ
ตัวนักเรียน  เพ่ือนํามาศึกษาหรือใชประโยชนกับนักเรียน ผูปกครอง นายจาง โรงเรียน หรือ
สถานศึกษาท่ีสูงขึ้นไป  ซึ่งตองการขอมูลเก่ียวกับตัวนักเรียน  เปนตน 
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 4.  มีความสําคัญตอฝายแนะแนว  ดวยชวยใหไดรับขอมูลดานความถนัด  และความสนใจ  
จากการสังเกต และบันทึกขอมูลประจําวันในการรวมทํากิจกรรมนักเรียนรายบุคคล  เพ่ือนําไป
ประกอบการใหคําปรึกษาแกนักเรียนในการตัดสินใจวางแผนเลือกสายการเรียนใหเหมาะสม
กับตนท่ีสุด   
 5.  มีความสําคัญตอประเทศชาติ  กลาวคือ  เสริมสรางประชาชาติท่ีเพียบพรอมไปดวย
คุณภาพ สมรรถภาพ และประสิทธิภาพ  ในดานปญญา ศีลธรรม จรรยา มารยาท  เพราะได
สงเสริมนักเรยีนในดานกิจกรรมตางๆ ใหมีความรูและประสบการณอยูเนืองๆ อันสรรคสราง
ใหนักเรียนเติบโตเปนพลังสังคมของชาติตอไป 
 นอกเหนือไปจากน้ันแลว  การบรหิารกิจการนักเรียนยังมีความสําคัญตอตัวของ
นักเรียนผูทํากิจกรรมโดยตรงอีกหลายประการ อาทิ (ดํารง  ประเสริฐกุล, 2542 : 5) 
 1.  นักเรียนสามารถปรับตัวอยูในสังคมเพ่ือเปนคนดี และใชชีวิตอยูในโรงเรียนและ
ในสังคมอยางมีความสุข 
 2.  งานกิจการนักเรียน  สามารถสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนไดอยางกวางขวาง 
 3.  สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาตนเอง  มีความเจริญงอกงามท้ังทางรางกาย  อารมณ  
สังคม  และสติปญญา 
 4.  องคประกอบการเรียนรูนอกจากการจัดการเรียนการสอนโดยตรงในหองเรียนแลว  
การเรียนรูสามารถเกิดจากการจัดกิจกรรมนอกหองเรียน  และสามารถทําไดกวางขวางมาก 
 

ความมุงหมายของการบริหารกิจการนักเรียน 
 การบริหารกิจการนักเรียนมีความมุงหมาย  อันกอใหเกิดประโยชนแกนักเรียน
ดังตอไปนี้  (ดํารง  ประเสริฐกุล : 6) 
 1.  เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม  และเลือกทํากิจกรรมตางๆ 
ดวยความสมัครใจ 
 2.  เพ่ือใหนักเรียนนําความรูความสามารถมาใชในการพัฒนาตนเอง  ใหเกิดความเจริญใน
ทุกๆ ดาน ท้ังทางรางกาย  อารมณ  สังคม  และสติปญญา 
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 3.  เพ่ือใหนักเรียนนําความรูความสามารถไปใชในการจัดกิจกรรมตาง  ๆโดยมคีรอูาจารย 
เปนท่ีปรึกษา 
 4.  เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร  ครูอาจารย  นักเรียน  ผูปกครอง  
และบุคคลอื่นๆ ในเรื่องของงานกิจกรรมนักเรียน 
 5.  เพ่ือฝกใหนักเรียนทําหนาท่ีเปนผูนํา  และผูตามท่ีดี 
 6.  เพ่ือสรางวินัยใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน  ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัย  กฎ  
ขอบังคับของโรงเรียน 
 7.  เพื่อใหการบริการและสวัสดิการแกนักเรียน  ในขณะท่ีไดเขามาใชชีวิตอยูใน
โรงเรียนอยางมีความสุข 
 8.  เพ่ือเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในตัวของนักเรียน 
 9.  เพ่ือใหนักเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในโรงเรียนและสังคม
ภายนอกได 
 10.  เพ่ือใหนักเรียนเกิดความรัก  เชิดช ู และยกยองโรงเรียนของตนและสราง
ชื่อเสียงใหเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไป 
 กิติมา  ปรีดีดิลก  (2532 : 184-185)  กลาวถึงการจัดกิจกรรมนักเรียนขึ้นในโรงเรียนน้ัน  
ยังประกอบดวยวัตถุประสงคสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  เพ่ือสนองความตองการทางจิตวิทยาของเด็ก 
 2.  เพ่ือเปนการเตรียมเด็กใหดํารงชีวิตอยูในสังคมประชาธิปไตย  เพราะกิจกรรม
นักเรียนจะสอนความรวมมือกันทางสังคม  การรูจักเคารพกฎและคําสั่ง  เพ่ือกอใหเกิดวินัยท่ีดี  
การยอมรับนับถือความคิดเห็นของผูอื่น 
 3.  เพ่ือเสริมสรางการรูจักนําตนเองและบังคับตนเองได  ชวยใหนักเรียนปรับตัวเอง
ใหเขากับสภาพชีวิตไดดวยความเชื่อมั่นในตนเอง 
 4.  เพ่ือสํารวจพัฒนาความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล  ท้ังน้ีเพ่ือฝกฝนและ
พัฒนาความสามารถน้ันๆ ใหดียิ่งขึ้น 
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 5.  เพ่ือใหเด็กสนใจกับกิจกรรมของโรงเรียนใหมากขึ้น  เปนการเปดโอกาสใหนักเรียน
ไดสรางเกียรติและความเจริญรุงเรืองใหแกสถานศึกษา  ท้ังยังทําใหนักเรียนเกิดความรูสึก
ภูมิใจและเปนเจาของกิจกรรมรวมกัน 
 6.  เพ่ือสงเสรมิใหรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
 7.  เพ่ือจัดกิจกรรมใหสัมพันธกับวิชาท่ีเรียนในหลักสูตร  เปนการสงเสริมการเรียน
ในหลักสูตรใหไดผลดียิ่งขึ้น 
 

ขอบขายของการบริหารกิจการนักเรยีน 
 การบริหารกิจการนักเรียนจัดเปนงานท่ีประกอบดวยปจจัยหลายประการท่ีเกี่ยวของกับ
ตัวนักเรียนนับต้ังแตเริ่มเขาเรียน  อันไดแก  งานทะเบียนและประวัตินักเรียน  งานปกครองและ
การควบคุมความประพฤติ งานบริหารอื่นๆ ท่ีโรงเรียนควรจัดทํา รวมไปถึงกิจกรรมตางๆ ท่ี
พึงมี  จึงไดมีผูกําหนดขอบขายงานบริหารกิจการนักเรียนไวตางๆ  ดังน้ี 
 เฟเบอรและเชยีรรอน (Faber and Chearron, 1970 : 213) ไดจัดหมวดหมูของงาน
บริหารกิจการนักเรียนไว 7 ประการ  คือ 
 1.  การสรางและรักษาทะเบียนบัญชีนักเรียน 
 2.  การปฐมนิเทศนักเรียน 
 3.  การจัดการบริการแนะแนวและใหคําปรึกษาหารือ 
 4.  การจัดบริการดานสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
 5.  การจัดดูแลเครื่องใชประจําตัวนักเรียน 
 6.  การจัดกระบวนการตรวจสอบความเจริญเติบโตทางรางกายของนักเรียน 
 7.  การจัดใหมีการปฏิบัติงานดานความผิดปกติของนักเรียน 
 แคมเบลล (Campbell, 1966 : 149-150)  ไดกล าวถึงการบริหารกิจการนักเรียนวา
ควรจะประกอบดวยองคประกอบตาง  ๆ ไดแก  การศึกษาจิตวิทยาเด็ก  การบริการแนะแนวและ
ท่ีปรึกษา  การทดสอบความถนัดความสามารถ  การแกไขขอบกพรองทางการพูดและการฟง  
การบริการดานสุขภาพอนามัย  การจัดการศึกษาพิเศษแกผูท่ีบกพรองทางกาย  ทางจิตใจ  
อารมณ  และการสงเสริมเด็กท่ีมีพรสวรรคเปนพิเศษ 

  EA  635 8 



 

 มิลเลอร และปริ๊น (Miller and Prince 1977 : 11)  ไดกลาวถึงขอบขายของการบรหิาร
กิจการนักเรียนวาควรมีพ้ืนฐานอยูบนความเชื่อมั่น  4  ประการ  คือ 
 1.  ความเชื่อมั่นและคุณคาในความเปนมนุษย  ซึ่งถือเปนสิ่งสําคญัท่ีสุดท่ีจะชวยให
นักเรียน แตละคนไดพัฒนาถึงขีดความสามารถของแตละคน 
 2.  ความเชื่อมั่นในความเสมอภาค  ดานความคิดและความรูสึกในการทํางาน หรือ 
ทํากิจกรรม  ซ่ึงไมสามารถท่ีจะแยกออกจากกันได งานดานกิจการนักเรียนควรใหความสนใจ
ในคุณคาของความเปนคนอยางเสมอเหมือนทุกคน 
 3.  มีความเชื่อวา โลกน ี้มีไวสําหรับทุกคน  มีสังคมและชีวิตครอบครัวสาํหรับเขา  
และมนุษยจะตองมีอาชีพตองทํา จึงเปนหนาท่ีของงานกิจการนักเรยีนในการท่ีจะชวย นักเรียน
โดยเฉพาะวัยรุนใหเขาสามารถปรับตัวและชวยตนเองได  เมื่อเขาเหลาน้ันเจริญเติบโตและ
พัฒนาบุคลิกภาพของเขาไดอยางเต็มความสามารถ 
 4.  มีความเช่ือวา  หากบุคคลมีประสบการณจะทําใหเขาเปนคนทันสมัย  ทันตอเหตุการณ
เสมอ 
 ไอแซกซัน (Isakson, 1946 : 503)  ไดกลาวถึงขอบขายงานบริหารกิจการนักเรียนวา
ควรประกอบดวย  การบริหารงานดานสุขภาพอนามัย  งานทะเบียนนักเรียน  การจัดสอน
ซอมเสริม  การจัดชั้นพิเศษสําหรับเด็กนักเรียนท่ีพิการทางรางกายและสมอง การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร  และการจัดบริการแนะแนว  เปนตน 
 นักการศึกษาไทยก็ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานกิจการนักเรียนไวอยาง
นาสนใจเชนกัน  อาทิ 
 พนัส  หันนาคินทร  (2524 : 217-269) ไดกลาวถึงขอบขายของการบริหารงานกิจการ
นักเรียนไววาควรประกอบดวยภารกิจ 4 ประการคือ  การจัดกิจกรรมนักเรียน  การจัดบริการ
แนะแนว  การรักษาระเบียบวินัยของโรงเรียน  และบริการอื่นๆ 
 ฉัตรชัย  อรณนันท (2524 : 174)  ไดกล าวถึงขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนวา  
การจัดงานกิจการนักเรียนน้ัน  ตองสอดคลองกับแผนการศึกษาชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และความตองการของนักเรียน  นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงเรื่องตางๆ  เชน  จิตวิทยาและ
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 เชาวน  มณีวงษ (2528 : 13) ไดแบงขอบขายของการบริหารกิจการนักเรียนออกเปน 
2 ลักษณะ  คือ 
 1.  งานกิจการนักเรียนท่ีเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคบัของทางราชการ หรอืนโยบาย
ของรัฐบาล  เชน  การรับนักเรียน  งานทะเบียนนักเรียน  วินัยและการลงโทษ 
 2.  การจัดบริการตางๆ เทาท่ีโรงเรียนและผูบริหารจะพึงจัดใหไดตามความสามารถ   
ไดแก  งานแนะแนว  โครงการอาหารกลางวัน  สุขภาพอนามัย  สภาหรือสโมสรนักเรียน  
เปนตน 
 ทองเรียน  อมรัชกุล (2522 : 21) ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานกิจการนิสิต
ไววาควรครอบคลุมในดานการรับนิสิต  ระเบียบ  การลงทะเบียน  การใหความชวยเหลือ
ทางดานการเงิน  การจัดปฐมนิเทศ การใหคําปรึกษา  การวางตัวบุคคล  การใหบริการพิเศษ
แกนิสติเฉพาะกรณี  งานเก่ียวกับอาหาร  พยาบาล  กิจการอาสารักษาดินแดน  หอพัก  
องคการนิสิต  การปกครอง  การพิจารณา เก่ียวกับตุลาการนิสิต  การแปลความหมาย  และ
การบีบบังคับใหนิสิตปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  และการประสานงานในดานโปรแกรม
ทางวัฒนธรรมและนันทนาการของนิสติ 
 เมื่อประมวลแนวคิดของนักการศึกษาตางๆ เขาดวยกันแลว  ทําใหสามารถกําหนด
ขอบขายของงานบริหารกิจการนักเรียนได  4  ประการ  คือ 
 1.  การจัดทําทะเบียนประวัติ 
 2.  การปกครองนักเรียนและวินัยในโรงเรียน 
 3.  การจัดบริการตางๆ  ไดแก  หองสมุด  แนะแนว  สุขภาพและการตรวจรางกาย  
อาหารกลางวัน  ความปลอดภัย  รถรับ-สงนักเรียน 
 4.  การจัดกิจกรรมนักเรียน  สภานักเรียน  ชุมนุม  สิง่ตีพิมพ  นิทรรศการ  การแสดง
และดนตรี  การทัศนศึกษา  การกีฬา  การประชุม  การสังคมสงเคราะห ฯลฯ 
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หลักการจัดกิจการนักเรยีน 
 ดังไดกลาวในเบ้ืองตนแลววาการจัดกิจการนักเรียนเปนกระบวนการบริหารท่ีเริ่มต้ังแต
กอนท่ีนักเรียนจะเขาโรงเรียน (สมคัรเรียน) เขาเรียน กระท่ังออกจากโรงเรียนอยางมีคุณภาพ
ตามเปาหมายของโรงเรียน  กลาวคือ สามารถเขาศึกษาตอในสถาบันการศึกษาท่ีสูงขึ้นไปได  
กระบวนการผลิตนักเรียนจนสําเร็จออกจากโรงเรียนเพ่ือศึกษาตอ  ณ  สถาบันการศึกษาชั้นสูง
แหงอื่นๆ ไดนั้น  จัดเปนกระบวนการบริหารท่ีกอปรไปดวยองคประกอบสําคัญ  ดังน้ี 
 1.  ปจจัยนําเขา (Input)  ไดแก  ผูเรียน (นักเรียน)  กับทรัพยากรท่ีใชในการบริหารกิจการ
นักเรียน  อาทิ  เงิน  วัสดุอุปกรณ  กําลังคน  สถานท่ี ฯลฯ 
 2.  กระบวนการผลิต (Process)  ไดแก  การจัดการและการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียนท่ีเกี่ยวของกับการบริหารกิจการนักเรียน อันนอกเหนือไปจากการเรียนการสอน
ในชั้นเรียนปกติ  รวมถึงการใหบริการสวัสดิการกับการการจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวกับ
ผูเรียน  ซึ่งจะสงเสริมใหผูเรียนเปนผลผลิตท่ีมีท้ังคุณภาพ  และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค
ของโรงเรียนท่ีกําหนดไว 
 3.  ผลผลิต (Output)  ผลผลิตท่ีไดจากกระบวนการบริหารกิจการนักเรียน  ไดแก  
ผูเรียนท่ีสาํเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนไปแลว  และสามารถเขาศึกษาตอ ณ สถาบันการศึกษา
ชั้นสูงได หรือสามารถประกอบอาชีพเปนพลเมืองท่ีดีของสังคมได 
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 กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนท่ีกลาวน้ีอาจแสดงเปนแผนภูมิประกอบได
ดังตอไปนี้ 

 
 การบริหารกิจการนักเรียน 

Input 
ตัวนําเขา 

Process 
กระบวนการผลิต 

Output 
ผลผลิต 

Marketing 
การตลาด 

นักเรียน 

วัสดุอุปกรณ 

คน 

เงิน 

ฯลฯ 

การดําเนินกิจการ 

วิชาการ 

กิจการนกัเรียน 

ฯลฯ 

ศึกษาตอ 

อาชีพ 

สมาชิกสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1  การบริหารกิจการนักเรียนตามกระบวนการผลิต 
 

 อน่ึง กระบวนการบริหารกิจการนักเรียนขางตนน้ี  ผูบริหารโรงเรียนจะตองหมั่นเตรียม
และตรวจสอบอยูตลอดเวลาในทุกขั้นตอน เพราะเปนกระบวนการตอเนือ่งท่ีมีความสัมพันธ
เชื่อมโยงกัน  อันจะทําใหตระหนักไดดีวาขั้นตอนใดมีปญหาและบกพรองในดานใด  ควรแกไข
อยางไรใหสอดคลองกับเปาหมายของการบริหารกิจการนักเรียนท่ีจําเปนตองรับผิดชอบดูแล
นักเรียน ต้ังแตแรกเขาเรียนจวบจนจบการศึกษาไปในท่ีสุด 
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 นอกจากน้ีแลว  เพ่ือใหการบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  นักการศึกษา
ตาง  ๆ จึงไดพยายามเสนอแนวคิดเก่ียวกับหลักการจัดการบริหารกิจการนักเรียนใหเปนระบบอัน
กอปรไปดวยคุณภาพ  ดังตอไปนี้ (สุรพันธ  ยันตทอง, 2525 : 24)  
 1.  โรงเรียนจะตองดําเนินการใหผูเรียนทุกคนมีโอกาสเขาเรียนอยางเสมอภาคและ
ยุติธรรม 
 2.  การใหบริการของโรงเรียนควรคํานึงถึงนโยบายวา “ชวยเขาเพ่ือใหเขาชวย
ตนเอง” ดวยการจัดบริการใหมีลักษณะเปนวิชาการใหบริการเพ่ือใหผูเรียนชวยตนเองได 
 3.  สถานศึกษารับผิดชอบดานการปกครอง  ดูแลใหผูเรียนมีระเบียบวินัยและอบรม 
เพ่ือปลูกฝงจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยามารยาทอันดีงาม  เสริมสรางความสามัคคีในหมูคณะ  
ตลอดจนสงเสริมพัฒนาบุคลิกภาพอันเหมาะสม 
 4.  รับผิดชอบเกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน  พรอมท้ังสงเสริมกิจกรรมตาง  ๆใหเปนไป
ตามนโยบายของสถานศึกษา  และประสานงานดานกิจการนักเรียนกับหนวยงานตางๆ ท้ังภายใน
และภายนอกสถาบัน 
 5.  สรรคสรางความคิดรเิริ่มสรางสรรค  และความรับผิดชอบใหบังเกิดขึ้นในตัวนักเรยีน
ใหเปนคนดี  “คิดกวาง – มองไกล – ใฝดี”  และเปนพลเมืองดีของประเทศ 
 จากหลักการบริหารกิจการนักเรียนดังกลาว  จึงทําใหมีการกําหนดสายงานการบริหาร
โรงเรียนใหเปนระบบและมีระเบียบครอบคลุมกับการบริหารย่ิงขึ้น  ดังแสดงในแผนภูมิท่ี 2  
ดังน้ี 
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การบริหารงานในสถานศึกษา 
 

 
  

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล บริหารทั่วไป 

 
งานกิจการนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 2  การบริหารกิจการนักเรียนตามกระบวนการกําหนดสายงานในสถานศึกษา 
 
 พรอมกันน้ันสามารถจําแนกสายงานการบริหารโรงเรียนใหเปนระบบได ดังแผนภูมิ 
ประกอบดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารสถานศึกษา 

รองผูอํานวยการ 

ฝายงบประมาณ 

นักเรียน 

รองผูอํานวยการ 

ฝายบริหารงานท่ัวไป 
รองผูอํานวยการฝาย

บุคลากร 
รองผูอํานวยการ 

ฝายวิชาการ 

งานบริหารท่ัวไป งานปกครอง/วินัย 

งานธุรการ 

ทะเบียนประวัตินักเรียน 
สํารองขอมูลและคดักรอง 
นักเรียน  

กิจกรรมการเรยีน 

แนะแนวแกปญหา 
แนะแนวอาชีพ 
แนะแนวเรียนตอ 

งานแนะแนว 

ระบบดูแลนักเรียน 

กฎ ระเบียบโรงเรียน 
ประสานความรวมมือกับ 

ผูปกครอง 

กิจกรรมทางวิชาการ 

กิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด 
จัดสวัสดิการ 

ทุนการศึกษา 
เยี่ยมบาน 

 
 

แผนภูมิท่ี 3  สายงานการรับผิดชอบการบริหารกิจการนักเรียน 
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