
 

 
 
 

 
 ผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการของสถานศึกษา  ทําหนาท่ีเปน 
“ผูนํา” หรือหัวหนางานสถานศึกษาแตละแหง  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา
อันไดแก  ครูอาจารย  เจาหนาท่ีหรือพนักงาน  นักการภารโรง  รวมท้ังการจัดการศึกษาแก
นักเรียนในสถานศึกษาทุกคน  จนบรรลุผลสัมฤทธิอ์ันเปนเปาหมายของสถานศึกษา  ผูบริหาร
สถานศึกษาดังกลาวจึงควรจะมีความพรอมในบทบาทและพฤติกรรมการเปนหัวหนา  มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการสถานศึกษาใหเจรญิกาวหนา  รับผิดชอบในการดําเนินงาน  และเปนแบบอยาง
นาเชือ่ถอื  ปราศจากขอครหาท้ังมวลของผูรวมงาน  สามารถประสานใหสมาชกิในหนวยงาน
ทุกคน  รวมกันปฏิบัติงานจนแลวเสร็จอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผลตามเปาหมายของ
สถานศึกษาน้ันๆ 
 ดวยเหตุน้ีผูนําซึ่งเปนผูบรหิารสถานศึกษา  จึงตองมีคุณสมบัติครบถวนท้ังดานบุคลิกภาพ  
มนุษยสัมพันธ  ภาวะผูนํา  การบริหาร  การวางแผน  การสานสรางวิสัยทัศน  และคุณธรรม
ประจําตน  เปนตน  กอปรกับมีคุณลักษณะเดนท่ีขาดไมไดในดานของศิลปะการเปนผูนําท่ีดี
กลาวคือ  เชี่ยวชาญการใชทักษะ 4 ประการไดแก  ศิลปะการพูด  การฟง   การอาน  และการเขียน  
(สมพิศ  โหงาม, 2549 : 14-19)  พรอมท้ังมีคุณสมบัติของความเปนผูนําท่ีครบถวนอีกดวย 
 

คุณสมบัติของผูนํา 
 ผูนําซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาเปรยีบประดุจหัวใจสําคญัของสถานศึกษา  เน่ืองจาก 
“เกง” ท้ังงานและคนกับ “รู” ท่ีรูเทาและรูทันในการบริหารหนวยงาน  ใหเปนศูนยกลางของกลุม 
(Central  Figure)  ผูกอปรไปดวยคุณสมบัติครบถวน 5 ประการคือ  คุณสมบัติ  คุณวุฒิ  คุณภาพ  
คุณประโยชนและคุณธรรม  อันแสดงถึงบทบาทและศักยภาพในการทํางานไดเปนอยางดี  จนสามารถ
ยกระดับสถานศึกษาสูความเปนเลิศทางวิชาการไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีพึงประสงค  ดวยมีคุณสมบัติ
ของความเปนผูนําดังตอไปนี้ (สมพิศ  โหงาม, 2549 : 179-185) 

บทที่ 4 
ผูบริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน 
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 1.  ภาวะผูนํา (Leadership)  เปนศิลปะสําคัญและจําเปนย่ิงสําหรับผูนําทุกหนวยงาน
หรือสถานศึกษา  เน่ืองจากการที่จะดํารงตนใหเปนผูมภีาวะผูนําสมบูรณไดเพียงใดน้ัน  ขึ้นอยูกับ
ความสนใจในการรับรูและเรียนรูการเปนผูนําในวิถีทางที่ถูกตอง  โดยตระหนักและคํานึงใน
คุณธรรมและจริยธรรม  ผกูใจเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา  ดวยการอาศัยหลักความจริง
ตามสังคหวัตถุ 4 ประการคอื  ความโอบออมอาร ี มีวจีไพเราะ  สงเคราะหประชาชน  และวางตน
พอดี  กับผูรวมงานทุกคน (พระเมธีธรรมาภรณ, 2541 : 40)  รวมท้ังแสดงภาวะผูนําดาน
มนุษยสัมพันธอันเปนพฤติกรรมภายนอกของผูนํา 3 ประการไดแก  การเปนผูดํารงดวย
คารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปญญาธรรม  เพ่ือนําไปสูภาวะผูนําท่ีสมบูรณยิ่งขึ้น 
 2.  รูจักหลักการบริหาร (Administration)  เพ่ือใหการดําเนินงานสัมฤทธผิลย่ิงขึ้น  
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองเสริมบทบาทหนาท่ีของตนใหสอดคลองกับกระบวนการบริหาร
อันหลากหลาย  อาทิ  กระบวนการบริหารแบบ POSDCoRB  อันประกอบไปดวย  การวางแผนงาน 
(Planning)  การจัดการองคกร (Organizing)  การบริหารงานบุคคล (Staffing)  การอํานวยการ 
(Directing)  การประสานงาน (Coordinating)  การรายงาน (Reporting)  และการจัดทํา
งบประมาณ (Budgeting)  พรอมท้ังประยุกตนํากระบวนการบริหารแบบอื่นๆ มาใชในการ
บริหารสถานศึกษาใหประสบความสําเรจ็  ดวยวิธีการตัดสินใจสั่งการ (Decision-making)  
การวางแผนงาน (Planning)  การจัดองคกร (Organizing)  การติดตอสือ่สาร (Communicating) 
การใชอิทธิพลท่ีถูกในการทํางาน (Influencing)  การประสานงาน (Coordinating)  และการ
ประเมินผลงาน (Evaluation)  เปนตน (นพพงษ  บุญจิตราดุลย, 2540 : 128)  
 3.  เช่ียวชาญการวางแผน (Planning)  เนื่องจากการวางแผนเปนเครื่องมือสาํคัญ
และจําเปนอยางย่ิงสาํหรับผูบริหารสถานศึกษา  ซึ่งเปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  
จึงจําเปนตองใชยุทธวิธีการวางแผนเพ่ือการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  เพราะนอกจาก
จะแสดงถึงความเขมแข็งมัน่คงของสถานศึกษาแลว  ยังแสดงถึงศักยภาพและเสถียรภาพของ
สถานศึกษา  ใหบรรลุตามวัตถุประสงคและนโยบายของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว 
 4.  แนนอนวิสัยทัศน (Vision)  ผูบริหารนอกจากจะทําหนาท่ีท้ังมวลเพ่ือความเจริญ 
กาวหนาของสถานศึกษาแลว  ยังเปนผูวางแผนและกําหนดงานท่ีดี  ตัดสินใจอยางฉลาด  ยุติธรรม  
รวดเร็ว  สานสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบริหารกับผูรวมงานซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาได
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 5.  คุณธรรมและจริยธรรมของผูนํา  คุณธรรมและจริยธรรมเปนสิ่งสาํคัญย่ิงกวา
คําพูดท่ีสามารถแสดงออกไดดวยการกระทํา  ผูนําจึงควรมธีรรมปฏิบัติสําหรับการเปนผูนําท่ีดี
ท่ีใชหลักคุณธรรม 4 ประการในการบริหารสถานศึกษา  ไดแก  ปญญาพละ เปนความรอบรู
หรือความฉลาดท่ีผูนําทุกคนพึงมี  วิริยพละ ความขยันมีกําลังใจเขมแข็ง ไมทอตออุปสรรค  
อนวัชชพละ ทําหนาท่ีอยางซื่อสัตยสุจริต ไมทุจริตคอรัปชั่น  และสังคหพละ กําลังแหงการ
สงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธ  ท้ังน้ีผูนํายังตองนําหลักสังคหวัตถุ 4 ประการไปใชดวย ไดแก  
ทาน  ปยวาจา  อัตถจริยา  และสมานัตตา  ซึ่งเปรียบไดกับความโอบออมอารี  วจีไพเราะ  
สงเคราะหประชาชน  และวางตนพอดี  เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของการบรหิารสถานศึกษาเปนสําคัญ 
 นอกจากคุณธรรมและจริยธรรมท่ีผูนําหรือผูบริหารสถานศึกษาควรจะปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอแลว  ผูบริหารควรตระหนักและยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการของผูนําหรือพรหม
วิหารธรรม อันไดแก  การใหความเมตตา  กรุณาดวยความสงสารเห็นใจ  มุทิตาชื่นชมยินดี
เมื่อผูอื่นไดดีมีสุข  และการใชอุเบกขา เปนกลางไมลําเอียงเขาฝายใด  เพ่ือสานสรางสันติสุข
ในการดําเนินงานไดอยางท่ัวถึง 
 

บทบาทของผูบริหารกับงานกิจการนักเรียน 
 โดยท่ัวไปแลว  นอกเหนือจากการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูรวมงานใน 
สถานศึกษาใหลุลวงดวยดีแลว  ผูบริหารสถานศึกษายังตองทําหนาท่ีจัดการศึกษาใหมีประสิทธิผล
ทุกดาน  ท้ังดานวิชาการ  การใหบริการ  การบริหารสถานศึกษา  การจัดสภาพสิ่งแวดลอม
ภายในสถานศึกษา  การประชาสัมพันธ  เฉพาะอยางย่ิงดานกิจการนักเรียน  ซึ่งเปนภารกิจ
สําคัญท่ีผูบริหารจักตองรับผิดชอบดวยการสงเสริมการจัดกิจกรรมตางๆ ใหกับนักเรียน  
เพ่ือใหนักเรียนไดรับความรูเพ่ิมขึ้น  และเสริมสรางประสบการณแปลกใหมท่ีเปนประโยชน
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 1.  พิจารณาสรรหาครูอาจารยมาทําหนาท่ีตางๆ ของฝายกิจการนักเรียนใหเหมาะสม 
 2.  วางแผนและทําโครงการของฝายกิจการนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
โรงเรียน 
 3.  ประสานงานกับฝายตางๆ ท้ังในและนอกโรงเรียน  เพ่ือขอความรวมมือในงาน
ของฝายกิจการนักเรียน 
 4.  ใหการสนับสนุนนักเรียนทุกคนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
 5.  สนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพของทองถิ่นและ
โรงเรียน 
 6.  ใหการดูแลดานการปกครองและวินัยของนักเรียนใหรูจักปกครองตนเอง  ในรูป
ของสภานักเรยีนหรือคณะกรรมการนักเรียน  โดยยึดหลักประชาธิปไตย 
 7.  สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางครูอาจารย  นักเรียน  ผูปกครอง  กบัโรงเรียนและ
หนวยงานตางๆ 
 8.  จัดสัมมนาครูอาจารยท่ีเก่ียวของกับงานกิจการนักเรียนอยางนอยปละครั้ง   เพ่ือ
หาทางปรับปรุงการดําเนินงานกิจการนักเรียนใหดีขึ้น 
 9.  จัดการดานสวัสดิการและบริการตางๆ ใหกับนักเรยีนและบุคลากรในสถานศึกษา
อยางตอเน่ือง 
 10.  ใหความรวมมือกับครูอาจารยฝายกิจการนักเรียน  จัดทําขอตกลง  และการ
ปฏิบัติงานรวมกัน 
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 กรรณิกา  พนัสอาํพล (2535 : 82-83)  ไดกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูบริหารกับ
การบริหารกิจการนักเรียนในฐานะหัวหนาสถานศึกษาไวอยางนาสนใจดังน้ี 
 1.  การจัดบุคลากรเขาทํางาน  ผูบริหารโรงเรียนจะตองคัดเลือกตัวบุคคลท่ีเหมาะสมให
เขามาทํางานดานกิจการนักเรียน  และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคคล  
นอกจากน้ีก็ตองคํานึงถึงองคประกอบน้ันๆ  ไดแก  บุคลิกภาพ  การฝกอบรม  ซึ่งจะตอง
สอดคลองเขากันไดกับลักษณะท่ัวไปของนักเรียน  คณะครูอาจารย  ตลอดจนชุมชนท่ีผูไดรบั
มอบหมายงานตองมาอยูและทํางานรวมกัน  หนาท่ีอีกอยางหนึ่งท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบ
ในฐานะผูนําก็คือ  การกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูทํางานดานกิจการนักเรียนทุกตําแหนงให
ชัดเจนและจะตองใหเปนท่ีรับรูท่ัวกันในคณะครอูาจารย  นักเรียน  และชุมชน  ผูบริหารท่ีมี
ความชํานาญในการจัดสรรบุคลากรและสามารถทํางานรวมกับคณะผูทํางานดวยความเห็นอก
เห็นใจนั้น  ยอมจะทําใหงานดานกิจการนักเรียนดําเนินไปสูความสําเร็จไดดวยดี  ในทางตรงกันขาม
หากผูบริหารบรรจุบุคคลใหมาทํางานดานกิจการนักเรียนโดยเห็นแกประโยชนเฉพาะหนา  
หรือเพ่ือเปนการตอบแทนบุญคุณใหแกกันหรือใหครูท่ีประสบความลมเหลวในการสอนมา
ทําหนาท่ีดานกิจการนักเรียน  เพราะไมเห็นความสาํคญัหรือคิดวางานน้ีเปนงานงาย  ก็อาจจะ
ทําใหงานกิจการนักเรียนประสบความลมเหลวไดงาย 
 2.  การติดตามและควบคุมงาน  การติดตามและควบคุมดูแลงานเปนอีกขั้นตอนหน่ึง
ของการบริหารงานกิจการนักเรียนท่ีสําคัญ  การติดตาม หมายถึง งานอะไรก็ตามท่ีสั่งการไปแลว
หรือมอบหมายใหคณะทํางานไปแลวจะตองคอยติดตามผลวาไดผลตามจุดประสงค หรือ
เปาหมายท่ีวางไวหรือไม  การควบคุมดูแล หมายถึง การชวยเหลือแนะนําของฝายผูนิเทศซึ่ง
ผูบริหารจะตองจัดใหมีขึ้น  เพ่ือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาและคอยใหคําแนะนําชวยเหลือการทํางาน
ของฝายตาง  ๆ  ผูบริหารควรชี้แจงถึงระเบียบวิธีการทํางานในรูปแบบตาง  ๆ เพ่ือใหงานบรรลผุล  
ผูบริหารอาจจะเขาควบคุมดูแลการทํางานอยางใกลชิดหรืออาจจะอยูหางๆ โดยใหเสรีภาพ
แกผูรวมงาน  การท่ีผูบริหารจะใชวิธีใดน้ันยอมขึ้นอยูกับผูรวมงาน  อารมณ  และปรัชญาใน
การทํางานของบุคคลดังกลาว  ในกรณีท่ีปรากฏวางานไมบรรลุผล  ผูบริหารยอมจะตองใช
วิธีการตรวจสอบใหทราบเหตุผลเพ่ือจะไดแกไขสถานการณใหดีขึ้น  โดยไมควรไปตําหนิติเตียน
ผูอยูใตบังคับบัญชาแตเพียงฝายเดียว  แตควรถือวาความรับผิดชอบในการเลือกบุคลากรและ
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 3.  ยุทธศาสตรในการบริหาร  เพ่ือมิใหการบริหารงานเกิดปญหาหรือชะงักงันจน
กลายเปนการบริหารงานแบบสั่งการ  ผูบริหารควรใชวิธีการบริหารแบบประชาธิปไตย  โดย
เปดโอกาสใหผูรวมงานไดใชความคิด  ความรู  และพลังงานของเขามาใชในการวางแผน
ดําเนินงานของโรงเรียนอยางเต็มท่ี  คณะครูท่ีมารวมงานก็จะมีความเจริญมีความรูความสามารถ
ไปพรอม  ๆกันดวย  ถาผูบริหารใชวิธีการบริหารท่ีชวยใหผูรวมงานของตนมีโอกาสเจริญงอกงาม
ไปพรอมๆ กันเชนน้ี  ก็ยอมจะแนใจไดวางานตางๆ ของโรงเรียนจะเจริญกาวหนาไปดวยดี
ตลอดเวลา  
 นอกจากน้ี  กาญจนา  ศรีกาฬสินธุ (2531 : 449-553)  ยังไดกลาวถึงบทบาทและ
หนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาไวอยางนาสนใจวา  ควรกําหนดและจัดขั้นตอน
ของงานกิจการนักเรียนใหเปนระบบ  ตามแบบของหลักการบริหารใหครบถวน  โดยกําหนด
ขั้นตอนของการบริหารงานกิจการนักเรียนดังตอไปน้ี 
 1.  การวางแผน  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลท่ีมีความสําคญัท่ีสุดจะเปนผูนําในขัน้น้ี  
และเปนผูท่ีจะตองรับผิดชอบใหมีแผนงานขึ้นไวใชในการดําเนินการในขั้นตอๆ ไป  ระเบียบ
วิธีการวางแผนท่ีดีน้ันหมายรวมถึงขั้นตอนตางๆ คือ 
         1.1  การพิจารณาถึงความตองการตางๆ ของนักเรยีน  และความมุงหวังของชุมชน
ท่ีมีตอโรงเรียน 
         1.2  การสรางบรรยากาศท่ีเอื้ออํานวยตอการเปลี่ยนแปลง  ปรับปรุงงานใหเปนไป
อยางสรางสรรคและเต็มไปดวยเหตุผลท่ีดี  การดําเนินงานในขั้นน้ี ควรใชวิธีใหบุคลากรทุกฝาย
มีสวนรวมเปนคณะทํางานตาง  ๆ  และพยายามใหผูรวมงานทั้งหมดตระหนักในความมุงหมายและ
ขอจํากัดตาง  ๆของงานท่ีจะทํา  ตลอดถึงการยอมรับในความแตกตางกันระหวางนักเรียน  ครูอาจารย  
และแมแตหนวยงานแตละฝาย 
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         1.3  การศึกษาวิจัยงานกิจการนักเรียน  ท่ีดําเนินอยูไดสนองความตองการและ
ความมุงหวังของนักเรียนและชุมชนไดกวางขวางเพียงใด 
         1.4  การสรางความเจริญงอกงามใหแกคณะครูอาจารย  โดยจัดประสบการณ
ตางๆ เพ่ือชวยใหมีความสามารถในการทํางานดานน้ีใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
         1.5  การขอคาํเสนอแนะจากคณะผูรวมงาน  เพ่ือใชในการปรับปรุงงานใหมี
ความกาวหนาอยูเสมอ 
 2.  การจัดระเบียบงาน  ขอเสนอแนะท่ีไดรับการยอมรับใหดําเนินการไดน้ัน จะตองมี
การจัดระเบียบการดําเนินงาน  เปนการตัดสินใจเก่ียวกับกลไกตางๆ ท่ีจะใชในการดําเนินการ
ตามแผน  โดยพิจารณาความสําคัญเก่ียวกับ 
         2.1  ลักษณะของงาน 
         2.2  ระยะเวลาการดําเนินงาน 
         2.3  วัสดุอุปกรณ  เครื่องมือ  หรือสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ 
         2.4  สถานท่ีดําเนินงาน 
 งานในขั้นน้ีตองทําใหมั่นใจไดวา  บุคคลในแตละตําแหนงรูวาตนจะตองทํางาน
อะไรบาง  และจะทําอยางไรจึงจะประสานสอดคลองกับการทํางานของผูรวมงานคนอื่น  ๆ  ในการ
จัดระเบียบงานน้ีผูบริหารโรงเรียนอาจจะพิจารณาจัดทําเอง หรืออาจจะใหคณะครูชวยกันจัดทําขึ้น  
และใหมีการรวมกันพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหน่ึงโดยคณะครูท้ังหมด  แลวจึงเสนอตอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณาในขั้นสุดทาย  ทางท่ีดีน้ันผูบริหารควรเขารวมงานกับคณะครูเสียต้ังแตเริ่มการ
วางแผนและรวมงานในระยะตอ  ๆ มาโดยตลอด  เพราะจะทําใหเกิดความเขาใจในงานและเกิด
การสนับสนุนการทํางานน้ีเปนอยางดีและยังไดประโยชนในการท่ีผูบริหารจะไดมีโอกาสเห็นวา  
ใครคือผูรวมงานท่ีมีความสามารถรับผิดชอบและเปนนักการศึกษาขั้นวิชาชีพ  เหมาะท่ีจะเลือก
มาชวยดําเนินงานดานอื่นๆ ตอไปอีกดวย 
 3.  การจัดบุคลากรเขาทํางาน  งานขั้นน้ีเปนขั้นท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตองคัดเลือก
ตัวบุคคลท่ีเหมาะสมใหเขามาทํางานดานกิจการนักเรยีน  และมอบหมายงานใหเหมาะสมกับ
ความรูความสามารถของเขา  ในเรือ่งน้ีผูบริหารจะตองคํานึงถึงองคประกอบอื่นๆ ของผูท่ีจะ
มอบหมายงานใหทําอีกดวย  ไดแก  บุคลิกภาพ  การฝกอบรม  ซึ่งจะตองสอดคลองเขากันได
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         หนาท่ีอีกอยางหนึ่งท่ีผูบริหารโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในฐานะผูนํา คือ การกําหนด
บทบาทหนาท่ีของผูทํางานดานกิจการนักเรียนทุกตําแหนงใหชัดเจน  และจะตองใหเปนท่ี
รับรูท่ัวกันในหมูครูอาจารยและนักเรียน  ผูบริหารท่ีมีความชาํนาญในการจัดสรรบุคลากร  
และสามารถทํางานรวมกับคณะผูทํางานดวยความเห็นอกเห็นใจนั้น ยอมจะทําใหมั่นใจได
วางานกิจการนักเรียนจะดําเนินไปสูความสาํเร็จไดดวยดี  ในทางตรงกันขามหากผูบริหาร
บรรจุบุคคลใหมาทํางานโดยเห็นแกประโยชนเฉพาะหนา  เพ่ือการตอบแทนบุญคุณใหแกกัน  
หรือจะใชวิธีใหครูอาจารยท่ีประสบความลมเหลวในการสอนมาทําหนาท่ีดานกิจการนักเรียน  
โดยเห็นวางานน้ีเปนงานงายหรือไมมีความสําคัญ  ตลอดจนการใชวิธีการอื่นๆ ท่ีขาดเหตุผล
ทางวิชาชีพ  อาจจะทําใหงานกิจการนักเรียนประสบความลมเหลวไปไดงายๆ กอนท่ีจะเร่ิม
งานเสียอีก 
 4.  การติดตามและควบคุมงาน  การควบคุมดูแลงานใหดําเนินไปสูความสําเร็จตาม
ความมุงหมายก็เปนอีกขั้นตอนหน่ึงของการบริหารงานท่ีสําคัญ  การควบคุมดูแลเปนการ
ชวยเหลอืแนะนําของฝายผูนิเทศ  ผูบรหิารจําเปนจะตองจัดใหมีขึ้นเพื่อทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา
และคอยใหคาํแนะนําชวยเหลือการทํางานของฝายตางๆ  การอธิบายหนาท่ีของฝายบริหารซึ่ง
มีอํานาจในการตางๆ โดยตรง  สําหรบัผูบริหารเองแมจะเปนผูมีอํานาจในการควบคุมและ
สั่งงานโดยตรง  แตก็มีหนาท่ีเกี่ยวของกับการทําความชดัเจน  เก่ียวกบัแนวการทํางานท่ีมุงหวัง
ใหประสบความสําเร็จ  ผูบริหารควรชี้แจงถึงระเบียบ  วิธีการทํางานในรูปแบบตางๆ  เพ่ือใหงาน
บรรลุผลผูบริหารอาจจะเขาควบคุมดูแลการทํางานอยางใกลชิด  หรอือาจจะอยูหางๆ  โดยให
เสรีภาพอยางมากแกผูรวมงานก็ได  การท่ีผูบริหารจะใชวิธใีดยอมขึ้นอยูกับผูรวมงาน  อารมณ  
และปรัชญาในการทํางานของเขาน่ันเอง  อยางไรก็ตามในทุก  ๆ เหตุการณท่ีปรากฏวางานไม
บรรลุ  ผูบริหารจะตองเปนผูรับผิดชอบในความบกพรองท่ีเกิดขึ้น  และจะตองหาทางแกไขทันที  
โดยไมควรไปตําหนิติเตียนผูใตบังคับบัญชาแตฝายเดียว  แตควรถือวาความรับผิดชอบใน
การเลือกบุคลากรและการนิเทศงานเปนหนาท่ีของผูบริหารอยูดวยเหมือนกัน 
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 5.  การประเมินผล  เมื่อคณะกรรมการบริหารไดกําหนดนโยบายท่ีแนชัดในการ
ดําเนินงานออกมาแลวก็ควรจะตองคอยติดตามดูวา  การดําเนินงานไดผลเปนไปตามความ
มุงหวังหรือไมเพียงใด  การท่ีผูบริหารจะไดคําตอบน้ันก็จะไดมาจากการประเมินผลงานน่ันเอง  
ผูบริหารท่ีดีจะตองเปนผูนําในการประเมนิผล  ซึ่งก็ทําไดหลายวิธี  เชน  การประเมินดวยตนเอง
หรือจากผูเชี่ยวชาญมาทําการประเมินให  ไมวาจะใชระเบียบวิธีประเมินแบบใดก็ตาม  กระบวนการ
ในการประเมินผลท้ังหมดต้ังแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการน้ันถอืวาเปนความรับผิดชอบ
ของฝายบริหาร 
 

ผูบริหารกับการบริหารกิจการนักเรียน 
 ในการบริหารกิจการนักเรียน  ผูบริหารจําเปนตองกําหนดแผนการดําเนินงานอยาง
รอบคอบและระมัดระวัง เพ่ือปองกันความผิดพลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได  ดังน้ันขั้นตอนในการ
ทํางานจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่งสําหรับผูบริหาร  อันทําใหผูบริหารจําเปนตองกําหนดกลยุทธหรือ
เทคนิควิธีใหรัดกุม  และดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ อยางเปนระบบ  ซึ่งจะชวยใหการ
บริหารงานกิจการนักเรียนสัมฤทธิผลไดดวยดี  ดังแนวคิดตางๆ ท่ีเก่ียวกับการบริหารกิจการ
นักเรียน  ซึ่งผูบริหารควรตระหนักและพิจารณาไวเปนแนวทางในการบริหารงานกิจการนักเรียน
ตอไปนี้ 
 แคมพเบล และแรมเซเยอร (Campbell  and  Ramseyer 1974 : 189)  ไดเสนอขั้นตอน
ของกระบวนการบริหารกิจการนักเรียนตามหลักการบริหารไว 5 ประการ คือ 
 1.  การตัดสนิใจส่ังการ  ผูบริหารจะตองพิจารณาวิเคราะหเหตุการณและปญหาตางๆ 
อยางรอบคอบ  เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกแนวทางท่ีดีท่ีสุด 
 2.  การกําหนดแผนงานและโครงการ 
 3.  การกระตุนและสงเสรมิการปฏิบัติงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 4.  การประสานงานระหวางบุคลากรของหนวยงาน  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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 5.  การประเมินผลงาน  เปนการติดตามผลและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามเปาหมายเพียงใด  มีปญหาอุปสรรคอยางไร  เพ่ือหาทางปรับปรุงแกไข 
 กูลิค และเออรวิค (Gulick and Urwick 1973: 13)  ไดกลาวถึงการบริหารไว 7 
ประการ คือ 
 1.  การวางแผนปฏิบัติงาน  การกําหนดวิธีการท่ีจะใหงานสําเร็จตามเปาหมาย 
 2.  การจัดระเบียบบริหารงาน  โดยกําหนดหนาท่ีรับผิดชอบ  และอํานาจอยางเปน
ทางการ  แบงหนาท่ีเปนหนวยงานหลัก  หนวยงานท่ีปรึกษา  และการประสานงาน 
 3.  การคัดเลือก  บรรจุ  การใช  การพัฒนาบุคลากร  เพ่ือมอบหมายอํานาจหนาท่ีใน
การปฏิบัติงาน  

 4.  การอํานวยการเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ  หรือแนะนําใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติหนาท่ี 
 5.  การติดตอประสานงานท้ังภายในและภายนอกใหเปนไปดวยความราบรื่น  

 6.  การรายงานเพ่ือทราบความกาวหนาของงานเปนระยะๆ 
 7.  การจัดสรรงบประมาณการเงิน  การทําบัญชี  และควบคุมการเงิน 
 อน่ึงเน่ืองจากการบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีสถานศึกษาจําเปนตองสงเสริม  
สนับสนุน  และจัดใหมีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง  จึงเปนหนาท่ีของผูบริหารโดยตรงท่ี
นอกจากจะตองรับผิดชอบดูแลแลว  ยังจําเปนตองใชความรูความเขาใจในหลักกระบวนการบริหาร
ตางๆ  ไมวาจะเปนหลักการบริหารตามแบบ POSDCoRB  PAPOSDCoRB  PDCA  SWOT  
เปนตน  และเมื่อนํามาประยุกตใชกับการบริหารกิจการนักเรียน  เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายแลว  ผูบริหารสถานศึกษายังตองดําเนินกลวิธีตางๆ ในการบริหารกิจการนักเรียนให
ลุลวงไปดวยดี  ดวยการปฏิบัติตามขั้นตอนบางประการอยางชัดเจนและรัดกุมไดแก 
 1.  ชีแ้จงทําความเขาใจกับครูอาจารย เจาหนาท่ี/พนักงาน  ซึ่งประกอบเปนฝายตางๆ 
ของสถานศึกษา  ใหเขาใจในนโยบายของสถานศึกษาในเรื่องเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน  
วิธีการดําเนินงาน  วัตถุประสงค  และเปาหมายของงานกิจการนักเรียน  พรอมท้ังขอความ
รวมมือจากทุกฝาย 
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 2.  ประชาสัมพันธใหนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  ตลอดจนชุมชน  ใหตระหนัก
และเขาใจในงานกิจการนักเรียน  พรอมกับขอความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย  ใหยอมรับใน
ความสําคัญและความจําเปนของงาน 
 3.  แตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบในงานกิจการนักเรียน  โดยอาจกําหนดใหผูชวย
ผูบริหารสถานศึกษา  เชน  ผูชวยอาจารยใหญหรือผูชวยผูจัดการ  ฝายใดฝายหน่ึงดูแลงาน
ของกิจการนักเรียนโดยตรง 
 4.  กําหนดแผนงานกิจการนักเรียนใหสอดคลองกับหมวด 4  ในมาตรา 22-24 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และสัมฤทธิผลตามเจตนารมณของ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ซึ่งมุงเนนใหพัฒนาชีวิตท่ีดี เกง และมีความสุข  
ดวยการใหกําหนดแผนงานหรือโครงการสงเสริมคุณประโยชนใหกับนักเรียนอยางเต็มท่ี  
เพ่ือใหนักเรียนสามารถเสริมสรางภูมิปญญาของตนเองได 
 5.  จัดใหมีการอบรม หรอืประชุมสมัมนา  เพ่ือใหความรูเก่ียวกับงานกิจการนักเรียน
แกคณะครูอาจารย  ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ  ในอันท่ีจะเสริมสรางความรูความเขาใจใน
ขอบขายของงานกิจการนักเรียนใหสอดคลองและตรงกัน  เพ่ือจะไดรวมมือประสานงานกันได
ถูกตองตามสายงาน  ซึ่งจะชวยใหการบริหารกิจการนักเรียนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 6.  อาํนวยความสะดวกใหแกฝายกิจการนักเรียนอยางเต็มท่ี  ซึ่งนอกจากจะสราง
ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานแลว  ผูบริหารยังตองดูแลจัดสรรงบประมาณ  วัสดุอุปกรณ  
สําหรับผูปฏิบัติงานในฝายกิจการนักเรียนไดปฏิบัติงานอีกดวย 
 7.  ควบคุมการดําเนินงานกิจการนักเรียนใหเปนไปตามเปาหมายและโครงการที่
กําหนดไว  พรอมท้ังติดตามประเมินผลงานเปนระยะๆ 
 นอกจากน้ี  เพ่ือใหการบริหารกิจการนักเรียนบรรลุประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  ผูบรหิาร
โรงเรียนอาจมอบหมายใหการดําเนินงานกิจการนักเรียนอยูในความรับผิดชอบของผูชวยผูบริหาร
ฝายใดฝายหน่ึง  เชน  ผูชวยฯ ฝายวิชาการ เปนผูดูแลรับผิดชอบ  หรืออาจแตงต้ังผูชวยฯ ฝาย
กิจการนักเรียน เปนผูดูแลรับผิดชอบโดยตรง  พรอมกันน้ันผูบริหารอาจแตงต้ังครูอาจารย
รวมรับผิดชอบ  และทําหนาท่ีประสานงานระหวางครูอาจารย  และนักเรียน  ดังแผนภูมิ
แสดงรูปแบบการบริหารกิจการนักเรียนตอไปนี้ 
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แผนภูมิท่ี 8  รูปแบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษา 
 
 การจัดทําโครงสรางการบริหารกิจการนักเรียน  อาจปรับเปลี่ยนหรือประยุกตให
เหมาะสมไดหลายรูปแบบ  ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียน 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูชวยฝายวิชาการ 

หัวหนาหมวดกิจกรรม 

คณะกรรมการวิชาการ 

หัวหนาหมวดวิชา ครู/อาจารยท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 

ครูท่ีปรึกษา ครู ครู 

ผูบริหาร 

ผูชวยฝายวิชาการ 

หัวหนาหมวดกิจกรรม 

คณะกรรมการวิชาการ 

หัวหนาหมวดวิชา ครู อาจารยท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการบริหาร 

ครู อาจารยท่ีปรึกษา 
กิจกรรมตางๆ 

ครู  อาจารย ครู  อาจารย 

แผนภูมิท่ี 9  การจัดโครงสรางการบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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แผนภูมิท่ี 10  โครงสรางบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 

หลักการบรหิารกิจการนกัเรียน 
 เปนท่ีทราบกันดีวา  งานกิจการนักเรียนเปนงานหน่ึงท่ีชวยเสริมสรางประสิทธิภาพ
ใหกับนักเรียนเปนอยางดี  กลาวคอืสงเสริมใหนักเรียนเปนทรัพยากรมนุษยอันมีคุณคาและ
คุณประโยชนแกประเทศชาติ  ดวยพอกพูนท้ังความรูดานวิชาการและเพ่ิมเติมประสบการณชีวิต
จากกิจกรรมตางๆ ท่ีนักเรียนไดเขารวม  และยังเติมเต็มใหนักเรียนเกิดความเจริญงอกงามใน
ภูมิปญญา  อันกอใหเกิดภูมิความรูอันทรงคุณคาย่ิงดวยตัวของนักเรียนเอง  จึงถือไดวางาน
กิจการนักเรียนเปนงานท่ีชวยสรางพัฒนาการแกนักเรียนใหบังเกิดความเจริญงอกงามท้ังทาง

- สงเสริมอาชีพ 
- สงเสริมการเกษตร 
- สงเสริมสหกรณ 
- สงเสริมอุตสาหกรรม 
- การใชหองสมุด 
- กีฬา 
- นันทนาการ 
- ฯลฯ

- ลูกเสือ-เนตรนารี 
- ยุวกาชาด 
- ผูบําเพ็ญประโยชน 
- รักษาดินแดน (ม.ปลาย) 

หัวหนาหมวดกิจกรรม 

กิจกรรมแนะแนวแกปญหาพัฒนาการเรียนรู 

ผูชวยฝายบริหาร ผูชวยฝายปกครอง ผูชวยฝายธุรการ ผูชวยฝายวิชาการ 

กิจกรรมบังคับเลือก 

กิจกรรมตามระเบียบ กิจกรรมอิสระของผูเรียน 

กิจกรรมบังคับตามหลักสูตร 

ผูบริหารสถานศึกษา 
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 1.  บริหารงานดานปกครอง  ผูบริหารควรยึดหลัก  ดังน้ี 
        1.1  การปกครองนักเรียน  ถือเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะสงเสริมใหนักเรยีนได
ปกครองกันเอง  โดยจัดกิจกรรมในรูปของสภานักเรยีน  หรือคณะกรรมการนักเรยีน 
         1.2  ใหครูอาจารยไดมีสวนรวมใหคําปรึกษา  ควบคุมดูแล  อบรมสั่งสอนแนะนํา
เพ่ือท่ีจะใหคณะกรรมการนักเรียนไดเขาใจในการดําเนินงานดานการปกครอง 
        1.3  หลักในการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการปกครองนักเรียน โรงเรียนจะตอง
เนนการฝกการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
 2.  การบริหารงานดานบริการและสวัสดิการ  มีหลักการในการบริหารงานท่ีมุง
ผลประโยชนตางๆ เพ่ือสนองใหกับนักเรียนในการใชชีวิตอยูในโรงเรียนไดอยางมีความสขุ  
โดยอํานวยความสะดวกในเร่ืองปจจัยตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน  
เชน  บริการทางวิชาการ  บริการหองสมุด  บริการแนะแนว  บริการอาหารกลางวัน  บริการสขุภาพ
อนามัย  บริการจัดหาทุนการศึกษา  จัดสวัสดิการความปลอดภัยและจัดสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน 
 3.  การบริหารงานดานกิจกรรมนักเรียน  จะตองยึดหลัก  ดังน้ี      
        3.1  กิจกรรมนักเรียนท่ีจัดขึ้นน้ัน  จะตองสงเสริมความเจรญิในทุกๆ ดานของ
นักเรียน  เชน  ดานสติปญญา รางกาย อารมณ สังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท 
        3.2  โรงเรียนจะตองสงเสริมใหนักเรียนทุกคน  ไดเขารวมกิจกรรมตางๆ ตาม
หลักความตองการและความถนัดของแตละบุคคล 
        3.3  จัดใหมีครูอาจารยทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา  ควบคุม  แนะนําการจัดกิจกรรม
ของนักเรียน 
        3.4  ควบคุมดูแล  แนะนําเก่ียวกับการเงิน  การทําบัญชีเงินกิจกรรมใหเปนไป
ตามระเบียบเงินกิจกรรมนักเรียน 
        3.5  วางระเบียบแนวปฏิบัติในการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน  เชน  กําหนดวา
นักเรียนจะตองเขารวมกิจกรรมทุกคน  คนละจํานวนเทาไร 
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 อยางไรก็ตามการบริหารกิจกรรมนักเรียนท่ีไดผลดีและมีประสิทธิภาพสูงน้ัน  จําเปนตอง
ทําไปตามหลักบริหารแบบใดแบบหน่ึง  ซึ่งหลักการบริหารกิจกรรมนักเรียนท่ีนักวิชาการ
เสนอแนะสําหรับเปนแนวทางการบริหารกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อาทิใช
หลักการบริหารตามแบบ POSDCoRB  ไดแก 
 1.  หลักการวางแผน (Planning)  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตองใหนักเรียนได
มีสวนเก่ียวของกับการต้ังวัตถุประสงคของแผนในทุกกิจกรรม  ขอมูลท่ีพึงใชในการประกอบ 
การวางแผนนั้น  ควรเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับความตองการของนักเรียน  ความสามารถ  และความ
สนใจของนักเรียนแตละระดับ  และงบประมาณของโรงเรียนท่ีจําเปนตองใชในการสนับสนุน
กิจกรรมแตละกิจกรรมดวย 
 2.  หลักการจดัองคกร (Organizing  Principle)  การบรหิารกิจการนักเรียนจําเปนตอง
จัดองคกร  ใหแสดงระดับการสื่อสารกันใหทั่วท้ังองคกรท่ีบริหารกิจการนักเรียน  หัวหนา
สถานศึกษาตองเปนประธานจัดกิจกรรมโดยตําแหนง  ผูชวยหัวหนาสถานศึกษาฝายการจัด
กิจกรรมเปนรองประธานโดยตําแหนงดวย  และนอกจากน้ันยังตองจัดองคกรชนิดแบงงาน
กันทําสายบังคับบัญชาอื่น  ๆ เปนตนวา  การเงินและธุรการ  การประชาสัมพันธ  ฝายกิจกรรม  
ฝายประเมินผล  และฝายอืน่ๆ ตามความจําเปน 
 3.  หลักการจัดบุคลาการ (Staffing  Principle)  การบริหารกิจการนักเรียนจําเปนตอง
เลือกอาจารยท่ีปรึกษากิจกรรมนักเรียนเขาทํางานควบคุมการทํากิจกรรม  ท้ังน้ีการแตงต้ังอาจารย
ท่ีปรึกษากิจกรรมจําเปนตองคํานึงถึงความรู  ความสามารถ  ความสนใจ  ความถนัด  ความสมัครใจ  
และปญหาพิเศษของครูอาจารยดวย  ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมนักเรียนจะลมเหลวหรือจะประสบ
ความสําเร็จไดเพียงใดขึ้นอยูกับอาจารยท่ีปรึกษาเปนสวนใหญ  การใหนักเรียนเลือกดวยการไป
ทาบทามความสมัครใจของอาจารยท่ีจะควบคุมกิจกรรมชุมชนของตนแลวนําการตัดสินใจ
ของอาจารยมาเสนอผูบริหาร  ก็เปนวิธีการหน่ึงท่ีแตงต้ังใหทํางานแลวนาจะมีความเต็มใจ  
หรือการใหเพ่ือนครูชวยกันเสนอชื่อในท่ีประชุม  จะชวยครูอาจารยรูสึกดีกวาท่ีผูบริหารจะ
จัดรายชื่อใหเปนท่ีปรึกษาชุมนุมใดชุมนุมหน่ึงโดยมิไดถามความสมัครใจกอน 
 4.  หลักวินิจฉัยสั่งการและควบคุมดูแล (Directing Principle)  ผูบรหิารโรงเรียนพึงใช
ภาวะผูนําของตนเองในการวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ดูแล  และนิเทศงานควบคุมกิจการนักเรียน
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 5.  หลักประสานงาน (Coordinating  Principle)  การบริหารกิจการนักเรียนพึงประสาน
กิจกรรมเขาในปฏิทินประจําปของโรงเรียน  ปฏิทินประจําปท่ีกลาวถึงเปนปฏิทินกิจกรรมนักเรียน
ท่ีกําหนดวัน  เวลาและสถานที่  สําหรับทํากิจกรรมแตละกิจกรรมของแตละเดือน  ตลอดท้ังป
ใหทุกคนในโรงเรียนทราบท่ัวกัน  จะไดไมเกิดปญหาความขัดแยง  ความซ้าํซอนในการใช
วัสดุครุภัณฑประกอบการทํากิจกรรมของแตละชุมนุม  และจัดใหมีการประชุมสามัญประจําเดือน  
และการประชุมวิสามัญในโอกาสท่ีตองนัดหมายผูเกี่ยวของกับการทํากิจกรรม  การประสานงาน
เปนหัวใจของกิจกรรม  ผูบริหารโรงเรียนพึงใชภาวะผูนําของตนประสานงานใหทุกฝาย
สามัคคีกัน  เพ่ือความสําเรจ็ของงาน 
 6.  หลักการรายงาน (Reporting  Principle)  การบริหารกิจการนักเรยีนจําเปนตองใหมี
การรายงานเปนระยะๆ เพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน  เพ่ือทราบอุปสรรคระหวางดําเนินการ  
เพ่ือทราบความกาวหนาของกิจกรรมแตละกิจกรรม  เพ่ือทราบการรับจายงบประมาณ  และ
การเบิกวัสดุไปใชทํากิจกรรม  เพ่ือทราบความเปนปจจุบันของบัญชีรายรับรายจาย  และเพ่ือ
ทราบขอเสนอตางๆ ท่ีเปนประโยชนกับการปรับปรุงการบริหารกิจการนักเรียน 
 7.  หลักการงบประมาณ (Budgeting  Principle)  การบริหารกิจการนักเรียนพึงจัดสรร
งบประมาณใหเพียงพอกับการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมซึ่งไมเหมือนกัน  กิจกรรมท่ีเริ่มตนใหมอาจ
ตองการงบประมาณมากกวากิจกรรมท่ีเริ่มกอนแลว  และเคยจัดสรรงบประมาณจํานวนมากใหซื้อ
หาวัสดุครุภัณฑไวบางแลว  กิจกรรมของชมรมใหมอาจตองการงบประมาณสูงกวาในระยะ
เริ่มตน  การคํานวณใหงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจึงต้ังอยูภายใตหลักเหตุและผล  มิใช
หลักคณิตศาสตรท่ีเอาจํานวนชุมนุมหารยอดเงิน  หรือเอาจํานวนสมาชิกในแตละชุมนุมเปน
ตัวกําหนดงบประมาณ  เชน  นักเรียน 1 คนตอเงิน 5 บาท  กําหนดอยางน้ีชมรมการพัฒนาการ
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 ถึงกระน้ันก็ดี  แมวางานกิจการนักเรียนเปนงานท่ีทําความหนักใจใหกับผูบริหาร
มิใชนอย  เพราะเปนงานท่ีตองเก่ียวของมีความสัมพันธกบับุคคลหลายฝาย  ท้ังครูในโรงเรียน  
นักเรียน  คนงาน  ภารโรง  และบุคคลอืน่ๆ จากหนวยงานตางๆ ภายนอก  โดยเฉพาะอยางย่ิง
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  ซึ่งมีนักเรียนอยูในวัยท่ีจะกอใหเกิดปญหาไดงาย  ผูบริหารจึงมี
บทบาทท่ีสําคัญมาก  เพราะกิจกรรมนักเรียนจะมีประสิทธิภาพหรือไมเพียงใดน้ัน  ขึ้นอยูกับ
แนวทางและนโยบายของโรงเรียน  ดังน้ันผูบริหารควรจะไดพิจารณาหลักการตอไปนี้ประกอบ 
การบริหารดวย  อันไดแก 
 1.  การกระจายอํานาจ  นอกจากงานบรหิารในสาํนักงานแลว  ผูบริหารมักใชเวลา
สวนใหญไปกับงานกิจกรรมนักเรียน  และผูบริหารก็มักจะมีความรูสึกวาตนเองไดใชเวลาใหเสีย
ไปกับงานดานน้ีเกินกวาท่ีควรจะใช  จนไมมีเวลาท่ีจะออกไปพบปะกับบุคคลภายนอกท่ีมี
บทบาทและมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียนและสังคม  ดังน้ันเพ่ือเปนการแบงเบาภาระ
ของผูบริหารเอง  จึงควรไดกระจายความรับผิดชอบในเรื่องน้ีออกไป  บุคคลแรกท่ีควรจะ
นึกถึงคือ ผูชวยผูบริหารฝายกิจการนักเรียน  บุคคลตอไปคือ ครูท่ีปรึกษา  ผูบริหารเองตองคอย
ตรวจสอบดูเปนระยะๆ โดยเนนในเรื่องนโยบาย  หลักการ  และการจายเงินทองเปนสําคัญ 
 2.  ควบคุมหลักการและนโยบาย  ใหเขาใจวางานกิจกรรมนักเรียนจะขัดแยงกับ
นโยบายของโรงเรียนไมได  ดังน้ันผูบริหารจะตองต้ังเกณฑหรือแนวปฏิบัติเพ่ือเปนการปองกัน
ความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้น  วิธีทําท่ีงายท่ีสุดคือ  ชุมนุมตาง  ๆและสภานักเรียน  จะตองจัดทํา
นโยบายและโครงการกิจกรรมตาง  ๆเสนอตอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ  ผูบริหารมีสิทธิท่ีจะแกไข
ปรับปรุงใหสอดคลองกับนโยบายหรือความตองการของโรงเรียนได 
 3.  ใหความสนับสนุนดานการเงิน  กิจกรรมนักเรียนนอกจากจะตองใชเวลาแลวยัง
ตองใชเงินอีกดวย  ในโรงเรียนประถมศึกษาน้ันยังไมมีระเบียบการเก็บเงินกิจกรรมนักเรียน  
จึงเปนปญหาหนักสําหรับผูบริหารท่ีจะหาเงินมาสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนได  เพราะสภาพการณ
และองคประกอบของแตละโรงเรียนไมเหมือนกัน  แตก็อาจทําไดโดยการขายดอกไม  แสดงละคร  
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 4.  ใหคําแนะนําปรึกษา  ความจริงเรื่องนี้มีครูท่ีปรึกษาของนักเรียนอยูแลว  แตการจัด
กิจกรรมแตละครั้งจะตองมีการเก่ียวของกับหลายๆ ฝาย  ท้ังฝายวิชาการ  อาคารสถานท่ี  และ
บุคคลภายนอก  ดังน้ันปญหาบางอยางผูบริหารตองเขาไปใหคําแนะนําหรือประสานงานกับฝาย
ตางๆ ดวย 
 5.  การบํารงุขวัญ  การบํารุงขวัญและกําลังใจเปนสิ่งจําเปนและสาํคญัมาก  เพราะกิจกรรม
นักเรียนเปนกิจกรรมท่ีหนักและจุกจิกมาก  ครูตองทําท้ังในและนอกเวลา ครูจะตองทุมเทพลัง
จิตใจ  ผูบริหารจึงควรมีสิ่งบํารุงขวัญเปนสิ่งตอบแทน  เชน  พิจารณาจายเงินพิเศษเปนคา
ลวงเวลา  พิจารณาความดีความชอบเปนพิเศษ 2 ขั้น  สําหรับผูท่ีมีผลงานเดนๆ  เปนตน 
 6.  การจัดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม  เปนสิ่งจําเปนมากอีกประการหน่ึง  กลาวคือการ
จัดกิจกรรมโดยไมมีกําหนดเวลาหรือโครงการไวแนนอน  ทําความวุนวายใหกับระบบการเรียน 
การสอนมาก  โดยเฉพาะฝายวิชาการจะอึดอัดใจอยางยิ่ง  ดังน้ันกิจกรรมตางๆ ควรมีการ
วางแผนลวงหนาโดยการยอมรับและเห็นดวยของทุกๆ ฝาย  ถาหากเปนไปไดคณะกรรมการ
และผูชวยผูบริหารฝายกิจกรรมนักเรียน ควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ไวต้ังแตตอน
เปดภาคเรียนฤดูรอน  กอนจะเร่ิมปการศึกษาใหม  เพ่ือท่ีเปดภาคเรียนแรกขึ้นมาจะไดปฏิบัติ
ไดทันที 
 7.  สนับสนุนและกระตุนใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรม  กิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะเกิดประโยชน
หรือมีคุณคาไปไมได  ถานักเรียนไมเขารวมหรือเขารวมกิจกรรมนอยมาก โดยท่ัว  ๆไปแลว
นักเรียนท่ีไมมีปญหาในการอยูรวมกับผูอื่น  มักจะเขารวมกิจกรรมอยูเสมอและหลายๆ กิจกรรม  
ดังน้ันผูบริหารจึงควรพิจารณาดวยวากิจกรรมใดท่ีนักเรียนสนใจกันมาก  และกิจกรรมใดท่ี
เปดโอกาสใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมไดมากท่ีสุด  ก็ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัด
กิจกรรมดังกลาวมากขึ้น  ท้ังตองมีการสนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธของกจิกรรมใหมาก
ยิ่งขึ้น  จะเปนเครือ่งกระตุนใหนักเรียนเขารวมกิจกรรมไดมาก 
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ขั้นตอนการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 1.  ขั้นศึกษางาน 
  -  ศึกษาเอกสาร  สิ่งพิมพตางๆ 
  -  เชิญวิทยากรบรรยาย 
  -  ศึกษาจากสถานศึกษาอื่นๆ (เย่ียมชมกิจการโรงเรียนอื่น) 
 2.  ขั้นเตรียมงานและริเริ่ม 
  - ศึกษาเก่ียวกับการจัดกิจกรรมนักเรียน (จุดมุงหมายของการจัดกิจกรรม, 
หลักการจัดกิจกรรม, บทบาทครูท่ีปรึกษา, การเลอืกกิจกรรม  และการประเมินงานกิจกรรม) 
  -  สํารวจความสนใจของนักเรียน (แบบสอบถาม) 
  -  สํารวจความพรอมของโรงเรียน (5M) 
  -  เลือกกิจกรรม 
 3.  ขั้นดําเนินการ 
  -  ประชุมชี้แจงจุดมุงหมาย  หลักการ  ประเภทกิจกรรม 
  -  ใหนักเรียนสมัครดวยความสนใจ 
  -  ประชุมนักเรียนท่ีสนใจกิจกรรมเดียวกันเพ่ือเลือกกรรมการดําเนินงาน 
  -  ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว 
 4.  ขั้นประเมินผล 
  -  พิจารณาผลงานบรรลุจุดมุงหมายหรือไม 
  -  ใชเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข (ครั้งตอไปใหดีขึ้น) 
  -  ใหคณะกรรมการชุดใหมนําไปศึกษาแกไขตอไป 
 

การประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 
 เพ่ือใหการจัดกิจกรรมนักเรียนมีประสิทธิภาพดี  จะตองมีการประเมินผลการจัด
กิจกรรม  การประเมินผลการจัดกิจกรรมนักเรียนนอกจากจะทําใหทราบวาบรรลวัุตถุประสงค
หรือไมแลว  ยังเปนขอมูลในการพัฒนากิจกรรมในอนาคตอีกดวย  การประเมินผลการจัด
กิจกรรมนักเรียน  ผูบริหารควรยึดหลักการดังตอไปน้ี 
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 1.  การจัดกิจกรรมนักเรียนแตละครั้ง  ควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนแนนอน  เมื่อจัด
กิจกรรมแลวควรจะประเมนิผลดูวา  กิจกรรมเหลาน้ันไดผลตามท่ีไดวางจุดมุงหมายไวหรือไม 
 2.  ควรจะไดมีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียนเปนระยะๆ ตลอดภาคการศึกษาและ
ตลอดป  เพ่ือจะไดทราบวาไดจัดกิจกรรมใดขึ้นบางและไดผลเปนอยางไร 
 3.  ผูมีสวนรวมทุกฝาย  ไดแก  ผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษา  สมาชิก  ผูปกครอง  
ควรจะไดมีสวนรวมในการประเมินผลกิจกรรมอยางแข็งขัน 
 4.  การประเมินผลกิจกรรมนักเรียน  ควรจะประเมินทุกดานท้ังในดานวัตถุประสงค  
วิธีการดําเนินงาน  การจัดอุปกรณ  ระยะเวลาท่ีจัด  สถานท่ี  การมีสวนรวมในกิจกรรมของ
สมาชิก  คุณคาท่ีไดรับ  และขอเสนอแนะของสมาชกิ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรม
ครั้งตอๆ ไป 
 5.  การประเมินผลกิจกรรมควรใชเครือ่งมือหลายๆ แบบ  เชน  การสงัเกตพฤติกรรมใน
การรวมกิจกรรมของสมาชิก  การใชแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  การวิเคราะหและการ
ประชุมอภิปรายถึงกิจกรรมท่ีจัดขึ้น 
 6.  การประเมินผลแตละครั้งควรมีลักษณะเปนปรนัย  ไมควรใชอารมณหรือความรูสึก
สวนตัวมาประเมินผลกิจกรรม 
 7.  เมื่อประเมินผลเสร็จแลว  ควรมีการบันทึกผลการประเมินไวเปนหลักฐาน  และ
แจงใหสมาชิกท้ังมวลไดรับทราบ 
 8.  นําผลที่ไดจากการประเมินไปใชในการปรับปรุงกจิกรรมท่ีจัดขึ้นในโอกาสตอไป 
วิธีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน 
 วิธีการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน  อาจทําไดดังตอไปนี้ 
 1.  การสังเกตพฤติกรรม 
 2.  สัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
 3.  ดูผลงานของสมาชิก 
 4.  ใชแบบสอบถาม 
 5.  ใชการบันทึกพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นโดยไมใสความเห็น 
 6.  การประชุมอภิปรายผลการจัดกิจกรรมนักเรียน 
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 1.  การสังเกตพฤติกรรม  อาจจะดูไดจากขณะทํากิจกรรม  เชน 
      -  ความกระตือรือรนในการทํางาน 
      -  สนุกสนานมากนอยเพียงใด 
 การสังเกตควรบันทึกเปนหลักฐาน  ผูสงัเกตอาจเปนผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษา  หรือ
สมาชิก  การสงัเกตอาจสังเกตคนเดียวหรือใชหลายคนสงัเกตก็ได  แลวนํามาอภิปรายรวมกัน 
 2.  สัมภาษณผูที่มีสวนเกี่ยวของ  วาเห็นเปนอยางไรบางเกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจัดขึ้น  
และรวบรวมสรุปผลการสมัภาษณไวใหเรียบรอยพรอมท่ีสมาชิกจะขอดูไดทุกโอกาส  
 3.   ดูจากผลงานของสมาชิก  ดูผลงานวาควรจะปรับปรุง สงเสริม ดานใดเปนพิเศษ  
 4.  การใชแบบสอบถาม  อาจเปนแบบเลือกตอบ ใหเชค็ (Check List)  แบบมาตราสวน 
(Rating Scale)  แบบปลายเปด (Open-ended  Questionnaire)  ผูตอบควรจะมีหลายฝาย  เชน  
ผูบริหาร  อาจารยท่ีปรึกษา  สมาชิก  ผูปกครอง  เมือ่ผูตอบตอบเสร็จแลวรวบรวมขอมูลท่ีได
นํามาตีความใหสําเร็จแลวแจงผูเก่ียวของทราบ  
 5.  การใชบันทึก  บันทึกพฤติกรรมของผูมีสวนรวมกิจกรรมทุกฝาย  โดยบันทึก
ตามพฤติกรรมท่ีเกิดขึ้น  แตใหแสดงความคิดเห็นสวนตัวลงไปดวย  เสร็จแลวรวบรวมขอมูล
แจงใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทราบ 
 6.  การประชุมอภิปรายผลการจัดกิจกรรมนักเรียน  ผูรวมอภิปรายอาจเปนคณะกรรมการจัด
กิจกรรมนักเรยีน  การอภิปรายอาจอยูในรูปแสดงความคิดเห็นอยางเสรี  เพ่ือนําผลมาปรับปรุง  
ผลการอภิปรายควรบันทึกไวเปนหลักฐาน 
 หลังจากท่ีไดรับทราบเรื่องการประเมินผลกิจกรรมนักเรียน  สิ่งท่ีผูบริหารและครู
ผูเกี่ยวของควรตระหนักในเรื่องการประเมินผลของการจัดกิจกรรมนักเรียนก็คือ 
 1.  บุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมจะตองมีสวนรวมในการประเมินผล
ของกิจกรรมน้ันๆ  
 2.  ตองใชวิธกีารประเมินผลหลายวิธี  เชน  การออกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ  
วางกลองแสดงความคิดเห็น  การอภิปราย  การสังเกต  และการแสดงออกของนักเรียน 
 3.  ควรประเมินคุณคาของกิจกรรมน้ันหลายๆ ดาน  เชน  ลักษณะกิจกรรม  เน้ือหาของ
กิจกรรม  วิธีดําเนินกิจกรรม  ชวงระยะเวลาของการดําเนินกิจกรรม 
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 4.  การประเมินขณะท่ีกิจกรรมกําลังดําเนินอยูและหลังจากกิจกรรมสิ้นสุด 
 5.  ผลของการประเมินผลควรไดนํามาพิจารณาปรับปรุงแกไขกิจกรรมชุมนุม 
 เมื่อทราบถึงหลักการท่ัวไป  วิธีการดําเนินการจัดกิจกรรม  การประเมินผลแลว  
บุคคลท่ีจะตองมีสวนเกี่ยวของโดยหลีกเลี่ยงไมไดคือ  ผูบริหารโรงเรียน  กิจกรรมนักเรียน
จะเกิดขึ้นไมไดถาผูบริหารไมสนับสนุน  อาจจะเปนเพราะไมเห็นความสาํคัญ  ไมมีความรู  
ความเขาในในเรื่องการจัดกิจกรรมนักเรียนก็ตาม 
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