
 



มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

งานสง่เสรมิประชาธิปไตยในโรงเรยีนและงานสภานกัเรียน 
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 
 

๑. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียน 

๒. เพื่อให้นักเรียนสามารถน าความรู้เรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
 

๒. ขอบเขต 

 ให้คณะกรรมการนักเรียน มีหน้าท่ีประชุม อภิปราย วางแผน แก้ปัญหา และบริการช่วยเหลือสังคม 
ซึ่งควรท าเดือนละครั้ง โดยมีประธาน รองประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการนักเรียน ร่วมด้วย อาจารย์ท่ี 

ปรึกษาและอาจารย์ฝ่ายปกครอง ท้ังนี้ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ีของการเป็นคณะกรรมการนักเรยีน ซึ่งต้อง 

ท าความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกทิศทาง 
  

๓. นิยาม 

 "ประชาธิปไตย" ตรงกับค าในภาษาอังกฤษว่า Democracy ซึ่งมาจากศัพท์ภาษากรีกว่า Demos 
หมายถึงประชาชน กับ Kratien หมายถึง การปกครอง ดังนั้นประชาธิปไตยหรือ democracy จึงหมายถึง 
การปกครองโดยประชาชน โดยอ านาจสูดสุดในการปกครองจะมาจากประชาชน และรัฐบาลจะคงอยู่ใน 
อ านาจต่อไปได้เมื่อวาระส้ินสุดลง ก็ต่อเมื่อประชาชนผู้เลือกตั้งเห็นว่ารัฐบาลสามารถสนองตอบต่อ 
เจตนารมณ์ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น 

"สภานักเรียน" เป็นกิจกรรมหนึง่ของนักเรียน ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ ท่ีจะช่วยพัฒนาโรงเรียนไปตาม 
กระบวนการนิติธรรม และเป็นกิจกรรมท่ีจะปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม ความเป็นประชาธิปไตย มีจิตวิญญาณ 
ในการใช้ธรรมาภิบาล เพื่อให้นักเรียนเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ 
 

๔. ผู้รับผิดชอบ 

 ๔.๑ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน มีหนา้ท่ี 

๑. การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน 

๒. การต้อนรับศิษย์เก่า/บุคลากรต่าง ๆ ท่ีเข้ามาในโรงเรียน 

๓. การจัดงานท าบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาส 

๔.. การฝึกอบรมผู้น า/รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด/เพื่อนไม่ดี 

๕. การประกาศชมเชยและเป็นผู้แทนกล่าวขอบคุณผู้มีพระคุณ/ผู้มาเย่ียมเยียนโรงเรียน 

๖. การจัดป้ายนิทรรศการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

๗. การปฐมนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
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 ๔.๒ จัดกิจกรรมเพื่อรักษาช่ือเสียงของโรงเรียน 

  ๑. การจัดสวัสดิการนักเรียน เช่น ช่วยดูแลเวรท าความสะอาดห้องเรียน หรือบริเวณโรงเรียน 

    รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียน และการบริการในโรงเรียน ฯลฯมอบหมายงานให้   
    ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 

  ๒.  การส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี เช่น การบ าเพ็ญตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  
                          แก่นักเรียนและเพื่อน ฯลๆ 

๓. การเป็นผู้น า/ ฝึกการมีวินัยในตนเอง 
๔.  การส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ไม่ฟุ้งเอตามค่านิยม หรือตามส่ิงโฆษณาชวนเช่ือ  
     ไม่ยุ่งเกี่ยวกับส่ิงเสพติดทุกชนิด ฯลฯ 

๕.  การส่งเสริมความปลอดภัยโรงเรียน เช่น การแต่งกายท่ีไม่สุภาพ การขับขี่ 
     รถจักรยานยนต์ การเท่ียวเตร่ ในเวลากลางคืนหรือวันหยุด ฯลฯ 

๖. การดูแลท่ัวไป เช่น รับฟังปัญหา ให้ค าเสนอแนะเข้าท่ีประชุมเสนอแนวทางแก้ไข 
 

๕. ขั้นตอนปฏิบัติ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน 
 

ขั้นตอน ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ก าหนดเวลา เอกสาร 

๑. ศึกษาโครงสร้าง
งานบริหารกิจการ
นักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริการกิจการ
นักเรียน 

- ศึกษาโครงสร้างงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

มีนาคม  

๒. จัดท าโครงสร้าง
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ
นักเรียนและ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

- จัดท าโครงสร้างงาน
บริหารกิจการนักเรียน 

มีนาคม  

๓. ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ตาม
โครงสร้างงาน
บริหารกิจการ
นักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ
นักเรียนและ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ตามโครงสร้างงานบริหาร
กิจการนักเรียน 

มีนาคม  

๔. จัดท าแผน/
โครงงาน/โครงการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ
นักเรียนและ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ตามโครงสร้างงานบริหาร
กิจการนักเรียนจัดท าแผน 
โครงการ โครงงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
 
 

มนีาคม-
เมษายน 
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ขั้นตอน ผู้ปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติ ก าหนดเวลา เอกสาร 

๕. จัดท าแนวทาง
การปฏิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ
นักเรียนและ 
บุคลากรในกลุ่มงาน 

- มอบหมายผู้รับผิดชอบ 
ตามโครงสร้างงานบริหาร
กิจการนักเรียนจัดท าแผน 
 โครงการ โครงงานตามท่ี
ได้รับมอบหมายและ
ปฏิบัติตามแผน 
 

มีนาคม-
เมษายน 

 

๖. บุคลากร
ปฏิบัติงานตาม
โครงการและค าส่ัง 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ
นักเรียนและ
บุคลากรในกลุ่มงาน 

งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน
และงานสภานักเรียน 
๑. มีการประชุม
คณะกรรมการผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อวางแผนการ
ด าเนินการ 
๒. มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
๓. จัดท าบัญชีให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน 
๔. มีการนิเทศ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 

ตลอดปี
การศึกษา 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

๗. การประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ 

 ตุลาคมและ 
มีนาคม 
 

- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

๘. ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง 
การบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ 

มีการน าผลการายงานมา
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาให้ดีขึ้น 

ตุลาคมและ
มีนาคม 

- เอกสารบันทึก
การประชุมเพื่อ
พัฒนาการปรับปรุง 

๙. น าผลงาน
เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

หัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารกิจการ 

- ประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบแผ่นพับ 

ตุลาคมและ
มีนาคม 

- เอกสาร แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์ 

 
 

 

 
 
 



 
แผนผังการปฏิบัติงานงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภานักเรียน 

 
ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม

บริหารกิจการ
นักเรียน 

งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน
ผู้รับบริการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  
v 

   
ศึกษาโครงสร้าง
การบริหารงาน
กิจการนักเรียน 

ก าหนดบุคลากร
เพ่ือการปฏิบัติงาน 

จัดท าโครงสร้างการ
บริหารงานกิจการ
นักเรียน 

จัดท าแผนงาน/
โครงการ/ปฏิทิน 

จัดท าแนวทางการ
ปฏิบัติงาน 

ไม่ใช่ 

พิจารณา 

อนุมัติ 

ใช่ 

บุคลากรปฏบิัติงาน
ตามโครงสร้าง 

น ามาเผยแพร่ 
การปฏิบัติงาน 

ประเมินผล 
ไม่ใช่ 
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