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ความหมายและความส าคัญของงานกิจการนักเรียน

หลักการบริหารงานกิจการนักเรียน

ขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน

ประโยชน์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน

แนวทางการด าเนินงานกิจการนักเรียน

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง





กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, น. 165) ได้ให้ความหมายของงานกิจการ
นักเรียนไว้ว่า หมายถึง การด าเนินการต่าง ๆ เก่ียวกับนักเรียน
ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นการ

ด าเนินงานทั้งในและนอกโรงเรียน เร่ิมตั้งแต่ก่อนท่ีนักเรียนจะเข้าเรียน 
ระหว่างอยู่ในโรงเรียน กระทั่งออกจากโรงเรียน 



ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2534, น. 6) ได้ให้ความหมายของงานกิจการ
นักเรียนไว้ว่า หมายถึง การบริหารกิจการนักเรียนทีก่ระท า

นอกห้องเรียนมีความส าคัญในการพัฒนาเยาวชน
ให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ ดีพร้อมทั้งจิตใจ อารมณ์ และสังคม 

ช่วยให้เยาวชนเป็นคนท่ีสมบรูณ์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดีในสังคม 
และเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศชาติ 



จากการศึกษาความหมายของงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า 
งานกิจการนักเรียน คือ งานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอน
ในห้องเรียน มีความเกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ

สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงคใ์ห้เกิดแก่นักเรียน 
ให้เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



สมศักด์ิ คงเท่ียง (2540, น. 2) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการ
บริหารงานกิจการนักเรียนไว้ว่า การบริหารกิจการนักเรียน

มีความส าคัญมาก ช่วยในการเสริมทักษะ 
และเพ่ิมประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนสามารถปรับตัว แก้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา 
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข



ด ารง ประเสริฐกุล (2542)
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียนไว้ว่า

1) ท าให้นักเรียนเป็นคนดี ใช้ชีวิตในโรงเรียน และสังคมได้ สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข

2) งานกิจการนักเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง

3) ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา

4) องค์ประกอบการเรียนรู้ นอกจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว การเรียนรู้
สามารถเกิดข้ึนได้จากกิจกรรมนอกห้องเรียน ซ่ึงสามารถท าได้อย่างกว้างขวาง



จากการศึกษาความส าคัญของการบริหารงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า 
การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความส าคัญอย่างมากต่อนักเรียน 
ส่งผลดีต่อนักเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนในทุกด้าน ก่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นคนดี ใช้ชีวิตในโรงเรียน ในสังคมได้

ทั้งยังสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข





เสริมวิทย์ ศุภเมธี (2531, น. 8) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารงานกิจการนักเรียนไว้ดังนี้

1) งานด้านกิจการนักเรียนจะต้องจดัส าหรับนักเรียนทุกคน พยายามให้นักเรียนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอย่างเท่าเทียมกนั

2) งานกิจการนักเรียนเป็นกระบวนการต่อเนื่องเริ่มตัง้แต่ก่อนที่นกัเรียนจะเข้ามาใน
โรงเรียน ขณะอยู่ในโรงเรียน กระทั่งนักเรียนจบจากโรงเรียนไป และขณะท่ีนักเรียน
อยู่ในโรงเรียนจะต้องถือว่าความปลอดภัยในชีวติ ความเจริญงอกงาม ต้องเกิดข้ึนใน
ทุกเวลา ทุกขั้นตอน อย่างสม่ าเสมอ



3) งานด้านกิจการนักเรียนต้องยอมรับในความคิดที่ว่า นักเรียนทุกคนมีคุณค่า มีสิทธิ 
และเสรีภาพเท่าเทียมกัน เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะตอ้งช่วยปกป้องรักษาส่ิง
เหล่านี้ไว้เพื่อเขา

4) งานกิจการนักเรียนต้องอาศยัความร่วมมือ และการประสานงานกับทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา มิใช่เป็นหน่วยงานทีแ่ยกเป็นอิสระ

5) โครงการต่าง ๆ ท่ีจัด ต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบายของโรงเรียน และของ
ประเทศชาติ โดยมีการวางแผนการด าเนินงานไว้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน



จากการศึกษาหลักการบริหารงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า 
การบริหารกิจการนักเรียนต้องอาศัยความร่วมมือ 
และการประสานงานกับทุกฝ่ายในสถานศึกษา 

ด าเนินโครงการสอดคล้องกับกฎระเบียบ นโยบายของโรงเรียน 
และของประเทศชาติ จัดขึ้นส าหรับนกัเรียนทุกคน ให้นักเรียนทุกคนมี
โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการด าเนินงานของงานกิจการนักเรียน

เป็นกระบวนการต่อเน่ือง ต้องเกิดขึ้นตลอดเวลา 
ทุกขั้นตอน อย่างสม่ าเสมอ 





ประภาพรรณ เอี่ยมสุภาษิต และเดโช บุญยภักด์ิ ( 2526) 
ได้ก าหนดขอบข่ายของงานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้

1. งานบริการนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน

2. งานบริการนักเรียนระหว่างเรียน 

3. งานการจัดกิจกรรมนักเรียน

4. งานบริการส าหรับผู้ที่ออกจากโรงเรียนไปแล้ว 



หวน พินธุพันธุ์ (2528, น. 100) ได้ก าหนดขอบข่ายของ
งานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้

1) การจัดกิจกรรมนักเรียน 

2) การจัดบริการแนะแนว 

3) การปกครองนักเรียน 

4) การจัดบริการต่าง ๆ แก่นักเรียน



กิตติมา ปรีดีดิลก (2532, น. 167) ได้ก าหนดขอบข่ายของ
งานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้

1) การจัดท าทะเบียนประวัติ

2) การปกครองนักเรียน และวินัยในโรงเรียน

3) การจัดบริการต่าง ๆ 

4) การจัดกิจกรรมที่ควรจัด



เทศ แกล้วกสิกรรม (2538, น. 191) ได้ก าหนดขอบข่ายของ
งานกิจการนักเรียนไว้ ดังนี้

1)  การจัดกิจกรรมนักเรียน

2) การรักษาวินัยของโรงเรียน

3) การจัดสวัสดิการนักเรียน

4) การจัดบริการทางวิชาการ



จากการศึกษาขอบข่ายการบริหารงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า
การบริหารงานกิจการนักเรียนมีขอบข่ายในการบริหาร ดังนี้

1. ด้านงานแนะแนว

2. ด้านงานกิจกรรมนักเรียน

3. ด้านงานปกครอง

4. ด้านงานสวัสดกิารนักเรียน



กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้เข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม 
เป็นการให้ความช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุกด้าน เสริมสร้างฐานการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการสร้างประสิทธิภาพความเป็นมนุษย์

ให้กับนักเรียน ประสบความส าเร็จในชีวิต เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ



กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนร่วมกันจัดข้ึน
นอกเวลาเรียน และนอกเหนือจากหลักสูตรที่โรงเรียนก าหนดให้เรียน

ในเวลาปกติ  โดยปริมาณ และคุณภาพของกิจกรรมนักเรียนจะมีเพียงใด
ข้ึนอยู่กับโรงเรียนแต่ละแห่ง และความสามารถของนักเรียนแต่ละบุคคล 

ทั้งนี้ต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูท่ีปรึกษาของนักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ  เพ่ือพัฒนานักเรียน 

นักศึกษา ให้มีชีวิตในสถาบัน และในสังคมอย่างมีความสุข



งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ แก้ไขความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย  คุ้มครอง ดูแล ปกป้อง รักษา รวมทั้งอบรมศีลธรรม 

จรรยามารยาทอันดี แก่นักเรียน ให้นักเรียนสามารถปกครองตนเองได้ 
ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
ด้วยความสมัครใจ เห็นคุณค่าท่ีเกิดจากการปฏิบัติ 

อันจะน าความสงบสุขมาสู่สมาชิกในสังคม



บริการต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อบริการนักเรียน ณ สถานท่ีตั้ง 
เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนให้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย สติปัญญา 

อารมณ์ และสังคม ซึ่งแต่ละสถาบันการศึกษาอาจมีการจัดบริการใน
รูปแบบท่ีแตกต่างกันออกไปตามลกัษณะความจ าเป็นของแต่ละสถาบนั 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาของตน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสถาบันได้อย่างมีความสุข





กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2535, น. 13) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการบริหารงาน
กิจการนักเรียนไว้ ดังน้ี

1. ช่วยให้นักเรียนได้ส ารวจตัวเอง เข้าใจตัวเองในด้านความต้องการ 
และความสนใจและความถนัดความสามารถ

2. ช่วยให้ครูรู้จักเด็กแต่ละรายได้ดีขึ้น และสามารถส่งเสริมความสามารถความ
ถนัดของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง

3. ช่วยให้เด็กเพิ่มพูนประสบการณ์ และทักษะ



4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ และพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มที่

5. ช่วยให้เด็กประสบความส าเร็จในงานของตน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ 
และความสุข 

6. ส่งเสริมสัมพันธภาพศีลธรรมจรรยาในการอยู่ และท างานร่วมกันในโรงเรียน 

7. ส่งเสริมการปกครองตนเองตามแนวระบอบประชาธิปไตย

8. ช่วยให้เด็กทุกคนมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและได้รับประโยชน์สูงสุดเท่าเทียมกัน



จากการศึกษาประโยชน์ของการบริหารงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า 
งานกิจการนักเรียนก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อนักเรียน และครูผู้สอน 
ส่งผลให้การด าเนินงานภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ครูได้รู้จักนักเรียนมากขึ้น นักเรียนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ เหมาะสม 
ตรงตามความถนัด และความสนใจของตนเอง นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสท่ี

เท่าเทียมกัน ช่วยให้นักเรียนประสบความส าเร็จในงานของตน 
ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ และความสุข





กรรณิกา พนัสอ าพล (2535, น. 198 – 203) ได้กล่าวถึงแนวทาง
การด าเนินงานกิจการนักเรียนไว้ ดังน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของงานกิจการ
นักเรียน

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนงานด้านกิจการนักเรียน 

ขั้นตอนที่ 3 การด าเนินงาน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล



กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 71) ได้กล่าวถึงแนวทางการด าเนิน
งานกิจการนักเรียนไว้ ดังน้ี

1. วางแผน ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนักเรียนของสถานศกึษา โดย
สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน

2. ด าเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ตามความถนัด และความสนใจของนักเรียน

3. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

4. สรุป และประเมินผล เพ่ือปรับปรุง แก้ไข และส่งเสริมกิจการนักเรียน เพ่ือให้การจัด
กิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง



พชรวรรณ จันทรางศุ (2526, น. 190) ได้กล่าวถึงแนวทางการด าเนิน
งานกิจการนักเรียนไว้ ดังน้ี

1. ขั้นเตรียมงาน

2. ขั้นริเร่ิม 

3. ขั้นด าเนินการ 

4. ขั้นประเมินผล 



จากการศึกษาแนวทางการด าเนินงานกิจการนักเรียน สรุปได้ว่า 
การด าเนินงานกิจการนักเรียนมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ขั้นเตรียมการ - ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของงานกิจการ
นักเรียน

2. ขั้นวางแผน    - ก าหนดจุดมุ่งหมาย, ก าหนดวิธีการ , ระบุทรัพยากรที่ต้องใช้, 
ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม, คาดคะเนหรือตรวจสอบความ
ผิดพลาดล้มเหลวท่ีอาจจะเกิดข้ึน

3. ขั้นด าเนินกิจกรรม  - ด าเนินการตามแผนที่วางไว้

4. ขั้นสรุป และประเมินผล





การบริหารงานกิจการนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดกาญจนบุรี

• การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

• การด าเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 

• การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวนิัย คุณธรรม จริยธรรม 

• การประเมินผลการด าเนินงานกิจการนักเรียน 

• การวางแผนงานกิจการนกัเรียน 

• การบริหารงานกิจการนักเรียน



1. การบริหารงานกิจการนักเรียนโดยใช้วงจรคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จังหวัด
กาญจนบุรีโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน

2. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหาร
โรงเรียนและครู โดยภาพรวม และรายด้านมีความแตกตา่งกันอย่างมีนัยยะส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01

3. การเปรียบเทียบการบริหารงานกิจการนักเรียนจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
โดยภาพรวม และรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ผลการวิจัย 



ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการนักเรียนกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

• ด้านงานแนะแนว

• ด้านกิจกรรมนักเรียน 

• ด้านการปกครอง



1. การบริหารกิจการนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 10 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านมุ่งมั่นในการ
ท างานอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านอยู่อย่างพอเพียง และด้านใฝ่เรียนรู้
ตามล าดับ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารกิจการนักเรียน กับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดส านักเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 10 โดยรวม
มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอยูใ่นระดับปานกลาง อย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ .05

ผลการวิจัย 



ผู้บริหารสถานศึกษาต้องก าหนดนโยบายการบริหารกิจการนักเรียน
ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

โดยการส่งเสริม แนะแนวทางให้นักเรียนได้ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

และปรับปรุงการมีส่วนร่วมของครู ในการพัฒนาด้านกิจกรรมนักเรียน 
เพ่ือให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทกุด้านสูงขึ้น

ข้อค้นพบจากการวิจัย





วัตถุประสงค์การวิจัย

วาทยุทธ พุทธพรหม (2555) 

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ ของระบบการบริหารงานกิจการ
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉนัท์

2. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานกจิการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
กระบวนการยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์



กรอบแนวคิดในการวิจัย



ขอบเขตการวิจัย

1. การพัฒนาระบบการบริหารงานกจิการนักเรียนในงานวิจัยนี้ พัฒนาเฉพาะระบบ
การบริหารงานกจิการนักเรียน ด้านการปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียน 
เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์เป็นนวัตกรรมใหม่ในการจัดการการ
กระท าผิด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นกระบวนการที่ใช้ในงาน
ปกครอง และระเบียบวินัยนักเรียนเท่านั้น

2. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ศึกษาสภาพปัจจุบันของระบบการบริหารงานกจิการนักเรียน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ในปีการศึกษา 2553  จากสถานศึกษา
ทีเ่ข้าร่วมโครงการการน ากระบวนยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สู่สถานศึกษาจ านวน 3 
กลุ่ม ได้แก่



ขอบเขตการวิจัย

กลุ่มที่ 1 สถานศึกษา จากโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน 
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 80 สถานศึกษา โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

กลุ่มที่ 2 สถานศึกษา จากโครงการเยาวชนพลยุติธรรมเรียนรู้ตามรอยพระ
ยุคลบาทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
โดยส านักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มที่ 3 สถานศึกษา จากโครงการวิจัยเรื่อง การทบทวนสถานการณ์ความ
รุนแรงในโรงเรียนปัญหาและทางออกที่ เหมาะสม โดยรองศาสตราจารย์ดร.พฤทธิ์ 
ศิริบรรณพิทักษ์และคณะ



ผลการวิจัย

1. การบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์ มีค่าเฉล่ียของสภาพที่พึงประสงค์สูงกว่าสภาพปัจจุบันในทุกด้าน 
และทุกประเด็น ค่าดัชนีของความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ 
โดยภาพรวมที่มีค่ามากที่สุด คือ ด้านการประเมินผล รองลงมา คือ ด้านการ
วางแผน และด้านการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

2. ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ที่พัฒนาข้ึนคือระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ที่เน้น EPI มีลักษณะ
ส าคัญ 3 ประการ



ผลการวิจัย

1) เป็นนวัตกรรมในการจัดการกับการกระท าผิด และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของ
นักเรียนที่เน้นการบริหารความสัมพันธ์ 

2) เป็นการบริหารที่ ใ ห้ความส าคัญกับการประเมินผลเป็นอันดับแรก และให้
ความส าคัญกับการวางแผน และการน าแผนสู่การปฏิบัติเป็นอันดับรองลงไปตาม
ดัชนี PNI ของความต้องการจ าเป็น

3) ผลลัพธ์ที่ส าคัญของระบบมี 5 ประการ ดังนี้....

(3.1) ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขในห้องเรียน และโรงเรียนมีบรรยากาศที่อบอุ่น 
เป็นมิตร และปลอดภัย 

(3.2) ผู้เรียนได้รับความเป็นธรรมจากการดูแลช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครอง 
ด้วยกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์



ผลการวิจัย

(3.3) โรงเรียนมีนวัตกรรมในการจัดการกับการกระท าผิด และปัญหาพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ซ่ึงส่งผลให้ปริมาณคดี
ความที่เข้าสู่ระบบการลงโทษตามระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
พ.ศ 2548 และระเบียบของสถานศึกษาและอัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลง

(3.4) โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมผู้เรียน และบุคลากรภายใน
สถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามเป้าหมาย และเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

(3.5) โรงเรียนมีระบบการพัฒนา ส่งเสริม และการป้องกัน แก้ไขปัญหาพฤติกรรม
ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก



ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเน้นการประเมินผล (ฉบับท่ี 1, 2)



ระบบการบริหารงานกิจการนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกระบวนการ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ท่ีเน้น EPI (ฉบับท่ี 3)
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