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ส่ วนที่ 2
บทบาทหน้ าที่ของผู้เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดนโยบำยและแผนพัฒนำของสถำนศึกษำ
2. ให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบตั ิกำรประจำปี ของสถำนศึกษำ
3. ให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดทำหลักสู ตรสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของท้องถิ่น
4. กำกับ ติดตำม กำรดำเนิ นงำนตำมแผนของสถำนศึกษำ
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริ กำรได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนอย่ำงทัว่ ถึง
มีคุณภำพ และได้มำตรฐำน
6. ส่ งเสริ มให้มีกำรพิทกั ษ์สิทธิ เด็ก ดูแลเด็กพิกำร เด็กด้อยโอกำส และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ
ให้ได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพ
7. เสนอแนวทำงและมีส่วนร่ วมในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ
ด้ำนกำรบริ หำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริ หำรทัว่ ไปของสถำนศึกษำ
8. ส่ งเสริ มให้มีกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ตลอดจนวิทยำกรภำยนอก และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อเสริ มสร้ำงพัฒนำกำรของนักเรี ยนทุกด้ำน รวมทั้งสื บสำนจำรี ตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นและของชำติ
9. เสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชน ตลอดจนประสำนงำนกับองค์กร
ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้สถำนศึกษำเป็ นแหล่งวิทยำกำรของชุมชน และมีส่วนในกำรพัฒนำชุมชน
และท้องถิ่น
10. ให้ควำมเห็นชอบ รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปี ของสถำนศึกษำก่อนเสนอต่อสำธำรณชน
11. แต่งตั้งที่ปรึ กษำหรื อ อนุกรรมกำรเพื่อดำเนินงำนตำมระเบียบนี้ตำมที่เห็นสมควร
12. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัดของสถำนศึกษำนั้น ๆ
2. ผู้อานวยการโรงเรียน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. บริ หำรงำนตำมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนำ ธรรมนูญโรงเรี ยนและนโยบำยของหน่วยเหนื อ
2. นิเทศ ติดตำม ควบคุม กำกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนให้ครบตำมขั้นตอนของกระบวน
กำรเรี ยนกำรสอน
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3. ร่ วมวำงแผนและใช้แผนในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ตำมสภำพปั ญหำและนโยบำย
ด้ำนคุณภำพของหน่วยงำนต้นสังกัด
4. ควบคุม ดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ตลอดจนกำรจัดบรรยำกำศให้ร่มรื่ น สวยงำม น่ำอยูอ่ ำศัย
5. จัดให้มีเอกสำรประกอบหลักสู ตร สื่ อ อุปกรณ์กำรเรี ยนกำรสอนที่หลำกหลำยตำม
ควำมเหมำะสมและเพียงพอ
6. จัดประชุมประจำเดือน ประชุมทำงวิชำกำร และประชุ มของฝ่ ำย/งำน/กิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อชี้แจง
ข้อรำชกำร หำแนวทำงในกำรปฏิบตั ิงำน ติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของครู และหำแนวทำงกำรแก้ไขปั ญหำ
กำรปฏิบตั ิงำน ตลอดจนกำรจัดอบรม สัมมนำเชิงปฏิบตั ิกำร เพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้ ทักษะและประสบกำรณ์
แก่บุคลำกรในโรงเรี ยน
7. ควบคุม กำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมโครงกำร / กิจกรรมต่ำงๆให้บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่วำงไว้
8. ควบคุมกำรปฏิบตั ิงำนของครู ยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครู ที่ปฏิบตั ิงำนดีเด่น และเผยแพร่ ผลงำน
ให้ประจักษ์โดยทัว่ ไป ตลอดทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุนให้ครู สร้ำงผลงำนทำงวิชำกำรเพื่อเลื่อนระดับและ
เงินเดือนให้สูงขึ้น
9. ปฏิบตั ิงำนนอกสถำนที่เท่ำที่จำเป็ น เพื่อประสำนงำนกับบุคคล และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
10. สรุ ปผลกำรปฏิบตั ิงำนของโรงเรี ยนเสนอต่อหน่วยเหนือ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ผลงำน
11. ปฏิบตั ิงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยเหนื อ
3. รองผู้อานวยการโรงเรียน หรือรักษาการในตาแหน่ งผู้อานวยการโรงเรียน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้ควำมร่ วมมือกับผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในกำรบริ หำรกิจกำรของสถำนศึกษำให้เป็ นไปตำม
กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบำยและ วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ
2. ประสำนกำรดำเนินงำนระหว่ำงผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนกับหัวหน้ำกลุ่มงำน และผูท้ ี่มีส่ว
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ
3. ร่ วมวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประเมิน และรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำ
4. ส่ งเสริ มและจัดกำรศึกษำให้กบั ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ ำหมำยทั้งในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย
5. ร่ วมวำงแผนกำรบริ หำรงำนบุคคล กำรเสริ มสร้ำงประสิ ทธิภำพในกำรปฏิบตั ิงำน วินยั และกำร
รักษำวินยั กำรดำเนินกำรทำงวินยั และกำรออกจำกรำชกำร
6. ส่ งเสริ มและสนับสนุนพนักงำนครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
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7. ประสำนควำมร่ วมมือกับชุ มชนและท้องถิ่น ในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและให้บริ กำร
วิชำกำรแกชุมชน
8. ปฏิบตั ิภำรกิจแทนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนในกรณี ผอู ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนไปรำชกำร หรื อไม่สำมำรถ
มำปฏิบตั ิหน้ำที่ได้
9. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน
4. หัวหน้ ากลุ่มงาน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบดำเนินงำนกำรบริ หำรงำนของโรงเรี ยนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เป็ นไปตำมนโยบำย
ของทำงรำชกำรและนโยบำยของโรงเรี ยน
2. รวบรวมข้อมูลและสภำพปัญหำ/ควำมต้องกำรในกำรดำเนินงำนในกลุ่มงำนที่รับผิดชอบเสนอ
ผูบ้ ริ หำรสถำนศึกษำเพื่อปรับปรุ งแก้ไข หรื อพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบ หรื อเพื่อใช้ในกำรวำงแผนงำน
ของโรงเรี ยน
3. นิเทศและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมกลุ่มงำนที่ได้รับมอบหมำย
4. ปฏิบตั ิงำนอื่นๆ ตำมที่ผบู้ งั คับบัญชำมอบหมำย
5. ครู ผ้ สู อน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เตรี ยมกำรสอน แผนกำรสอนบันทึกกำรสอน สอนซ่ อมเสริ ม กำรใช้สื่อ กำรตรวจสอบ
จุดประสงค์กำรเรี ยนรู้ของนักเรี ยน กำรวัดผลประเมินผล
2. สอนตำมแผนกำรสอน คู่มือครู โดยสอนเต็มเวลำ เต็มหลักสู ตร เต็มควำมสำมำรถ
3. สอนซ่อมเสริ มตำมตำรำงสอนซ่อมเสริ ม
4. กวดขันและติดตำมให้นกั เรี ยนมำเรี ยนสม่ำเสมอ
5. จัดบรรยำกำศในห้องเรี ยนให้เอื้อต่อกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
6. ผลิต และใช้สื่อ แสวงหำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มำใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน
7. วัดและประเมินผลควำมก้ำวหน้ำของนักเรี ยนตำมสภำพที่แท้จริ ง อย่ำงต่อเนื่ องและสม่ำเสมอโดย
ปฏิบตั ิตำมระเบียบของกระทรวงศึกษำธิกำร
8. จัดทำเอกสำรธุ รกำรชั้นให้ถูกต้องเป็ นปั จจุบนั และส่ งให้ผบู ้ ริ หำรตรวจตำมกำหนด
9. จัดทำข้อมูลนักเรี ยนที่รับผิดชอบเป็ นปั จจุบนั เช่นประวัติส่วนตัว สถิติกำรมำเรี ยน พฤติกรรม
ต่ำงๆ สุ ขภำพอนำมัย ผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรี ยน
10. มีแผนปรับปรุ ง แก้ไขปั ญหำด้ำนกำรเรี ยนกำรสอนที่สอดคล้องกับสภำพปั ญหำของนักเรี ยน
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11. ปฏิบตั ิตำมแผนงำน/ โครงกำร / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย / ที่รับผิดชอบให้สำเร็ จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่วำงไว้
12. นิเทศและให้คำปรึ กษำแนะนำซึ่ งกันและกัน
13. ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร และข้อตกลงของโรงเรี ยน
อย่ำงเคร่ งครัด
14. รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็ นระยะตมที่กำหนดไว้ในปฏิทินประจำปี
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นๆที่ได้รับมอบหมำยจำกผูบ้ ริ หำรโรงเรี ยน
6. พนักงานบริการ / คนสวน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เปิ ด ปิ ดห้องเรี ยน อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบ ห้องปฏิบตั ิกำรต่ำงๆ และประตูโรงเรี ยน
2. ปัด กวำด เช็ด ถู อำคำรเรี ยน อำคำรประกอบ และบริ เวณโรงเรี ยน
3. นำถังขยะตำมอำคำรเรี ยน อำคำรประกอบและบริ เวณทัว่ ไป ไปทิ้ง ไปกำจัด
4. ดูแลน้ ำดื่ม น้ ำใช้ตำมอำคำรต่ำงๆ ตลอดจนน้ ำใช้ในห้องน้ ำ ห้องส้วมของครู และนักเรี ยนอย่ำง
ทัว่ ถึงและเพียงพอ
5. ดูแล ปรับปรุ ง ตกแต่งสวนหย่อม ตำมบริ เวณต่ำงๆที่ได้รับมอบหมำยให้สดชื่น สวยงำม
มีชีวติ ชีวำอยูเ่ สมอ
6. ดูแล รักษำควำมปลอดภัยสถำนที่รำชกำรและทรัพย์สมบัติทำงรำชกำร
7. อยูเ่ วรยำม รักษำควำมปลอดภัยของโรงเรี ยนภำคกลำงคืนทุกคืน
8. เดินหนังสื อรำชกำร/ หนังสื อทัว่ ไป และถ่ำยเอกสำรของทำงรำชกำร
9. ดูแลรักษำ ปรับปรุ ง ซ่อมแซมอำคำร สถำนที่ และวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ของโรงเรี ยนให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ตมควรแก่สภำพตำมควำมเหมำะสม
10. บริ กำรครู และนักเรี ยนตำมควำมเหมำะสม
11. ปฏิบตั ิงำนตำมที่ผบู้ ริ หำรโรงเรี ยนและครู ผสู ้ อนมอบหมำยตมควำมเหมำะสมกับหน้ำที่
12. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่โรงเรี ยน กลุ่มโรงเรี ยน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมอบหมำย
7. ผู้ปกครองและชุ มชน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. ศึกษำระเบียบข้อบังคับของโรงเรี ยน
2. ศึกษำรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอน และกำรดำเนินงำน ด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรี ยน
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3. ร่ วมพิจำรณำถึงศักยภำพของโรงเรี ยน และให้ควำมร่ วมมือกับโรงเรี ยนในกำรควบคุมดูแลและ
แก้ไขปั ญหำด้ำนกำรเรี ยนกำรสอน ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุนด้ำนงบประมำณ วัสดุ อุปกรณ์และ
แรงงำนในกำรพัฒนำโรงเรี ยน
4. ให้กำรสนับสนุนกำรดำเนิ นงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมของโรงเรี ยน แผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปี เพื่อให้เกิดผลดีต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมที่กำหนดไว้ในธรรมนูญโรงเรี ยน
5. อบรม สั่งสอนเด็กที่อยูใ่ นควำมปกครองดูแล ให้ปฏิบตั ิตำมระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนและ
วัฒนธรรม ประเพณี อนั ดีงำมของไทย
6. เข้ำร่ วมประชุมเพื่อฟังคำชี้ แจงจำกทำงโรงเรี ยน ให้คำปรึ กษำ แนะนำ และข้อเสนอแนะที่เป็ น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำโรงเรี ยน
7. ร่ วมชื่นชมผลงำน เผยแพร่ ผลงำนและประสัมพันธ์โรงเรี ยน
8. นักเรียน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. นักเรี ยนต้องมำโรงเรี ยนให้ทนั ตำมกำหนดเวลำที่โรงเรี ยนกำหนดไว้ และต้องร่ วมกิจกรรม
ที่โรงเรี ยนกำหนดไว้ในตำรำงกิจกรรมของแต่ละวัน
2. ทำควำมเคำรพครู ในโรงเรี ยน ครู โรงเรี ยนอื่นที่มำติดต่องำนที่โรงเรี ยน หรื อแขกผุใ้ หญ่ที่มำ
เยีย่ มเยือนโดยกำรน้อมไหว้พร้อมกับกล่ำวว่ำ “ สวัสดี” (ครับ, ค่ะ)
3. นักเรี ยนทุกคนต้องแต่งกำยให้ถูกระเบียบและเรี ยบร้อย
4. เมื่อเดินเข้ำชั้นเรี ยน เข้ำห้องประชุมเปลี่ยนห้องเรี ยนหรื อรับบริ กำรใด ๆ ให้เข้ำแถวเรี ยงลำดับ
ทุกครั้ง
5. นักเรี ยนต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่ งครัดและให้ควำมร่ วมมือในกิจกรรมของ
โรงเรี ยนทุกครั้ง
6. นักเรี ยนทุกคนต้องช่วยกันรักษำทรัพย์สินของโรงเรี ยน
7. นักเรี ยนทุกคนต้องช่วยกันรักษำควำมสะอำดของหัองเรี ยนและบริ เวณโรงเรี ยน
8. นักเรี ยนทุกคนต้องปฏิบตั ิตำมระเบียบของโรงเรี ยนวัดเสด็จที่กำหนดไว้อย่ำงเคร่ งครัด
9. ครู เวรประจาวัน และครู เวรรักษาการณ์
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบ
1. เริ่ มรับผิดชอบงำน ตั้งแต่เวลำ 06.00 - 18.00 น. สำหรับเวรกลำงวัน และ เวรกลำงคืน
ตั้งแต่เวลำ 18.00 - 06.00 น. ในวันรุ่ งขึ้น โดยเวรกลำงวันจะต้องสลับเปลี่ยนกันแต่ละช่วงเวลำ
ให้เรี ยบร้อย
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2. มำปฏิบตั ิหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกำรทำงำนกิจกรรมกลุ่มสี ของนักเรี ยน ตั้งแต่เวลำ 07.30
โดยดูแลนักเรี ยนทำกิจกรรม ทุกๆ จุดของโรงเรี ยน ร่ วมกับครู ประจำชั้น
3. เวรรักษำกำรณ์ในช่วงกลำงคืนจะต้องดูแลควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน สิ่ งของทุกอย่ำง มิให้
สู ญหำย และ ถ้ำมีเหตุกำรณ์เกิดขึ้น ให้รีบรำยงำนต่อผูบ้ งั คับบัญชำโดยด่วน
4. ดูแลกำรจัดกิจกรรมหน้ำเสำธง ช่วงพักกลำงวัน และ ตอนเย็นเลิกเรี ยน
5. บันทึกกำรอยูเ่ วรให้เป็ นปั จจุบนั พร้อมสำรวจสถิติกำรมำเรี ยนของนักเรี ยน รำยงำนผูบ้ ริ หำร
สถำนศึกษำทรำบทุกวัน
6. ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยภำยในอำคำรเรี ยน บริ เวณโรงเรี ยน ก่อนจะกลับบ้ำน
7. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
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ตารางกิจกรรมประจาวัน
โรงเรียนวัดเสด็จ
เวลา
รายการปฏิบัติ
หมายเหตุ
07.00 – 07.30 น. - นักเรี ยนเดินทำงมำโรงเรี ยน
07.40 – 08.00 น. - นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมหน้ำเสำธง โดยเน้นกระบวนกำรฝึ กวิถีชีวติ
ประชำธิปไตย ควำมกล้ำแสดงออก โดยดำเนินกำรดังนี้
1) ตัวแทนนักเรี ยนเชิญธงชำติ
2) ตัวแทนนักเรี ยน บอก “ ธงขึ้น ทั้งหมดตรง ”
3) สวดมนต์ไหว้พระ / กล่ำวคำแผ่เมตตำ / สงบนิ่ง
4) กล่ำวคำปฏิญำณตน
5) ประธำนกรรมกำรนักเรี ยนและคณะกรรมกำรนักเรี ยน
กล่ำวสรุ ปผลกำรทำงำนและ
6) นำเสนอข่ำว เหตุกำรณ์ประจำวัน และ กิจกรรมส่ งเสริ มวิชำกำร
7) ครู เวรประจำวันอบรมนักเรี ยน
08.00 - 08.15 น. - นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมหมู่สีตำมเขตที่รับผิดชอบ
- นักเรี ยนปฏิบตั ิเวรประจำห้องเรี ยน
08.30 น.
- จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ตำมตำรำงเรี ยนในภำคเช้ำ
10.30 น.
- พักดื่มอำหำรเสริ ม (นม)
10.50 น
- ชั้นอนุบำล 1 , อนุบำล 2 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
11.20 น.
- ชั้นประถมศึกษำปี ที่ 1 – 6 พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน
12.10 น.
- นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมกำรแปรงฟัน
12.30 น
- จัดกิจกรรมกำรเรี ยนกำรสอน ในช่วงบ่ำย
15.30 น
- นักเรี ยนปฏิบตั ิกิจกรรมหมู่สีตำมเขตที่รับผิดชอบ
- นักเรี ยนปฏิบตั ิเวรประจำห้องเรี ยน
15.45 น.
- ให้สัญญำณเตรี ยมเลิกเรี ยนโดยนักเรี ยนทุกชั้นเข้ำแถวตำมจุดที่กำหนด
เพื่อปฏิบตั ิกิจกรรม ดังนี้
1) ตรวจสอบควำมเรี ยบร้อยเกี่ยวกับกำรแต่งกำย อุปกรณ์ทุกอย่ำงที่
นำมำ ปิ ดประตู หน้ำต่ำง
2) ตัวแทนนักเรี ยน หรื อ ครู เวรประจำวัน นัดหมำยเด็กหรื อให้ควำมรู้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะพอสังเขป
3) ร้องเพลงสรรเสริ ญพระบำรมี
4) นักเรี ยนเดินทำงกลับบ้ำนโดยปลอดภัย
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