
                               
 

อำนาจหน้าที ่
 
 
 
 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวทิยา 
ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน  จงัหวัดชุมพร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 
บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
1. กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545 
2) พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 (กรรมการสถานศึกษา) มาตรา 39 (อํานาจ 
หน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา) 
3) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2547 
(ออกตาม ม.34 วรรคส่ี ของ พรบ.บริหารศธ.) 
4) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา (ออกตาม ม.39 
วรรคสอง พรบ.กศ แห่งชาติ 2542) 
5) ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าท่ีของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีเป็นนิติ 
บุคคลในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 (ออกตาม ม.35 พรบ.บริหาร ศธ.) 
6) กฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
พ.ศ. 2546 
7) ระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ 
 
2. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 
2) จัดต้ัง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน 
4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ 
5) กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 
6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินฯ 
7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์ 
 

บทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
1.อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ. การศึกษาแห่งชาติ 
1) จัดรูปแบบการศึกษา ม.15 
2) จัดกระบวนการศึกษา ม. 24-30 



3) บริหารจัดการศึกษา 4 ด้าน ม. 39 
4) เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา ม. 40 
5) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ม. 48-50 
6) ปกครองดูแลบํารุงรักษาทรัพย์สินฯ ม. 59 
7) พัฒนาบุคลากร นักเรียนด้านเทคโนโลยีฯ ม. 65-66 
 
2. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
1) เป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
2) จัดการศึกษาเด็กบกพร่อง พิการ ด้อยโอกาสในรูปแบบเหมาะสม ม.12 
3) ดําเนินการอื่นๆ ตามกฎหมายกําหนด 
 
3. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบบริหาร ศธ. 2546 (ม.39) 
1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครู และ บุคลากรในสถานศึกษา 
2) บริหารกิจการสถานศึกษา 
3) ประสานระดมทรัพยากร 
4) เป็นผู้แทนสถานศึกษา 
5) จัดทํารายงานประจําปีต่อ กก.เขตพื้นท่ี 
6) อนุมัติประกาศนียบัตร วุฒิบัตร 
7) อื่น ๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชาทุกระดับมอบหมาย 
8) ตามท่ีได้รับการกระจาย มอบอํานาจ(ปฏิบัติราชการแทน) ม.44-45 
- ปลัดศธ. เลขาฯ ถึง ผอ.สถานศึกษา 
- ผอ.สํานักฯในกรม ถึง ผอ.สถานศึกษา 
- ผอ.สพท. ถึง ผอ.สถานศึกษา 
 
4. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎ ศธ. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 2546 
1) วิเคราะห์ จัดทํานโยบาย แผนสถานศึกษา 
2) วางระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ 
3) เสนอขอจัดต้ังเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4) แต่งต้ังอนุกรรมการ คณะทํางานต่าง ๆ 
 
5. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.รบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
1) ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคล ม.27(1) 
2) พิจารณาความดีความชอบ ม.27(2) 



3) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร ม.27(3) 
4) จัดทํามาตรฐานภาระงานครู ม.27(4) 
5) ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ม.27(5) 
6) ปฏิบัติหน้าท่ีตาม อ.ก.ค.ศ. กก.รร.มอบหมาย ม.27(6) 
7) ส่ังให้ครูฯออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติ ม.49 
8) ส่ังบรรจุแต่งต้ังครูผู้ช่วย ครู บุคลากร ม.53(4) 
9) ส่ังครูท่ีทดลองปฏิบัติราชการออก ม.56 วรรคสอง 
10) ส่ังให้ครูพ้นทดลองทํางานต่อไป ม.56 วรรคสอง 
11) ส่ังครูท่ีออกไปแล้วกลับเข้ามาตาม มติ อ.ก.ค.ศ ม.64 
12) ส่ังให้ครูรักษาการในตําแหน่ง (ตําแหน่งว่าง) ม.68 
13) ส่ังเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ม.73 
14) ยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น ม.75 
15) แจ้งภาระงาน เกณฑ์ประเมินผลงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ ระเบียบแบบแผนฯ ม.78 
16) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ม.79 
17) ส่งเสริมสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงาน ม.81 
18) รักษาวินัยอย่างเคร่งครัด ม.82 
19) เสริมสร้างพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ม.95 98 
20) อนุญาต ยับย้ังอนุญาตลาออก ม.108 
21) ส่ังแต่งต้ังกก.สอบสวนกรณีกล่าวหาไม่เล่ือมใสปกครองฯ ม.110 (4) 
22) ส่ังให้ครูออกจากราชการ ในกรณีต่างๆ เช่น เจ็บป่วย ยุบตําแหน่ง ไร้ประสิทธิภาพ จําคุก 
 
6. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานที่เปน็นิติบุคคลสังกัด สพท. พ.ศ.2546 กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้ 
1) ผู้อํานวยการฯเป็นผู้แทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
2) นิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟ้องร้อง ให้รายงาน สพท. แจ้งสพฐ.แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดําเนินคดี 
3) การบริหารบุคคลตามกฎหมาย พรบ.ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4) ยุบ รวม เลิกล้มรร. สพท.ตรวจสอบบัญชี ทรัพย์สิน โอน จําหน่ายตามหลักเกณฑ์ สพฐ.กําหนด 
5) รร.มีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช้ จัดหา ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีมีผู้อุทิศให้ แต่ จําหน่าย 
อสังหาริมทรัพย์ กก.รร.ต้องเห็นชอบ รายงานสพท. 
6) รร.มีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดตามวงเงิน อํานาจท่ีเลขา กพฐ.มอบ หรือ ผอ. 
สพท.มอบตามหลักเกณฑ์ทสพฐ.กําหนดยกเว้นเงินเดือน 
7) จัดทําระบบการเงิน บัญชี ตามรบสพฐ.กําหนด และทรัพย์สินฯผู้อุทิศทําหลักฐานการรับ บัญชีรับ- จ่ายฯ 
รายงาน ผอ.สพท.ทุกส้ินปีงบประมาณ ผอ.สพท.ตรวจสอบและรายงานเลขา กพฐ. โดยเร็ว 



7. อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบ กฎหมายอืน่ เช่น 
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนนักศึกษา พ.ศ.2548 
- กฎกระทรวง ว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา 
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนฯ พ.ศ.2548 
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ.ว่าด้วยการต้ังช่ือสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547 
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการแก้ไขวันเดือนปีเกิดของนักเรียนนักศึกษา 2547 
- รบ.ศธ. ว่าด้วยใบสุทธิและหนังสือรับรองของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการยกเลิกเงินบํารุงการศึกษา พ.ศ.2534 พ.ศ.2547 
- รบ.ศธ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรมฯ(ฉ.2) พ.ศ.2547 

 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
หน้าที่ 
1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของ สํานักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน-พื้นฐาน และ กระทรวงศึกษาธิการ 
2. จัดต้ังงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2563) 
4. จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ี เหมาะสม และส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ตลอดจน ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
5. ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัด การศึกษา 
6. กํากับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการ ปฏิบัติงาน ตลอดจนการ 
พิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการ ดําเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาผลประโยชน์จาก 
ทรัพย์สินของโรงเรียน ท้ังท่ีเป็นราชพัสดุและ ทรัพย์สินอื่นๆตามระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการ ประเมินคุณภาพการศึกษาจาก 
หน่วยงานภายนอก รวมท้ังการรายงานผลการ ประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
9. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชน และท้องถิ่น 



10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย จากหน่วยงานต้นสังกัด และตามท่ี 
กฎหมายกําหนด 
 
2. ครูประจำชั้น 
หน้าที่ 
1. ทําการสอนในระดับช้ันท่ีรับผิดชอบหรือเป็นไปตามคําส่ังของหัวหน้าสถานศึกษา 
2. คุมแถวหน้าเสาธงโดยยืนหัวแถวขณะนักเรียนทํากิจกรรมหน้าเสาธง 
3. ตรวจสุขภาพนักเรียนจากหัวแถวไปท้ายแถว แล้วครูประจําช้ันยืนท้ายแถวหลัง ตรวจสุขภาพนักเรียนแล้ว 
4. สํารวจช่ือนักเรียน เช้า/บ่าย และบันทึกลงในสมุด ป.03 หรือสมุดประจําห้อง 
5. ติดตามใบลานักเรียนท่ีขาดเรียนให้มีใบลาหรือพบผู้ปกครองเพื่อทราบสาเหตุ 
6. แนะนํานักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน เช่น ความประพฤติ และการแต่งกาย 
7. รับทราบคําส่ังหรือประกาศเกี่ยวกับนักเรียน และเตือนนักเรียนให้ปฏิบัติตาม 
8. จัดทําสมุดรายงานประจําตัวนักเรียน 
9. ติดตามนักเรียนท่ีมีปัญหาการสอบ “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
10. เตรียมการสอนโดยศึกษาหลักสูตร คู่มือครู เอกสารประกอบการสอน จัดทํา แผนการจัดการเรียนรู้ จัดทํา 
ส่ือการสอน และวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
11. สอนซ่อมเสริมนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียนและสอนแทนเมื่อครูไปราชการ หรือติดภารกิจอื่นๆของ 
ทางราชการ 
12. ส่งเสริมการสอน โดยการปฏิบัติงานธุรการช้ันเรียน และตรวจผลงานนักเรียน 
13. จัดสภาพหองเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
14. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา และเย่ียมบ้านนักเรียน 
15. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
หน้าที่ 
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 



9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น 
14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและ 
สถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 
4. กลุ่มงานบริหารงบประมาณและแผน 
หน้าที่ 
1 การจัดทําแผนงบประมาณและ ขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แล้วแต่กรณี 
2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานโดยตรง 
3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
4 การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9 การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11 การวางแผนพัสดุ 
12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือ ส่ิงก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อ 
เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแล้วแต่กรณี 
13 การพัฒนาระบบข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14 การจัดหาพัสดุ 
15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17 การเบิกเงินจากคลัง 



18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
19 การนําเงินส่งคลัง 
20 การจัดทําบัญชีการเงิน 
21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 
5. กลุ่มงานบริหารบุคคล 
หน้าที่ 
1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2 การจัดสรรอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3 การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4 การเปล่ียนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5 การดําเนินการเกี่ยวกับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6 การลาทุกประเภท 
7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9 การส่ังพักราชการและการส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12 การออกจากราชการ 
13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
14 การจัดทําบัญชีรายช่ือ และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา 
19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลให้ 
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 
6. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
หน้าที่ 
1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 



2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8 การดําเนินงานธุรการ 
9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
10 การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
11 การรับนักเรียน 
12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
 
7. กลุ่มงานกิจการนักเรียน 

หน้าที่ 

1. งานปกครองนักเรียน 

2. งานแก้ไขพฤติกรรมและวินัยนักเรียน   
3. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ TO BE NUMBER ONE 

4. งานพัฒนาและส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน/ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  

5. งานส่งเสริมวินัยจราจร   

6. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7. งานระดับช้ัน/ ครูท่ีปรึกษา/ คณะสี 

8. งานเครือข่ายผู้ปกครอง 

9. งานสภานักเรียน 

10. งานกิจกรรม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   

11. กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน  

12. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัยโรงเรียน 

13. จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา  

 


