
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 6 

บทบาทหนาที่บุคลากรของโรงเรียน

และผูมีสวนเก่ียวของ 
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บทบาทหนาท่ีบุคลากรของโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ 

 

 กําหนดบทบาทหนาท่ีบุคลากรของสถานศึกษาและผูมีสวนเก่ียวของท่ีสงผลใหการดาเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  

1. ผูอํานวยการ  

หนาท่ีดังนี้ 

 ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ข (2)  

ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมายถึง 

บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง ท้ัง ของรัฐและเอกชน ซ่ึงอํานาจหนาท่ีของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ตามมาตรา 27 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2547 และแกไขเพ่ิมเติม กําหนดใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษาในสถานศึกษาและมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 

1. ควบคุม ดูแลใหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบงัคับ 

หลักเกณฑและวิธีการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด (ปจจุบันเปลี่ยนเปนศึกษาธิการ 

จังหวัด ทําหนาท่ีแทน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

 2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 3. สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง 

ตอเนื่อง 

 4. จัดทํามาตรฐาน ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ 

เสนอ อ.ก.ค.ศ. (ปจจุบันเปลี่ยนเปนศึกษาธิการจังหวัด ทําหนาท่ีแทน อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

 6. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้กฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา 

 ภารกิจอํานาจหนาท่ีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาดานวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารท่ัวไป 

 2. จัดตั้ง /รับผิดชอบการใชจายงบประมาณ 

 3. พัฒนาหลักสูตร/จัดการเรียนการสอน 

 4. ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัต ิ

 5. กํากับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ 

 6. ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบํารุงรักษาทรัพยสินฯ 

 ขอบขายและภารกิจของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. งานบริหารวิชาการ 

 1.1 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระ 
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หลักสูตรทองถ่ิน 

 1.2 การวางแผนงานดานวิชาการ 

 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 1.6 การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

 1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

 1.8 การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

 1.9 การนิเทศการศึกษา 

 1.10 การแนะแนว 

 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

 1.12 การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 

 1.13 การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 

 1.14 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 1.15 การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 

 1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 

 1.17 การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 

2. งานบริหารงบประมาณ 

 2.1 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี 

 2.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

 2.3 การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 

 2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 2.5 การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 

 2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

 2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 

 2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 

 2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

 2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 2.11 การวางแผนพัสดุ 
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 2.12 การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางท่ีใช 

เงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวแตกรณี 

 2.13 การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทาและจัดหาพัสดุ 

 2.14 การจัดหาพัสดุ 

 2.15 การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจาหนายพัสดุ 

 2.16 การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 

 2.17 การเบิกเงินจากคลัง 

 2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 

 2.19 การนําเงินสงคลัง 

 2.20 การจัดทําบัญชีการเงิน 

 2.21 การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

 2.22 การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

 

3. งานบริหารงานบุคคล 

 3.1 การวางแผนอัตรากําลัง 

 3.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.3 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 

 3.4 การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5 การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 3.6 การลาทุกประเภท 

 3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 3.8 การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

 3.10 การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

 3.11 การอุทธรณและการรองทุกข 

 3.12 การออกจากราชการ 

 3.13 การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 

 3.14 การจัดทํา บัญชีรายชื่อและใหความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ 

 3.15 การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.16 การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

 3.17 การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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 3.18 การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 

 3.19 การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต 

 3.20 การพัฒนาขาราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

การดําเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

4. งานบริหารท่ัวไป 

 4.1 การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 

 4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

 4.3 การวางแผนการบรหิารงานการศึกษา 

 4.4 งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 

 4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

 4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 4.8 การดําเนินงานธุรการ 

 4.9 การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

 4.10 การจัดทําสามะโนผูเรียน 

 4.11 การรับนักเรียน 

 4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 

 4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 4.15 การทัศนศึกษา 

 4.16 งานกิจการนักเรียน 

 4.17 การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

 4.18 การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 

 4.19 งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

 4.20 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 4.21 การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 

 4.22 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

2. ครู บุคลากรทางการศึกษา  

มีหนาท่ีดังนี้ 

 ดานท่ี 1 ดานการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดทําหลักสูตรและหรือพัฒนาหลักสูตร

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง มีปญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาตอและประกอบอาชีพตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 70 
 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษา โดย

จัดการเรียนรูดวยวิธีการ รูปแบบท่ีหลากหลาย และเหมาะสมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  1.1 การสรางและหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตร

รายวิชาหรือสาระการเรียนรูท่ีรับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดเพ่ือ

จัดทําคําอธิบายรายวิชา หนวยการเรียนรู รวมท้ังมีการประเมินความสอดคลองกับมาตรฐานการ

เรียนรูและตัวชี้วัด หรือผลการเรียนรู 

  1.2 การจัดการเรียนรู หมายถึง การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ทักษะ 

คุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด สมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดย

จัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญใหเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ สงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนา

ตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ประกอบดวย 4 

ตัวชี้วัดยอย ดังนี้ 

   1.2.1 การออกแบบหนวยการเรียนรู หมายถึง การจัดทําและหรือพัฒนา

หนวยการเรียนรู ท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา ธรรมชาติของสาระการเรียนรู เหมาะสมกับผูเรียน

บริบท ของสถานศึกษาและทองถ่ิน มีกิจกรรมการเรียนรูดวยวิธีการปฏิบัติ โดยเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียนรู สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี แหลงเรียนรู และการวัดและประเมินผล เพ่ือใหผูเรียนไดรับ

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู และประเมินผลหนวยการเรียนรู 

   1.2.2 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู/แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 

(IEP)/แผนการสอนรายบุคคล (IIP)/แผนการจัดประสบการณ มีความหมาย ดังนี้ 

   จัดทําแผนการจัดการเรียนรู หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัดการ

เรียนรู ตามหนวยการเรียนรูเปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูลวงหนาอยาง

เปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 

   จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) หมายถึง การวิเคราะห 

ความตองการจําเปนพิเศษทางการศึกษาหรือการบําบัดฟนฟูของแตละบุคคล โดยอาศัยความรวมมือ

จากผูปกครอง ครู ผูบริหาร และสหวิชาชีพ เพ่ือกําหนดแนวทางการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับ

ความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล ตลอดจนกําหนด สื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และ

ความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาใหเฉพาะบุคคล อยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร 

   จัดทําแผนการสอนรายบุคคล (IIP) หมายถึง การกําหนดแนวทางการ

จัดการเรียนรู หรือการบําบัดฟนฟู เปนการเตรียมการสอนหรือการกําหนดกิจกรรมการเรียนรูหรอื

การบําบัดฟนฟูไวลวงหนาอยางเปนระบบ และเปนลายลักษณอักษร ตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล (IEP) 
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   จัดทําแผนการจัดประสบการณ หมายถึง การกําหนดแนวทางการจัด

ประสบการณ เพ่ือสงเสริมพัฒนาการท่ีสมดุลท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ

สติปญญา ผานกิจกรรมการเลนท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกตางระหวางบุคคล 

   1.2.3 กลยุทธในการจัดการเรียนรู หมายถึง วิธีการจัดการเรียนรูท่ีแยบยล 

โดยใชเครื่องมือ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการอยางหลากหลายท่ีมีประสิทธิภาพ บรรลุตามมาตรฐาน

การเรียนรู 

   1.2.4 คุณภาพผูเรียน หมายถึง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีทําใหผูเรียน 

มีความรู ทักษะ คุณลักษณะ ตามมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู มีสมรรถนะ

สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตร 

  1.3 การสรางและการพัฒนา สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และแหลง

เรียนรู หมายถึง การเลือก คัดสรร ใช สรางและพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา และ

แหลงเรียนรู เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียนสอดคลองกับเนื้อหาสาระ 

มาตรฐาน การเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงคการเรียนรู 

  1.4 การวัดและประเมินผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการท่ีไดมาซ่ึงขอมูล

สารสนเทศท่ีเปนผลจากการจัดการเรียนรู เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ตัดสินผลการเรียนรู ความกาวหนา 

และพัฒนาการของผูเรียนท่ีสะทอนระดับคุณภาพของผูเรียน โดยใชวิธีการ เครื่องมือวัดและ

ประเมินผล ท่ีหลากหลาย เหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด และจุดประสงค

การเรียนรู 

  1.5 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู หมายถึง กระบวนการแกปญหาหรือพัฒนา การ

จัดการเรียนรูอยางเปนระบบท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียนไดเต็มตามศักยภาพ 

 ดานท่ี 2 ดานการบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมสิ่งอานวยความสะดวก จัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม ท่ีสงเสริม สนับสนุน และชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางมี

ความสุข และเปนผูเสริมแรง ชี้แนะแนวทางใหผูเรียนศึกษาแสวงหาความรู คิดวิเคราะห ปฏิบัติ และ

คนพบคาตอบดวยตนเอง มีดังนี้ 

  2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดสภาพแวดลอม บรรยากาศ ในชั้น

เรียน ท่ีสงเสริมและเอ้ือตอการเรียนรู กระตุนความสนใจใฝรู ใฝศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียน เกิด

กระบวนการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางาน และคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค 

คานิยมท่ีดีงาม ปลูกฝง ความเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางแรงบันดาล

ใจ และเสริมแรงใหผูเรียน มีความม่ันใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีความสุขและมีความ

ปลอดภัย 

  2.2 การจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียน หมายถึง การดําเนินการดูแลชวยเหลือ

ผูเรียนอยางเปนระบบ โดยการรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห จัดทําและใชสารสนเทศของ
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ผูเรียน จัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสรางสรรคดวยวิธีการท่ีหลากหลาย เพ่ือสงเสริม ปองกัน และ

แกปญหาของผูเรียนรายบุคคล 

  2.3 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ และเอกสารประจําชั้นเรียนหรือประจําวิชา 

หมายถึง การดําเนินการรวบรวมขอมูลของผูเรียนในทุกดานท่ีผานการวิเคราะห สังเคราะห อยางเปน

ระบบมีความถูกตองและเปนปจจุบัน เพ่ือเปนสารสนเทศในการเสริมสรางและพัฒนาผูเรียนประจํา

ชัน้หรือประจาํวิชาท่ีรับผิดชอบ 

 ดานท่ี 3 ดานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะ

และวิชาชีพครู โดยมีแผนการพัฒนาตนเอง และดําเนินการพัฒนาตนเองตามแผนอยางเปนระบบ

สอดคลองกับสภาพการปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม นโยบาย แผนกลยุทธของ

หนวยงานการศึกษา หรือสวนราชการตนสังกัด มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา 

หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC) ดวยความสัมพันธแบบกัลยาณมิตรท่ีมีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมาย

และภารกิจรวมกัน ซ่ึงสงผลตอคุณภาพผูเรียน เพ่ือใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรม

จากการเขารวมในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ มี ดังนี้ 

  3.1 การพัฒนาตนเอง หมายถึง กระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคล โดย

มีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอยางเปนระบบและตอเนื่องสอดคลองกับสภาพการ

ปฏิบัติงานความตองการจําเปน องคความรูใหม หรือตามนโยบาย หรือแผนกลยุทธของหนวยงาน

การศึกษาหรือสวนราชการตนสังกัด โดยนําความรู ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาตนเองมา

พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู ท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน 

  3.2 การพัฒนาวิชาชีพ หมายถึง กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู โดยการมีสวนรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในระดับสถานศึกษา หรือระดับเครือขาย หรือระดับชาติ และแสดงบทบาท

ในชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ดวย

ความสัมพันธแบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน คุณคา เปาหมายและภารกิจรวมกัน เพ่ือใหเกิดเปน

วัฒนธรรมองคกร และสรางนวัตกรรมจากการเขารวมในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โดยนําความรู 

ความสามารถ ทักษะ ท่ีไดจากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูท่ีสงผลตอ

คุณภาพผูเรียน 

3. รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของ ไดแก  

3.1 นักเรียน  

บทบาทหนาท่ีของนักเรียน 

 1.ตองแตงกายดวยเครื่องแบบท่ีถูกตองตามระเบียบของโรงเรียน 

 2.ตองเปนผูมีระเบียบ วินัย คุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 

 3.ตองใหความเคารพเชื่อฟง บิดามารดา ผูปกครอง ครูอาจารย 

 4.ตองประพฤติตามระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆท่ีโรงเรียนกําหนด 
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 5.ตองปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับกาลเทศะมีความสุภาพ ออนโยนท้ังกาย วาจา ใจ 

 6.ตองมาโรงเรียนใหทันเวลา และเขาเรียนใหตรงเวลา ไมหนีเรียน 

 7.ตองตั้งใจเลาเรียน 

 8.ตองไมเสพสิ่งเสพติดทุกชนิดท้ังในและนอกโรงเรียน 

 9.ตองมีความซ่ือสัตย รักความสามัคคีไมสรางความเดือดรอนตอตนเองและผูอ่ืน 

 10.ตองรับผิดชอบรวมกันในการดูแลรักษาความสะอาดหองเรียน อาคารเรียนและรักษา

สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหสวยงาม 

 11.ตองปฏิบัติตามกฎหมาย รูจักคุณคาของวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณของชาติ 

 12.ตองเขารวมกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชนและบําเพ็ญประโยชนตอสังคม 

 13.ตองชวยกันสรางและรักษาชื่อเสียงเกียรติคุณของโรงเรียน 

 14.ตองรูจักประหยัดและสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี 

3.2 บิดา มารดา 

 ผูปกครองในฐานะท่ีอยูใกลชิดบุตรหลานมากท่ีสุด จึงมีบทบาทสําคัญในการสงเสริม

พัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจและความสามารถในการเรียนรูผูปกครองจึงควรมีบทบาทในการ

สนับสนุนผูเรียนดังนี้ 

 1.เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงชีวิตครอบครัวท่ีมีความรัก ความเขาใจ และความอบอุน 

 2.ยอมรับในศักยภาพของผูเรียน ใหโอกาสผูเรียนไดสํารวจตัวเอง เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

ในการเลือกแผนการเรียน การศึกษาตอ และการประกอบอาชีพ 

 3.ใหความรวมมือกับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนา 

ปองกันและแกไขปญหาผูเรียน 

 4.มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวและอาสารวมกิจกรรมตางๆของ

สถานศึกษา 

 5.เปนท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิตท่ีดีงามใหกับผูเรียน 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2566 โรงเรียนไทยรัฐวทิยา ๗๘ (วดัสามคัคีชยั) หนา้ 74 
 


