
อ ำนำจหนำ้ที่ 

 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
    หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการสถานศึกษา  บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับ
การบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่
ได้รับมอบหมาย 
 ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

1. บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหาร
กิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2. วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผลประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. บริหารงบประมาณ  การเงิน  และทรัพย์สิน 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุแต่งตั้ง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ  การ
อุทธรณ์  และร้องทุกข์ 

8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  ในการระดมทรัพย์กรเพื่อการศึกษา  และ

ให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน 
11. จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 



12. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
13. เป็นตัวแทนของสถานศึกษาในการบริหารทั่วไป   รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาในราชการ

ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับ  ตามที่ได้รับมอบหมาย 
14. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

 

 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  ในการช่วยบริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ 
ดูแล  เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป  และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 
  ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

  ปฏิบัติหน้าที่รองจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยช่วยปฏิบัติราชการในเร่ืองต่อไปนี้ 
1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฏหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  นโยบาย และ

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
2. วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมิน  และรายงานผลการจัดการศึกษา 
3. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  

และเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศ  และการวัดผล  ประเมินผล 
4. ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอกระบบ และตาม

อัธยาศัย 
5. จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
6. การบริหารการเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สินอื่น 
7. วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งต้ัง  การเสริมสร้างประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงาน  วินัยและการรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  และการออกจาก
ราชการ 

8. จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษา  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

9. ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 



10. ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น  ในการระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา  และ
ให้บริการวิชากรแก่ชุมชน 

11. จัดระบบความคุมภายในสถานศึกษา   
12. จัดระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน 
13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 คร ู
 หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
บุคคลในชุมชน  และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน  ตาม

ศักยภาพ 
6. ท านุบ ารุง  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน  เพื่อน ามาพัฒนาการเรียนการ

สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 



 ครูผู้ช่วย 

  หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 

   ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน  
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  และมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู  และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ 

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดอบรมส่ังสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

 ครูที่ปรึกษำ 
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบ 
บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษานักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  4  ด้าน ประกอบด้วย 

1. บทบาทหน้าที่ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน า ประกอบด้วยภาระงานการให้ค าปรึกษาแนะน า                 
แก่นักเรียนในเร่ืองต่างๆ ดังนี้ 
1) หลักสูตรและการเลือกวิชาเรียน 
2) วิธีการเรียนและการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง 
3) การปรับปรุงพฤติกรรมการเรียนรู้ 
4) การเลือกแนวทางการศึกษาต่อ 
5) การเลือกแนวทางการประกอบอาชีพ 
6) การใช้ความรู้ความสามารถและความถนัดในการพัฒนาตนเอง อย่างเต็มศักยภาพ 
7) ปัญหาส่วนตัวของนักเรียน 
8) ระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน 
9) สิทธิและหน้าที่ในการขอรับบริการต่างๆ ของโรงเรียน 



10) การเตรียมตัวสอบ 
11) การลดความเครียดในการเรียน 
12) การคบเพื่อน 
13) แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ นอกโรงเรียน 

2. บทบาทหน้าที่ด้านการพัฒนานักเรียน ประกอบด้วยภาระงานการอบรมส่ังสอน และจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียน ดังนี้ 
1)  การประพฤติปฏิบัติตน 
2)  การเป็นผู้มีมารยาทที่ดีงาม 
3) การเป็นผู้ยอมรับสภาพของตน การสร้างความเช่ือมั่น และภาคภูมิใจในตนเอง 
4) การประพฤติปฏิบัติตนที่ฝ่าฝืนระเบียบวินัยของโรงเรียน 
5) การรู้จักคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
6) การรู้จักปกครองตนเอง และป้องกันตนเองจากอบายมุข ส่ิงเสพติด และส่ิงช่ัวร้ายต่างๆ 
7) จัดกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการพัฒนานักเรียนในด้านต่างๆ ทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหา และ

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
 3.  บทบาทด้านการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับนักเรียน ประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 

1)  ศึกษาและท าความเข้าใจกลุ่มนักเรียนในความดูแลเป็นรายบุคคล 
          2)  คัดกรองนักเรียนเพื่อแยกกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา เพื่อการให้ค าปรึกษาแนะน า 
          3)  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนเพื่อสร้างความอบอุ่นและเป็นกันเองกับนักเรียน 
          4)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ และสภาพแวดล้อมของสังคม เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิเคราะห์   
              ตัดสินใจและมองเห็นแนวทางแก้ปัญหา 
          5)  เฝ้าระวังพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนและให้ค าแนะน าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาอย่าง  
               ทันท่วงที 
          6)  ให้ขวัญก าลังใจและกระตุ้นให้นักเรียนกล้าสู้ปัญหาเกิดความมั่นใจพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและ 
               พัฒนาตนเอง 
          7)  รับฟังเร่ืองราวหรือปัญหาของนักเรียนด้วยท่าทีทีใ่ส่ใจและใช้ภาษาส่ือสารที่สร้างสรรค์ 
          8)  จัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างครูที่ปรึกษากับนักเรียนที่อยู่ใน 
               ความดูแล 

8) สร้างบรรยากาศในช้ันเรียนที่เอื้อให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 



4. บทบาทด้านการช่วยเหลือและประสานงาน ประกอบด้วยภาระงาน ดังนี้ 
1) ช่วยเหลือและประสานงานระหว่างโรงเรียนและนักเรียนให้รับทราบความต้องการของกัน 

และกัน 
2) ช่วยเหลือและประสานงานให้โรงเรียนจัดบริการต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของ

นักเรียน 
3) ช่วยเหลือและประสานงานกับครูอาจารย์อื่นๆ ในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
4) ช่วยเหลือร่วมมือและประสานงานกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาและพัฒนานักเรียน 
5) ช่วยเหลือและประสานงานให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
6) รับทราบความต้องการและให้บริการตามความต้องการของนักเรียน 
7) ช่วยเหลือและประสานงานให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการช่วยเหลือ 

รวมทั้งการแก้ปัญหาแก่นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


