
พรรณนางานกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ         
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน และคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
3. ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน แผนปฏิบัติงานฝ่าย ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี  
   และรายงานประจ าปี 
4. ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
5. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของฝ่ายในแต่ละปีการศึกษา 
6. ร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่าย เพ่ือเสนอผู้อ านวยการ 
   พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
7. ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงานในฝ่าย 
8. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศ และแฟ้มงานฝ่าย 
9. จัดประชุมฝ่ายเพื่อให้การด าเนินงานในฝ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น ศึกษาวิเคราะห์สารสนเทศ 
     สถานศึกษา และความต้องการของผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา 
     หลักสูตรโรงเรียนรว่มกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และเอกสารทางวิชาการ 
     ร่วมกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการในการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้ 
     หลักสูตรสถานศึกษา จัดท ารายงานวิจัยการพัฒนาหลักสูตร ด้านบริบท ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ 
     (ความพึง พอใจของผู้ปกครอง ครู นักเรียน ชุมชน ตามเป้าหมายของแผนพัฒนา) และผลการใช้หลักสูตร 
     จากการวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
     รับทราบ 
11. การวางแผนด้านวิชาการ  จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี ปฏิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม 
     สาระฯ ตรวจสอบความถูกต้องของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของฝ่ายวิชาการ ให้มีความสอดคล้องกับ 
     แผนพัฒนาโรงเรียน ติดตาม และสรุปผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม พร้อมทั้งจัดท าแฟ้มงานให้เป็น 
     ปัจจุบัน 
12. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการพัฒนาครูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียน 
     การสอน โดยส่งครูเข้ารับการอบรมให้สอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ 
     ครูร่วมกับฝ่ายบุคลากรในการสรรหาและจัดอัตราก าลังคน เสนออธิการิณี/ผู้อ านวยการพิจารณา 
     อนุมัต ิติดตามงานวิเคราะห์สภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล ก่อนการวางแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกับ 
     หัวหน้าระดับชั้นในการจัดตารางสอนให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของนักเรียน ประเมินแผนการ 
     จัดการเรียนรู้ของครูทุกคนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ประเมินการ 
     จัดการเรียนการสอนโดยการนิเทศการสอนแบบร่วมมือ และแบบระบบวงจร PDCA ในการพัฒนาคุณภาพ 
     การเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ร่วมกับงานวัดและประเมินผลในการด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบ 



     ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ร่วมประเมินการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างภาคเรียน และ 
     ปลายภาคเรียนนักเรียนกับคณะกรรมการออกข้อสอบ เพ่ือวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่น ภาค 
     เรียนละ 1 ครั้งประเมินแบบวัด แบบทดสอบของครูทุกคน ภาคเรียนละ 1 ครั้งร่วมกับคณะกรรมการ 
     วิเคราะห์ข้อสอบ ในการประเมินผลคุณภาพข้อสอบโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบร่วมกับ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการตรวจสอบบันทึกหลังการสอนสรุปผลการจัดการเรียนการ 
     สอน 
13. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ติดตามงาน/โครงการ/กิจกรรม ฝ่ายวิชาการท่ีนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมสรุป    
     งาน/โครงการ/กิจกรรม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
14. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เพื่อจัดท า 
     รายงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวบรวม ตรวจสอบงานวิจัยใน 
     ชั้นเรียนรว่มกับคณะกรรมการตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน ก่อนน าส่งอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของ 
     โรงเรียน บันทึก สรุปผลการจัดท างานวิจัยในชั้นเรียน รายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องรับทราบ ตลอดจนพิจารณา 
     การเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียน 
15. การนิเทศการศึกษา นิเทศ ก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระ ร่วมกับ 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ นิเทศเพ่ือส่งเสริมงานวิจัย ทั้งงานวิจัยระดับในชั้นเรียน  
     และระดับโรงเรียนของงานวิชาการ นิเทศเครือข่ายร่วมพัฒนา (นักศึกษาชั้นปีที่ 5 มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ 
     เข้ามาฝึกวิชาชีพครู)ร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
16. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ฝ่ายวชิาการให้บริการด้านวิชาการแก่องค์กร  
     มหาวิทยาลัย โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
17. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา และองค์กรอ่ืน และครอบครัว 
     กลุ่มบริหารวิชาการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการพัฒนา 
     หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมวันวิชาการโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างสัมพันธ์ 
     ระหว่างสถานศึกษาและชุมชน  จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง และให้ความรู้ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน  
     การเตรียมความพร้อมของบุตรตามความเหมาะสมในแต่ละปีการศึกษา 
18. การ จัดท าระเบียบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติงานด้านวิชาการต่าง ๆ เช่น คู่มือนักเรียน คู่มือระเบียบวิธีการวัด 
     และประเมินผล คู่มือและระเบียบการปฏิบัติงานวิชาการ 
19. การคัดเลือกหนังสือ  กลุ่มวิชาการร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และครูผู้สอนพิจารณาคัดเลือกหนังสือที่มี 
     คุณภาพสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มวิชาการพิจารณาคุณภาพการจัดท าเอกสารประกอบการ 
     เรียน แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
ต าแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้             
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. งานบุคลากร 

 แต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบหน้าที่ในกลุ่มสาระฯ กิจกรรมของกลุ่มสาระฯ และบุคลากรเข้าสอนในวิชา/ชั้น
ต่างๆ รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบแหล่งการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ สารสนเทศ และแฟ้มงาน 



 ร่วมกับฝ่ายบุคลากรสรรหาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 นิเทศครูใหม่เพ่ือเข้าท าการสอน 
 ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระฯ 

2. งานพัฒนาหลักสูตร 
 เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ท าหน้าที่นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการใช้

หลักสูตร 
 วิเคราะห์สารสนเทศ ความต้องการของผู้ปกครองในการพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้ เพ่ือจัดท ารายวิชา

เพ่ิมเติมตามจุดเน้นของสถานศึกษา 
3. การวางแผนด้านงานวิชาการ 

 ร่วมจัดท าแผนพัฒนางานวิชาการ 
 จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี   งาน/โครงการ/กิจกรรมกลุ่มสาระฯ   ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโรงเรียน 

และงบประมาณโรงเรียน 
 จัดท าแบบการติดตามงาน และการสรุปการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมตามตัวชี้วัด ตามแผนพัฒนา

โรงเรียน 
4. งานการจัดการเรียนการสอน 

 พิจารณาและคัดเลือกหนังสือที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ 
 ร่วมกับฝ่ายบุคลากรส่งครูเข้ารับการอบรมตามผลการประเมินการนิเทศการสอน 
 ติดตามการวิเคราะห์สภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคลของครูในกลุ่มสาระฯ 
 ร่วมกับฝ่ายวิชาการ ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูทุกคนภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เข้ามาฝึกวิชาชีพครู 
 นิเทศการสอนแบบร่วมมือและแบบระบบวงจรคุณภาพ   PDCA ภาคเรียนละ 1   ครั้ง 
 ออกข้อสอบกลางภาคและปลายภาค 
 ตรวจสอบความถูกต้องของ Course Outline   ก่อนที่จะเผยแพร่ 
 ร่วมกับคณะกรรมการออกข้อสอบ วิเคราะห์ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของข้อสอบ ภาคเรียนละ 1 

ครั้ง  
 ร่วมกับคณะกรรมการวิเคราะห์ข้อสอบ ประเมินผลคุณภาพของข้อสอบ ภาคเรียนละ1 ครั้ง 
 ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน - ตรวจสอบความถูกต้องของ ปพ.5 
 ตรวจสอบบันทึกหลังสอน   ด้านความสอดคล้องกับงานวิจัยในชั้นเรียนและตรวจสอบความถูกต้องของ

งานวิจัย ก่อนน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
 จัดท าสรุปนิเทศการสอน   และงานวิจัยในชั้นเรียนน าเสนอผู้บริหาร 

5. ประสานความร่วมมือในการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา องค์กรอ่ืนๆ และครอบครัว 
 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/ สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้กับหน่วยงานต่างๆ 
 ร่วมกับฝ่ายวิชาการในการจัดท าหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
 ร่วมจัดกิจกรรมงานวิชาการโดยใช้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระฯ 
 จัดครูรับผิดชอบควบคุมนักเรียนไปแข่งขันนอกสถานที่ 



 ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการให้บริการสถานที่ จัดกิจกรรมการแข่งขันนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ 

6. อ่ืนๆ 
 เข้าร่วมประชุมกลุ่มสาระฯ ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
 รวบรวมข้อมูล และจัดท าสารสนเทศกลุ่มสาระฯ 
 ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพภายใน ในการติดตามการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามมาตรฐานที่

โรงเรียนก าหนด 
 ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพฯ และฝ่ายบริหารจัดการในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองและรายงาน

ประจ าปีตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย 
 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆตามที่โรงเรียนก าหนด 

   
ต าแหน่ง : หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล                  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารภายในโรงเรียน 
2. ร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน ปฏิทินปฏิบัติงานประจ าปี และรายงานประจ าปี 
3. ร่วมกับฝ่ายมาตรฐานคุณภาพในการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
4. จัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณการของงานในแต่ละปีการศึกษา 
5. ก ากับ ติดตาม สรุปผลและรายงานการด าเนินงาน 
6. ออกแบบและจัดท าสมุดบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายวิชา 
7. ออกแบบและพัฒนาสมุดรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
8. จัดท าระเบียบและคู่มือการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
9. พัฒนารูปแบบการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
10. พัฒนารูปแบบการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
11. สรุปการวัดผล Pre – Test , Post – Test 
12. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียน  รับลงทะเบียนสอบแก้ตัว  พร้อมจัด 
     ตารางสอนและสอบซ่อมเสริม 
13. สรุปการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
14. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (NT/LAS) และระดับชาติ (O – NET) 
15. บันทึก ประมวลผล และจัดท าสถิติการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
16. ด าเนินการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (NT/LAS) และระดับชาติ (O – NET) 
17. จัดท าสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่วัดผลและประเมินผล 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บันทึกและประมวลผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



2. บันทึก ประมวลผล และจัดท าสถิติการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 
3. บันทึก ประมวลผล และจัดท าสถิติการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. จัดท าสมุดบันทึกคะแนนผลการเรียน (ปพ.5) 
5. ด าเนินการจัดการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (NT/LAS) และระดับชาติ (O – NET) 
6. ให้บริการด้านการวัดผลและประเมินผลแก่ครู 

  
ต าแหน่ง : หัวหน้างานทะเบียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
2. ประสานงานกับผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการเพ่ือด าเนินงานทะเบียนนักเรียน 
3. จัดห้องเรียนท ารายชื่อและประวัตินักเรียนทั้งระบบ 
4. จัดซื้อ จัดท า จัดเก็บ เอกสารหลักฐานการศึกษาและใบมอบตัวนักเรียน 
5. ออกใบรับรองนักเรียนและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
6. ออกใบประกาศนียบัตรและรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
7. จัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.6 
8. ก ากับติดตามเรื่องเอกสารการลาออก 
9. ก ากับติดตามเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 
10. ก ากับติดตามการจัดท าทะเบียนนักเรียน 
11. ด าเนินการรับค าร้องขอแก้ไขเอกสาร หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
12. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา 
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
ต าแหน่ง : ผู้ช่วยงานทะเบียน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดห้องเรียนท ารายชื่อและประวัตินักเรียนทั้งระบบ 
2. จัดซื้อ จัดท า จัดเก็บ เอกสารหลักฐานการศึกษาและใบมอบตัวนักเรียน 
3. ออกใบรับรองนักเรียนและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4. ออกใบประกาศนียบัตรและรายงานผู้ส าเร็จการศึกษา 
5. จัดท าข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ของนักเรียนชั้น ม.6 
6. ด าเนินการเรื่องเอกสารการลาออก 
7. ด าเนินการเรื่องการเทียบโอนผลการเรียน 
8. จัดท าทะเบียนนักเรียน 
9. ด าเนินการรับค าร้องขอแก้ไขเอกสาร หลักฐานในทะเบียนนักเรียน 



10. ตรวจสอบวุฒิการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา 
11. ประสานงานกับครูประจ าชั้นตรวจสอบรายชื่อนักเรียน 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ต าแหน่ง : คุณครูประจ าชั้น 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า 
2. สอนจริยศาสตร์แก่นักเรียนตามตารางที่ก าหนด 
3. แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบ 
4. ดูแล รักษาสาธารณสมบัติของห้องเรียน หากมีการช ารุดให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
5. วางระเบียบของห้องเรียนให้สอดคล้องกับระเบียบวินัยและข้อบังคับของโรงเรียน 
6. แจ้งประกาศ ค าสั่ง ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนรับทราบและดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตาม 
7. แจ้งผลการเรียน จดหมาย ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวสารอื่น ๆที่จ าเป็นให้ผู้ปกครองรับทราบ 
8. อบรม สั่งสอนนักเรียนให้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
9. ปลูกฝังให้นักเรียนรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรักสถาบัน การศึกษาของตนเอง 
10. ปลูก ฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมไทย ค่านิยมที่ถูกต้องดีงาม ด้วยการสอนจริยธรรม ฝึกอบรมด้านจรรยา
มารยาทให้เกิดผลกับนักเรียนอย่างยั่งยืน ด้วยความอดทนพากเพียร ด้วยความรัก ความเมตตา 
11. ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจรรยามารยาท ปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมส่วนรวมอย่างเคร่งครัด 
12. กวด ขัน ดูแล ก ากับติดตาม ในเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ 
โรงเรียน และข้อตกลงของสังคมส่วนรวม 
13. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านระเบียบวินัย/พฤติกรรมของนักเรียน 
14. ท าหน้าที่เป็นครูแนะแนวในการให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านทักษะการ
ด าเนินชีวิต และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
15. จัดท ารายงานประจ าตัวนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ และเอกสารทุกอย่างในชั้นให้เป็นปัจจุบัน 
16. บันทึกข้อมูลการมาเรียนประจ าวันของนักเรียนลงในสมุดบันทึกประจ าห้องเรียนให้มีความ เป็นปัจจุบันและ
พร้อมต่อการใช้งาน 
17. ส่งแฟ้มบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ห้องปกครองประจ าทุกเดือนตาม ก าหนดเพ่ือท าการ
บันทึกข้อมูลความประพฤติของนักเรียนส าหรับรายงานความประพฤติ ให้ผู้ปกครองรับทราบประจ าแต่ละภาคเรียน 
18. ครูประจ าชั้นมีหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียนในกรณีนักเรียนขาดเรียนโดยไม่ทราบสาเหตุ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
           - นักเรียนมาโรงเรียนสาย 4 ครั้งใน 1 เดือน 
           - ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 2 วัน จะติดต่อสอบถามไปยังผู้ปกครองเพ่ือขอทราบสาเหตุ 



           - ขาดเรียนติดต่อกันเกิน 5 วัน จะมีจดหมายจากทะเบียนหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังผู้ปกครอง และรายงาน
ระดับชั้น ครูฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ และอธิการิณี/ผู้อ านวยการ 
19. คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติ และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน เพ่ือรับรางวัลใน
แต่ละเดือนและในแต่ละปีการศึกษา 
20. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
  
ต าแหน่ง : คุณครูคู่ชั้น 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ช่วยคุณครูประจ าชั้นดูแลนักเรียนในการเข้าแถวเคารพธงชาติและร่วมกิจกรรมในช่วงเช้า 
2. ช่วยครูประจ าชั้นสอนจริยศาสตร์ 
3. ดูแลนักเรียนในชั้นร่วมกับครูประจ าชั้น 
4. อบรม สั่งสอนนักเรียนให้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมารยาทที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามวิสัยทัศน์ 
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
5. ปฏิบัติ ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนในเรื่องของความมีคุณธรรมจริยธรรม ความมีจรรยามารยาท ปฏิบัติ
ตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนและสังคมส่วนรวมอย่างเคร่งครัด 
6. กวด ขัน ดูแล ก ากับ ติดตาม ในเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนให้ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของ 
โรงเรียน และข้อตกลงของสังคมส่วนรวม 
7. ให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองในการดูแลและแก้ไขปัญหาด้านระเบียบวินัย/พฤติกรรมของนักเรียน 
8. ท าหน้าที่เป็นครูแนะแนวในการให้ค าปรึกษา แนะน านักเรียนทั้งในด้านการศึกษาเล่าเรียน ด้านทักษะการด าเนิน
ชีวิต และปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
9. ดูแล รักษาสาธารณสมบัติของห้องเรียน หากมีการช ารุดให้แจ้งฝ่ายทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมทันที 
10. รับผิดชอบหน้าที่ทุกอย่างแทนครูประจ าชั้นในกรณีที่ครูประจ าชั้นไม่อยู่ 
11. จัดท าระเบียนสะสม   บัตรสุขภาพ และเอกสารอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นปัจจุบัน 
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 


