มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
กลุ่มบริหารวิชาการ
งาน
1. คณะ
กรรมการ
กลุ่มบริหาร
วิชาการ

2.พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา

ภาระหน้าที่
1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
การกาหนดทิศทางและแนวนโยบายใน
การดาเนินงานวิชาการ
๒. วางแผนแนวนโยบายของโรงเรียนใน
ด้านการบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนว
ปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้
คาปรึกษาหารือในการพัฒนางานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๔. ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร
๕. เสนอความคิดเห็นและให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการ
ดาเนินงานวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายใน
โรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน
เพื่อให้การดาเนินงานของฝ่าย
ดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น
๒.พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและ
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑
๓.พัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน ทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานทา
๔. ประสานงานจัดให้มีการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นใน
การกาหนดทิศทางและแนวนโยบายในการ
ดาเนินงานวิชาการทุกครั้ง
๒.งาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรรมการ สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๓.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนว
ปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้
คาปรึกษาหารือในการพัฒนางานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง
๔.ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ
๕.กาหนดระยะเวลาการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง
๖.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.สถานศึกษามีโครงสร้างและหลักสูตร
การศึกษาประจาปี ๒๕๖๓ ที่มีประสิทธิภาพ
๒.ให้ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร
เพื่อให้มคี วามรู้ความเข้าใจและนาไปสู่
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
สาระ
๓.จัดทาแบบฟอร์มในการประเมินผลการใช้

งาน

วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความ
ภาระหน้าที่
เข้าใจและนาไปสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้
๕. ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
๖. ให้คาแนะนาและช่วยเหลือใน
การผลิตสื่อการเรียนการสอนการจัด
หรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับโรงเรียนและนโยบายของ
สถานศึกษา
๗.ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการ
จัดการเรียนรู้ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน
๘. ดาเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีสื่อการสอน วัสดุฝึกที่ได้มาตรฐานและ
จัดบรรยากาศทางวิชาการ
๙. ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียน การจัด
รายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของนักเรียน และบุคลากร
ในกลุ่มสาระฯ
๑๐. วางแผน และดาเนินการให้มีการจัด
สอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส
๑๑. อานวยความสะดวกด้านการจัดการ
เรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้
๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง
๑๓. ดาเนินการเกี่ยวกับการจัด
ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง
ตารางสอนประจาชั้นให้เป็นปัจจุบัน

หลักสูตร
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔.ให้ความรู้ในการผลิตสื่อ จัดหาสื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ตามนโยบายของสถานศึกษาผ่านหัวหน้า
กลุ่มสาระ
๕.จัดทาแบบฟอร์มในการควบคุมการใช้
หนังสือเรียน สื่อ วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆตาม
กลุ่มสาระ
๖.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันหา
ทิศทางวางแผนในการจัดแผนการเรียน
รายวิชาต่างๆให้สอดคล้องตามความถนัด
ของนักเรียนและบุคลกรในกลุ่มสาระ
๗.ดาเนินการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียน
ทันที กรณีที่มีเรื่องแจ้งมา
๘.ดูแลอานวยความสะดวกในด้านการ
จัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการ
๙.ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามโอกาส
๑๐.จัดตารางสอน ตารางการใช้
ห้อง ตารางสอนประจาชั้นเป็นปัจจุบัน
๑๑.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

3. พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้

งาน

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้
ภาระหน้าที่
ให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด
ของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสาน
ความรู้ต่างๆให้สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหา สาระ
กิจกรรม จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ นาภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม
๓. ให้คาแนะนา ปรึกษาการนิเทศการ
เรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ
โดยเน้นการนิเทศ ที่ร่วมมือช่วยเหลือกัน
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๕. กากับติดตามการสอนของครูให้มี

๑.กาหนดรูปแบบให้ครูจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามองค์ประกอบโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดทาโครงการสอน
ครบ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามองค์ประกอบแต่ละรายวิชาที่สอน ส่ง
ตามกาหนดก่อนเปิดภาคเรียน
๒.กาหนดรูปแบบเอกสารที่ใช้ในการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน
หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๓.กาหนดให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม
๔.จัดทากาหนดการนิเทศติดตามที่ชัดเจน
๕.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๓.๑ หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้

ประสิทธิภาพ และให้คาปรึกษาแนะนา
เมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ทาหน้าที่เป็นกรรมการฝ่ายบริหาร
วิชาการโดยตาแหน่ง
๒.รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๓.นาข้อตกลงและนโยบายของฝ่าย
บริหารไปปฏิบัติ
๔.ควบคุมดูแลและติดตามการเรียนการ

๑.เข้าร่วมประชุมกรรมการกลุ่มบริหาร
วิชาการ
๒.จัดประชุมภายในกลุ่มสาระ
๓.กากับติดตามการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ตามโครงการของครู
และนิเทศติดตามครูบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ อย่างสม่าเสมอ

งาน

ภาระหน้าที่
เรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้
๕.แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๖.ดาเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครู
ใหม่และนักศึกษาฝึกสอน
๗.ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
๘.เผยแพร่กิจกรรมและควบคุม การ
ปฏิบัติตามโครงการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
๙.ประชุมครูในกลุ่มสาระเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๐.จัดตารางสอนร่วมกับฝ่ายบริหาร
วิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครูในกลุ่ม
สาระไม่มาปฏิบัติหน้าที่
๑๑.ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกคนจัดทาแผนการเรียนรู้ ใน
รายวิชาที่รับผิดชอบ ๑ รายวิชา /๑
ภาคเรียน และ โครงการสอนทุก
รายวิชา ส่งตามเวลาที่กาหนด
๑๒.วิเคราะห์หลักสูตร แผนการจัดการ
เรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ติดตามดูแลกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนให้สนองหลักการและ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
๑๓.ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ เช่น การจัด
นิทรรศการ กิจกรรมวิชาการ การ
ประกวดแข่งขัน จัดสอนเสริม จัดการ
เรียนการสอนให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๔.จัดทาอัตรากาลังคาบสอนในกลุ่มสาระ
จัดสอนแทนกรณีที่ครูในกลุ่มสาระไม่มา
ปฏิบัติหน้าตลอดภาคเรียนที่ ๑และ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๓
๕.กากับติดตามครูในกลุ่มสาระจัดทา
แผนการเรียนรู้/โครงการสอน ส่งตามเวลาที่
กาหนด
๖.จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการร่วมกับกลุ่ม
บริหารวิชาการตามที่กาหนด
๗.กากับติดตามผลการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่มสาระไม่ให้ติดค้าง๐ . ร. มส
๘.กากับดูแลตรวจสอบการจัดทาข้อสอบ
รายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระให้ถูกต้องตาม
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลของ
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
๙.งาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระ
สาเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุก
กิจกรรม
๑๐.ประสานงานในกลุ่มสาระ/
งานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

งาน

ภาระหน้าที่
๑๔.จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัด
ภาระหน้าที่มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รวบรวมเป็นสถิติ
๑๕.กากับติดตาม ดูแลให้ครูในกลุ่ม
สาระเข้าสอนให้ตรงเวลาและปล่อยชั้น
เรียนตรงตามเวลา
๑๖.จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการ
เรียนการสอน
๑๗. ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวและสอน
ซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด
“๐” “ร”“มส”ให้
ดาเนินการตามระเบียบวัดผล
๑๘.ดูแลการดาเนินการเรื่องการวัดผล
ตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผลการเรียนควบคุม
เรื่องการทดสอบ กาหนดแนวทางในการ
ออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ติดตามดูแล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ดาเนินการ
ติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การ
สอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผล
๑๙.จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีของ
กลุ่มสาระฯ ดาเนินการติดตาม นิเทศ
และรายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีแก่ผู้บริหารฯ ประเมินผลงาน
ครูในกลุ่มสาระทุกภาคเรียน เพื่อเสนอ
ตามลาดับขั้น
๒๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

งาน
๓.๒ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

ภาระหน้าที่
๑.ดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลความพร้อม
ความต้องการในการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนและครู
๒.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาชุมนุม
ครูที่ปรึกษากิจกรรมจิตอาสาและ
สาธารณะประโยชน์ ผูก้ ากับลูกเสือเนตร
นารี เพื่อดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน
๓.จัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรม
๔.ประชุมชี้แจงนักเรียนและดาเนินการ
รับสมัครนักเรียนจัดทาทะเบียนรายชื่อ
นักเรียน จัดกลุ่มเรียนแต่ละกิจกรรม
ร่วมกับงานวัดผล-ประเมินผล
๕.จัดทาแผน/โครงการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงานกิจกรรม
๖.ให้คาแนะนาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรม
และนักเรียนตามความเหมาะสม
๗.กากับติดตาม และประสานงานการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบ
ข้อบังคับของสถานศึกษา
๘.รวบรวมผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๙.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการ
ดาเนินกิจกรรมเพื่อหาทางปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหานั้นๆ
๑๐.กากับติดตามการใช้สื่อวัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาผู้เรียน
๑๑.ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง
๑๒.ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมเสนอต่อผู้อานวยการ
สถานศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมพิเศษและ
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียน/
สิ้นปีการศึกษา
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.จัดทาแบบฟอร์มและสารวจความต้องการ
ในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและครู
๒.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม
ทุกๆกิจกรรม
๓.จัดประชุมชี้แจงนักเรียนและครูรวมกัน
และดาเนินการรับสมัครแต่ละกิจกรรม
๔.จัดทาทะเบียนรายชื่อนักเรียนแต่ละ
กิจกรรมร่วมกับงานวัดผล-ประเมินผล
เสนอต่อฝ่ายบริหาร
๕.จัดทาแบบฟอร์มการบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมให้
ครูที่ปรึกษาดาเนินการ / นาเสนอฝ่าย
บริหาร
๖.งาน/โครงการ/ทุกกิจกรรมสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๗.จัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษานอกสถานที่
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาให้แก่
นักเรียนทุกระดับชั้น และสรุปรายงานต่อ
ผู้บริหารเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
๘.ประสานงานด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทุกกิจกรรม
๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

งาน
๓.3 ส่งเสริม
ศักยภาพนักเรียน

3.4 จัด
ตารางสอน

ภาระหน้าที่
๑.ดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ
กิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
๒.ดาเนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ ด้าน การจัดค่ายวิชาการต่างๆ
ติว NT LASO-NET การแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการระดับต่างๆ ด้านต่างๆ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
จัดทาคาสั่ง ดูแลการเบิกจ่างบประมาณ
แต่ละกิจกรรม
๓.จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOPEN
HOUSE ให้หน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกเยี่ยมชมสถานศึกษาในแต่ละปี
จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของ
นักเรียนด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น
จุดเด่นในด้านต่างๆ
๔.เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วม ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่
วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน ศูนย์สอบ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่
เลี้ยง กรรมการ
๕.จัดทาแผ่นพับ วารสาร ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสถานศึกษาด้าน
วิชาการให้แก่ชุมชนได้รับรู้รับทราบอยู่
เสมอ
๖.สรุปผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
เสนอรายงานรองผู้อานวยการ และ
ผู้อานวยการ
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.วางแผนในการสารวจอัตรากาลังคาบ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาและนโยบาย
๒.จัดทาตารางสอนตามอัตรากาลังคาบ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาและนโยบาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.งาน/โครงการ/ทุกกิจกรรมสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
๒.จัดทาตารางการติวแต่ละรายวิชาในแต่ละ
สัปดาห์
๓.จัดส่งนักเรียนทุกกลุ่มสาระเข้าแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการระดับต่างๆ ด้านต่างๆ
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
จัดทาคาสั่ง ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่
ละกิจกรรม
๔.ดาเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
OPEN HOUSE ให้หน่วยงานและบุคลากร
ภายนอก เยี่ยมชมสถานศึกษาในแต่ละปี
๕.ประสานงานดาเนินการให้ความร่วมมือ
ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคาร
สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านศูนย์สอบ นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง
กรรมการ
๖.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานศึกษาด้านงาน
วิชาการให้แก่ชุมชนได้รับรู้
๗.รายงานผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
เสนอฝ่ายบริหาร
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑. จัดทาแบบฟอร์มสารวจอัตรากาลังคาบ
สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาและนโยบาย
๒.จัดตารางสอนตามอัตรากาลังคาบสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาและ
นโยบาย

งาน

๓.5 วัดผล
ประเมินผล
เทียบโอนผลการ
เรียน

ภาระหน้าที่
๓.นาเสนอรายงานรองผู้อานวยการ และ
ผู้อานวยการตรวจสอบ และเห็นชอบ
๔.ดาเนินการจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน
เสนอผู้อานวยการลงนาม
๕.ดาเนินการมอบตารางสอนพร้อมคาสั่ง
แต่งตั้งปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุก
คน และมอบตารางเรียนให้แก่ครูที่
ปรึกษาแต่ละห้อง แต่ละระดับชั้นนาไป
ชี้แจงนักเรียน
๖.กากับติดตามการใช้ตารางสอน ตาราง
เรียน การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ในกรณีที่ตารางสอนมีปัญหา
7.สรุปผลการดาเนินงาน เสนอ
รายงานรองผู้อานวยการ และ
ผู้อานวยการ
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร
๒.ร่วมจัดทาแผนปฏิบัติงานและปฏิทิน
ปฏิบัติงานของงานวิชาการ
๓.ให้คาแนะนาบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ตลอดจนทาเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน
๔.รวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้
ค้นคว้าและอ้างอิง
๕.ประสานงานคณะกรรมการวิชาการใน
การพัฒนาปรับปรุง การประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามระเบียบการ
ประเมินผลการเรียน
๖.รวบรวมติดตามและตรวจสอบผลการ
เรียนของกลุ่มสาระการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.นาเสนอรายงานและจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน เสนอ
ผู้อานวยการลงนาม
๔.มอบตารางสอนพร้อมคาสั่งแต่งตั้ง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน และ
มอบตารางเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง
แต่ละระดับชั้นนาไปชี้แจงนักเรียน
๕.ติดตามการใช้ตารางสอน ตารางเรียน
การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงแก้ไขในกรณีที่
ตารางสอนมีปัญหา
6.รายงานผลการดาเนินงานเสนอรายงาน
ฝ่ายบริหาร
7.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล
๒.จัดทาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงาน
วัดผล
๓.เตรียมแบบบันทึกการเรียนการสอน
๔.เตรียมเอกสารที่ใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน
๕.ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและ
การวิเคราะห์ข้อสอบผลการเรียนตาม
ช่วงเวลา ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ
๖.ให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ในการคุม
สอบผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ
๗.ประสานงานกลุ่มสาระ /งานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

ภาระหน้าที่
เรียนรู้ต่างๆ
๗.จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน
วัดผล
๘.รวบรวมรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้
นักเรียนยื่นคาร้องขอมีสิทธิ์สอบ
๙.รวบรวม ปพ.๕ เสนอผู้อานวยการเพื่อ
อนุมัติผลการเรียน
๑๐.ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการดาเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว
๑๑.รวบรวมสถิติการสอบผ่านการติด
๐ , ร , มส
๑๒.กาหนดเวลาสอบแก้ตัวจัดทตาราง
เรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ
ประกาศผลการสอบแก้ตัว
๑๓.ประสานกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ในการจัดทาข้อสอบ
กาหนดตารางสอบกรรมการคุมสอบและ
ดาเนินการสอบ
๑๔.ประสานกับครูที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่า
นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน การ
จบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชา
เรียน
๑๕.จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และ
อื่นๆ ตามแนวทางที
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๖.สารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน
๐,ร, มส
๑๗.ดาเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีที่
นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
๖
๑๘.จัดให้มีการเทียบโอนความรู้
ทักษะประสบการณ์และผลการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

งาน

3.5.1 ทะเบียน
และรับนักเรียน

ภาระหน้าที่
เรียนจากสถานศึกษาอื่นสถาน
ประกอบการและอื่นๆตามแนวทางที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
๑๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน
๒.จัดทาแผนปฏิบัติการเรียนและ
โครงการต่างๆของงานทะเบียน ปฏิทิน
ปฏิบัติการ และประเมินผลการ
ดาเนินงานงานทะเบียน
๓.ทาทะเบียนนักเรียน ทะเบียน
แสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) กรอกและ
ตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน
๔.จัดทาแบบพิมพ์ต่างๆ ที่ใช้ในงาน
ทะเบียน
๕.ให้เลขประจาตัวนักเรียน และจัดทา
รายชื่อนักเรียนทุกชั้นเรียนจัดทาสถิติ
จานวนนักเรียน
๖.รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล
การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานใน
ทะเบียนนักเรียน
๗.ประสานกับครูที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน ในกรณีที่ตรวจพบว่านักเรียนมี
ปัญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสูตร
และการลงทะเบียนวิชาเรียน
๘.รับคาร้องและดาเนินการเกี่ยวกับการ
ย้ายและการลาออกของนักเรียน
๙.รับคาร้องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน
๑๐.ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรอง
เวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียน
หรือผู้ปกครองต้องการ
๑๑.ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามที่
หน่วยงานต่างๆส่งมา
๑๒.จัดทา ปพ. ๑ สาหรับนักเรียนชั้น
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๑.ทาแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติการ
ประเมินผลการดาเนินงาน งานทะเบียนและ
การรับนักเรียน
๒.ดาเนินการจัดทาทะเบียนนักเรียน ผลการ
เรียน (ปพ. ๑)ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้
๓.ทาแบบฟอร์มต่างๆที่ใช้ในงานทะเบียน
พร้อมให้บริการ
๔.กาหนดเลขประจาตัวให้นักเรียนใหม่ ทา
บัญชีรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น และสถิติ
จานวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้
๕.อานวยความสะดวกและประสานครูที่
ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีที่
นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน
๖.ดาเนินการเรื่องการย้ายและการลาออก
ของนักเรียน
๗.ดาเนินการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลการแก้ไข
ประวัติอื่นๆ ให้นักเรียนที่ยื่นความจานง
๘.จัดทาใบรับรองผลการเรียนใบรับรอง
เวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามที่นักเรียน
หรือผู้ปกครองร้องขอ
๙.ดาเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน
ตามที่หน่วยงานต่างๆ ส่งมาให้เป็นปัจจุบัน
๑๐.จัดทาหลักฐานแสดงผลการเรียน และ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรใน
แต่ละปีการศึกษา
๑๑.ดาเนินการจาหน่ายนักเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน
ในสมุดทะเบียนประวัติ
๑๒.แจ้งข้อมูล ข่าวสารในด้านการเรียนแก่
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง

งาน

ภาระหน้าที่
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
๑๓.ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบ
หลักสูตร
๑๔.สารวจนักเรียนที่ไม่มาลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการ
ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อดาเนินการ
จาหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ
๑5.ให้บริการข้อมูลในด้านการ
เรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
๑6.จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของ
งานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการ
ตรวจสอบและใช้งาน
๑7.จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรียน
(ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗,๘ ,๙)
สาหรับผู้ที่ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ ๒
หรือฉบับต่อๆไป
๑8.สารวจนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน
๐, ร, มส
๑9.ประสานงานกับการดาเนินการแบ่ง
เขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันและ
เสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษา
เห็นชอบ
20.กาหนดแผนการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นที่
การศึกษา
๒1.ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่
กาหนด
๒2.ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีปัญหาใน การเข้าเรียน
๒3.ประเมินผลและรายงานผลการรับ
เด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นที่การศึกษา
รับทราบ
๒4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
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๑๓.เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของงาน
ทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการใช้งาน
และตรวจสอบได้
๑๔.จัดทาทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ
ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗,๘ ,๙) สาหรับผู้ที่
ขอรับเอกสารเป็นฉบับที่ ๒ หรือฉบับ
ต่อๆไป ที่เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้
๑๕.ดาเนินการแก้ไขกรณีนักเรียนมีปญ
ั หา
การเรียน ๐, ร,มส
๑๖.ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาใน
การจัดทากาหนดแผนการรับนักเรียนของ
สถานศึกษาและรับนักเรียนตามแผนที่
กาหนด
๑๗.ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาใน
การเข้าเรียนร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน
๑๘.รายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพื้นที่
การศึกษารับทราบ ในแต่วันที่รับสมัคร
๑๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
3.6 งานพัฒนา
สื่อ เทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้

ภาระหน้าที่
๑.เสนอแต่งตั้งคณะทางาน การ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
๒.สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
สถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่
การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา
ใกล้เคียง
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ให้จัดทาโครงการพัฒนาการใช้
แหล่งเรียนรู้
๔. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ไว้ใช้สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่ม
สาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕. จัดทาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดทาแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจัดทาทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบสารวจ
๘. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทาแบบบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน
๙. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ
งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลการ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
๑๑. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้าน
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๑.ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
๒.ออกสารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา
และชุมชน ท้องถิ่น
๓.ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้จัดทาครั้งการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้
๔.ดาเนินการทาแบบบันทึกข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้เพื่อใช้สารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน
๕.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้แก่
บุคลากรในโรงเรียนและงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๖.สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้เผยแพร่
แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗.สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘.ทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
อื่นๆ
๙.ดาเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
องค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
ต่างๆ
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

3.6.1 งานสื่อ
และนวัตกรรม

ภาระหน้าที่
การจัดการเรียนรู้จากโครงการพัฒนา
และการใช้แหล่งเรียนรู้
๑๒. จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณ
ใกล้เคียง
๑๓. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และ
ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการ
จัดตั้งส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
ร่วมกัน
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานวิชาการ
๒. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาสื่อและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน
๓. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
งานด้านวิชาการ
๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต
จัดหา พัฒนาและการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่น
๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๖. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
และเหมาะสม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.ประชุมร่วมกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ
และหัวหน้ากลุ่มสาระ
๒.กาหนดให้ครูผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนอย่างน้อยรายวิชาละ ๑
ชิ้น
๓.อานวยความสะดวกในการจัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน
๔.ให้ความร่วมมือในการผลิตจัดหา พัฒนา
และการใช้สื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
๕.จัดทาแบบฟอร์มประเมินผลการ
พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
๖.จัดทาวิจัยในการพัฒนาการผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๗.กากับติดตามการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้

งาน

3.6.2 งาน
เทคโนโลยี และ
เครือข่ายเพื่อ
การศึกษา

ภาระหน้าที่
กับกระบวนการเรียนรู้
๘. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน
๑.๑จัดทาแผนงาน โครงการ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
๑.๒ ผลิต/จัดหา/ซ่อมแซม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(CD-ROM, CAI)ให้
เพียงพอกับความต้องการ
๑.๓ จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ให้ความ
ร่วมมือ กับคณะครูและนักเรียนในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้Internet และ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๑.๔จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และแนะนา
Website ใหม่ๆ พัฒนาเว็บไซด์
โรงเรียนให้มีความทันต่อ
เหตุการณ์จาเป็นต่อการศึกษา
ค้นคว้าจาก Internet
๑.๕ ประสานกับห้องสมุดกลางบุคลากร
ในกลุ่มสาระ/สาระต่างๆ ในการจัดหา
และบริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ
๑.๖ รับผิดชอบดาเนินการให้บริการสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ครู
ที่มาใช้บริการ จัดทาสถิติผู้มาใช้บริการ
และการให้บริการ
๒.ห้องสมุดภาพและเสียง(Smart
Broad/เครือข่ายห้องสมุด/เครือข่าย
รายการโทรทัศน์/การเรียนรู้ระบบ
ทางไกลผ่านดาวเทียม/ DLITV)
๒.๑ ผลิต/จัดหาสื่อ วีดิทัศน์ให้เพียงพอ
แก่ความต้องการของครูและนักเรียน
๒.๒ จัดทาสถิติผู้มาใช้บริการและ
การให้บริการ
๒.๓ นิเทศให้ความรู้คาแนะนาแก่ผู้มาใช้
บริการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.ทาแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน
๒.ดาเนินการผลิต/จัดหา/ซ่อมแซม สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์(CD-ROM, CAI) ให้เพียงพอ
กับความต้องการ
๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้Internet และ
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับคณะครู
และนักเรียน
๔.ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนให้มี
ความทันต่อเหตุการณ์
๕.ประสานงานและรวบรวมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆจาก
แต่ละกลุ่มสาระ
๖.จัดทาแบบฟอร์มการให้บริการและสรุป
สถิติผู้มาใช้บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ

๑.ทาแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน
๒.จัดหาสื่อ วีดิทัศน์ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของครูและนักเรียน
๓.จัดทาฟอร์มสถิติผู้มาใช้บริการ
และให้บริการ
๔. ให้ความรู้คาแนะนา แก่ผู้มาใช้บริการ
๕.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ
สื่อและวีดิทัศน์

งาน

3.6.3 งาน
ห้องสมุด

ภาระหน้าที่
๒.๔จัดทานิทรรศการเกี่ยวกับสื่อ
วีดิทัศน์
3.งานซ่อมบารุง
3.๑บริการตรวจสอบอาการเสียของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และ
ให้ความเห็นเบื้องต้นก่อนส่งซ่อมบารุง
3.๒บริการตรวจสอบ/แก้ไขเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานภายในโรงเรียนและโรงเรียน
เครือข่าย
3.3 ดูแลความเรียบร้อยของการใช้งาน
และการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ICT ภายในโรงเรียน
3.๔บริการตรวจเช็ค ซ่อมแผ่นดิสก์ให้
นักเรียนและครูที่นามาใช้บริการใน
โรงเรียน
3.๕ทาหน้าที่กาหนดคุณสมบัติและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะนามาใช้ภายใน
โรงเรียน
3.๖ประเมินผล และรายงานผลสถิติ
ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
คณะกรรมการดาเนินงานเสนอรอง
ผู้อานวยการ และผู้อานวยการ
โรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
3.๗ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ดาเนิน
ไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
๒.จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้า
ห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความรู้ทั่วไป
๓.จัดทาและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ
ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๔.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการ
อ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรัก
การอ่าน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ตรวจเช็คซ่อมบารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้งานได้ทุกเครื่อง
๒.ตรวจเช็คแก้ไขโปรแกรมต่าง ๆใน
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย
๓.ซ่อมบารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับ ICT ใน
โรงเรียนให้พร้อมใช้งาน
๔.ตรวจเช็ค ซ่อมแผ่นดิสก์ให้นักเรียนและ
ครูที่นามาใช้บริการ
๕.ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในโรงเรียน
อย่างสม่าเสมอ
๖.สรุปรายงานผลสถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและคณะกรรมการดาเนินงาน
เสนอฝ่ายบริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
ห้องสมุดประจาปี
๒.คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและความรู้ทั่วไป
๓.จัดทาสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้
เป็นปัจจุบัน
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้นักเรียน
ได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน
๕.อานวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกใช้
วัสดุสารนิเทศในการสอน
๖.แนะนาครูและนักเรียนในการค้นคว้า

งาน

3.7 งานแนะ
แนวและ
การศึกษาต่อ

ภาระหน้าที่
๕.ให้บริการและอานวยความ
สะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุ
สานนิเทศเพื่อประโยชน์ในการสอน
6. ให้คาแนะนาแก่ครูและนักเรียนใน
การค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด
๗.กาหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ
การใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติต่อไป
๘.จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่จุลสาร
และกฤตภาค
๙.จัดทาการซ่อมแซมหนังสือที่
ชารุดให้เป็นปัจจุบัน
๑๐.รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ห้องสมุด
๑๑.ควบคุม บารุงรักษาห้องสมุด ICT
พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบทั้งระบบพร้อมใช้งาน
๑๒.เก็บรวบรวมสถิติต่างๆเกี่ยวกับ
ห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหาร
ทราบ
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.รับส่งต่อนักเรียนจากครูที่ปรึกษาตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.ให้การบริการ ด้านการให้
คาปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน
ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา
การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมการ
เยี่ยมบ้านหรือนักเรียนหรือด้านอื่นๆตาม
ความเหมาะสม
3. ดาเนินงานประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ
เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
กระบวนการแนะแนว
4. จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสารด้านการ
แนะแนวอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์
๕.ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง –ครู

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
หนังสือ
7. จัดทาระเบียบการใช้ห้องสมุดเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ
8. เก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤต
ภาค
๙.ซ่อมแซมหนังสือที่ชารุดให้เป็นปัจจุบัน
๑๐.ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ห้องสมุดให้พร้อมใช้งาน
๑๑.ควบคุมระบบ บารุงรักษาห้องสมุด ICT
พร้อมทั้งคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
๑๒.จัดทาสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดเสนอ
ผู้บริหารทราบ
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
งานแนะแนวและการศึกษาต่อ
๒.จัดบริการด้านให้คาปรึกษานักเรียน
ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน , การประกอบ
อาชีพ ,ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะ
ชีวิตและสังคม การเยี่ยมบ้านนักเรียน และ
อื่นๆตามความเหมาะสม
๓.ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอืน่ ๆ
เพื่อประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว
๔.จัดทาป้ายนิเทศ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
แนะแนวอย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์
๕.ดาเนินการจัดหาทุนการศึกษา
ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู
๖.คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
ในแต่ละปี

งาน

ภาระหน้าที่
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ในการจัดหา
ทุนการศึกษา
๖.ดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาประจาปี
๗.จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตร
และคู่มือการดาเนินการด้านกิจกรรม
แนะแนว
๘.ติดตามนักเรียนที่จบการศึกษา ใน
ด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
๙.รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา
ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา
๑๐.จัดบริการครบ ๕ งาน คือ
๑๐.๑ งานศึกษารวบรวมข้อมูล
๑๐.๒ งานสารสนเทศ ให้ข้อมูล ด้าน
การศึกษาต่อ การปรับตัวและการอาชีพ
๑๐.๓ งานให้คาปรึกษา รับส่ง
ต่อจากครูประจาชั้น และส่งต่อ
หน่วยงานภายต่อไป
๑๐.๔ งานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือ
องค์กรภาคเอกชน
๑๐.๕ งานติดตามผลและรายงานผล
ตามลาดับขั้นต่อไปทั้งในส่วนของ
การศึกษาต่อและอื่น ๆ
๑๑. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
การแนะแนว คือ
๑๑.๑ ใช้กระบวนการแนะแนว
เป็นกลไก ในการพัฒนาผู้รับบริการ (ครู
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พ่อแม่
นักเรียน)
๑๑.๒ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู
พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มี
บทบาทในการแนะแนว
๑๑.๓พัฒนาสื่อ เครื่องมือ และระบบ
สารสนเทศทางการแนะแนว
๑๑.๔พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗.จัดทาหลักสูตรและคู่มือการดาเนินการ
กิจกรรมแนะแนว
๘.กากับติดตามนักเรียนในด้านการศึกษาต่อ
และ การประกอบอาชีพ
๙.สรุปรายงานข้อมูลสถิติการรับ
ทุนการศึกษาเสนอต่อผ่ายบริหาร
๑๐.จัดให้บริการครบทั้ง ๕ งาน คือ
รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล ให้คาปรึกษา
ส่งเสริมพัฒนา และติดตามผล
๑๑.ทางานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว ทั้ง
๖ ข้อ
๑๒.กากับติดตามการดาเนินงานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ทันต่อเหตุการณ์
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

3.8 งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

3.9 การพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

ภาระหน้าที่
แนว
๑๑.๕กาหนดมาตรฐานและเร่งรัดการ
ประกันคุณภาพการแนะแนว
๑๑.๖รณรงค์การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการแนะแนว
๑๒.งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
๑๒.๑สารวจประเภทกองทุนและจัดทา
ข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่
ละกองทุน
๑๒.๒สารวจความต้องการของนักเรียน
และคักเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด
12.3 ประสานกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
12.4 สร้างความตระหนักแก่ผู้ยืม
13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๑.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา
๒.ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ
๓.ประสานความร่วมมือในการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และงานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคลองค์กรหน่วยงานและ
สถาบันอื่น
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับ
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒.กาหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมาย
ความสาเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ
กระทรวงเป้าหมายความสาเร็จ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.จัดทาแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒.กาหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดทาวิจัยใน
ชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
๓.ให้ความร่วมมือในการการศึกษา
วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๒.จัดประชุมกาหนดเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๓.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย

งาน

3.10 งานนิเทศ
การศึกษา

ภาระหน้าที่
ของพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา
๓.วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายความสาเร็จของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๔.ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕.ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
๖.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการ ประกัน
คุณภาพเพื่อจัดทารายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
๗.ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
๘.ประสานงานกับสานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา
๒.สารวจและรวบรวมปัญหาการเรียน
การสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความสาเร็จ
๔.กากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
๕.ร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน
คุณภาพภายใน ให้ทันต่อเหตุการณ์
๖.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม
ระบบการ ประกันคุณภาพและจัดทา
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
๗.ร่วมมือกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๘.ติดตามประสานงานกับสานักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องทุกปี
๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการศึกษา
เพื่อกาหนดแนวทางการนิเทศ
๒.รวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอน
จากครูผู้สอน

งาน

ภาระหน้าที่
ทางแก้ไข
๓.จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
จาเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ
วางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นประชุม ปรึกษาหารือ อบรม
สัมมนา ประชุมปฏิบัติการประชุม
อภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่ความรู้
ฯลฯ
๕.ให้คาแนะนาและปรึกษา เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน
๖.ส่งเสริมและแนะนาให้การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการ
สอน การจัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้
และบันทึกการสอน
๗.นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตสื่อการ
เรียนการสอนและจัดทาผลงานทาง
วิชาการ
๘.จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่
ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการ นิเทศ
ที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร
เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือ
แบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๙.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่าย
การนิเทศการศึกษาภายในเขต
พื้นที่การศึกษา
๑๐.ประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.ประชุมแต่ละกลุ่มสาระเพื่อจัดโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน
๔.ร่วมวางแผนกับคณะกรรมการวิชาการใน
การนิเทศในรูปแบบต่างๆ
๕.กาหนดให้ครูทุกคนจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ และบันทึกการสอน อย่างน้อย ๑
รายวิชา
๖.กาหนดให้ครู ผลิตสื่อการเรียนการสอน
อย่างน้อยคนละ ๑ ชิ้น
๗.กาหนดตารางและรูปแบบการนิเทศการ
เรียนการสอนครูในแต่ละกลุ่มสาระ
๘.ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเครือข่าย
การนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
๙.สรุปประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
เสนอฝ่ายบริหาร
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
๓.๑1 งานข้อมูล
สารสนเทศ

3.12 งาน
โครงการพิเศษ
ตามนโยบาย

ภาระหน้าที่
๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ดาเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรม
สารสนเทศทางการศึกษา DMC
๒.จัดทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
๓.จัดทาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพื้นที่การศึกษาโดย
ประสานงานกับงานเลขานุการ
ฝ่ายต่างๆ
๔.จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นที่
การศึกษาและส่วนกลาง
๕.นาเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การบริการและการ
ประชาสัมพันธ์
๖.ประเมินผลและประสานงานระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุง
พัฒนาเป็นระยะ ๆ
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับงาน
๒.จัดทาแผนงาน / โครงการกาหนด
เป้าหมายในการขับเคลื่อน งานทั้งหมด
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๓.จัดทาคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ทั้งหมดสู่การปฏิบัติและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
๔.สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการดาเนินการ งานดังกล่าว
ทั้งหมด
๕.กาหนดแนวทางการจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการงานดังกล่าว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.กรอกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศทาง
การศึกษา DMCให้เป็นปัจจุบัน
๒.ทาทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน
๓.ทาระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นที่
การศึกษา
๔.จัดทาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เชื่อมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา
และส่วนกลางเป็นปัจจุบัน
๕.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การบริการและการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกท่าน
๖.ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๑.เข้าร่วมประชุมตามฝ่ายบริหารกาหนด
๒.จัดทาแผนงาน / โครงการขับเคลื่อน งาน
แต่ละงานเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
๓.ทาคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ทั้งหมดสู่การปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบโดยทั่วกัน
๔.ศึกษาหาความรู้ในแต่ละงานให้เข้าใจและ
ลงมือปฏิบัติ
๕.กาหนดให้ทุกกลุ่มสาระจัดทาแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการในแต่ละกลุ่มงาน
ดังกล่าวอย่างน้อย ๑ แผน
๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม
งานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๗.ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

งาน

ภาระหน้าที่
ทั้งหมดโดยไม่เคร่งครัดในรูปแบบของ
การเขียนหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้
ปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา ระดับชั้น
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยยึด
แนวทางการบูรณาการการเรียนรู้จาก
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนนา
ไปสู่การจัดการเรียนรู้
๖.จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามงานดังกล่าวทั้งหมด
๗.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ตามงานดังกล่าวทั้งหมด
๘.จัดให้มีการนาเสนอผลงานตามงาน
ดังกล่าวทั้งหมด ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในรูปแบบของการจัด
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ และให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการนาเสนอผลงาน
๙.กาหนดแบบประเมินผลติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการ
ดาเนินงานตามงานดังกล่าวทั้งหมด
เสนอรองผู้อานวยการ และผู้อานวยการ
โรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
นาเสนอผลงานตามงานดังกล่าวในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการป้ายนิเทศ และเชิญ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
๘.จัดทาแบบสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหารปี
ละ ๑ ครั้ง
๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

งาน
๑.คณะกรรมการ
กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน

ภาระหน้าที่
๑.ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อม
ทั้งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
๒.กากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน
๓.เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการต่าง
ๆ ในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.เข้าร่วมประชุม วางแผนการดาเนิน
กิจกรรม
๒.กากับ ติดตาม การทางานในกลุ่มบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
๓.ให้คาปรึกษาในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการ
นักเรียนเรื่องต่างๆ
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๒ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการ
นักเรียน

๑.กากับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ที่รับผิดชอบ
๒.ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ที่เป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก โดยประสาน
การปฏิบัติกับงานระดับชั้นอย่างใกล้ชิด
๓.เป็นที่ปรึกษา ให้คาแนะนาแก่หัวหน้า
งานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนและครูที่ปรึกษา
๔.ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือ
รับรองความประพฤตินักเรียน
๕.กรรมการร่วมเสนอความดีความชอบ
ของบุคลากรของโรงเรียน เพื่อพิจารณา
ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.กากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๓.ประสานงานกับงานและ/หรือ

๑.กากับดูแลการทางานแต่ละกิจกรรมใน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๒.แก้ไขปัญหานักเรียนที่ทาผิดระเบียบ
โรงเรียนร่วมกับผู้ปกครอง ครูหัวหน้าระดับ
ครูที่ปรึกษา
๓.ให้คาแนะนาและเป็นที่ปรึกษาแก่หัวหน้า
งานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
๔.ดาเนินการออกหนังสือรับรองความ
ประพฤตินักเรียน
๕.ร่วมเป็นกรรมการ พิจารณาการเลื่อนขั้น
เงินเดือนทุกครั้ง
๖.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๓.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

๑.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒.จัดประชุมกาหนดหน้าที่ของ
คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
๓.ประสานการทางานกับแต่ละ

งาน

๓.๑ งานหัวหน้า
ระดับ

ภาระหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของครูที่ปรึกษาในด้านการปกครอง
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
๕.วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง
ๆ เช่น การมาเรียนระเบียบวินัย กฎ
ข้อบังคับ ฯลฯ
๖.ประสานงานกับครูเวรประจาวัน เพื่อ
ช่วยดูแลควบคุมนักเรียนประจาวันตาม
ความเหมาะสม
๗.จัดทาคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮม
รูมให้แก่ครูปรึกษา
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียน
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามมอบหมาย
๑.รับทราบคาสั่งและนโยบายจาก
ผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ครูหัวหน้าระดับ ใน
ระดับชั้นทราบและถือปฏิบัติ
๒.ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง
ๆ เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๓.วางแผนแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับฝ่าย
กิจการนักเรียน ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
มาเรียนระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ
๔.ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าระดับ ม.
ต้นและม.ปลาย
๕.ประสานงานกับครูหน้าระดับและฝ่าย
กิจการในการ ส่งเสริมพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความประพฤติของนักเรียน
๖.วางแผนจัดประชุมติดตามการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าระดับชั้น
๗.รายงานผลการดาเนินงานหัวหน้า
ระดับชั้น
๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ฝ่ายเพื่อให้กิจกรรมดาเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย
๔.จัดทาสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษาคาบโฮมรูม
๕.จัดทาตารางการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน
๖.กากับดูแลการควบคุมนักเรียนประจาวัน
ร่วมกับครูเวรประจาวัน
๗.จัดทาคู่มือนักเรียน
๘.เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน
๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบคาสั่งและ
นโยบาย จากผู้บริหารเพื่อแจ้งครูใน
ระดับชั้นทราบและถือปฏิบัติ
๒.ประสานการทางานกับแต่ละฝ่ายเพื่อให้
กิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๓.ร่วมแก้ปัญหานักเรียนที่ทาผิดระเบียบ
วินัยกับฝ่ายกิจการนักเรียน
๔.กากับดูแลประสานงานการปฏิบัติหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาแต่ละห้อง
๕.ส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษา
๖.จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของครูที่
ปรึกษาแต่ละชั้น
๗.สรุปรายงานผลการดาเนินงานหัวหน้า
ระดับชั้นเสนอฝ่ายบริหารภาคเรียนละ ๑
ครั้ง
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
๓.๒ งานครูที่
ปรึกษา

๓.๓ งานระเบียบ
วินัยนักเรียน

ภาระหน้าที่
๑.จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนา
เครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.ดาเนินการจัดทาเอกสารคัดกรอง
นักเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด สรุปผลการ
จาแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม
๓.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา
โดย
๓.๑เยี่ยมบ้าน
๓.๒จัดกิจกรรมโฮมรูม
๓.๓สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านกับโรงเรียน
๓.๔ประชุมผู้ปกครอง
๓.๕จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม กับ
กลุ่มนักเรียน
๔.จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ
ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครองในการ
ช่วยเหลือแก้ไข
๕.ดาเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคล
หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๖.รายงานผลระหว่างดาเนินงาน/
รายงานผลเมื่อสิ้นสุด
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดรวบรวมทะเทียนประวัติ นักเรียน
๒.ดาเนินการควบคุมนักเรียนให้
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน
๓.ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนอย่าง สม่าเสมอ
๔.ประสานงานกับครูหัวหน้า คณะสี ครู
ที่ปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหา
เรื่องความ ประพฤติของนักเรียน
๕.ประสานงานกับผู้ปกครองของ
นักเรียนในเรื่องความประพฤติ
๖.เสนอแนวทางการลงโทษ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
ตามแบบฟอร์มและในระบบ Student
Care
๒.คัดกรองนักเรียนตามแบบฟอร์มที่กาหนด
๓.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล เข้าโฮม
รูม และดาเนินการประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน ตามที่โรงเรียนกาหนด
๔.ร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขความประพฤติ
นักเรียนที่ทาผิดระเบียบ
๕.ส่งต่อนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงไปยัง
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
๖.สรุปรายงานผลการดาเนินงานเสนอฝ่าย
บริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาทะเทียนประวัตินักเรียน เป็น
รายบุคคลเป็นปัจจุบัน
๒.กากับติดตามดูแลนักเรียนให้ ประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนตาม
รูปแบบงานสารวัตรนักเรียน
๓.จัดตารางกาหนดเน้นย้าเรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับความ ประพฤติของนักเรียนทุกๆ
เดือน ๔.เชิญประชุมครูหัวหน้าคณะสี ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบ นักเรียนมี
ปัญหาเรื่องความประพฤติ
๕.เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่มี ปัญหาเรื่อง
ความประพฤติร่วม ประชุมแก้ไข

งาน

๓.๔ งานป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
เพศและสิ่งเสพ
ติด

๔.งานสภา
นักเรียน

ภาระหน้าที่
นักเรียนแก่ผู้บริหาร
๗.จัดระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ การ
แก้ปัญหาความประพฤติของ
นักเรียน
๘.วางแผนการจัดกิจกรรม ประจาวัน
๙.จัดให้มีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา
๒.วางแผนการดาเนินการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ ติดในโรงเรียนให้
เหมาะสม
๓.กาหนดมาตรการในการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุมดูแล
ให้ เกิดผลดีต่อนักเรียน
๔.ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง
นักเรียนตามโอกาส เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา หรือ ป้องกันตามเห็นสมควร
๕.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตาม
โอกาสที่เหมาะสมเพื่อ ประสานความ
ร่วมมือทั้งในด้านป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๖.จัดตั้งชมรม To be number
ภายในโรงเรียน
๗.ดาเนินการจัดทาสถานศึกษาสี ขาว
๘.สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสาร เสพติด
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สภา
นักเรียนตามระบอบ ประชาธิปไตยที่
เห็นสมควร
๒.เป็นที่ปรึกษาของ คณะกรรมการสภา
นักเรียน พร้อมทั้งกากับดูแลเสนอแนะ
ให้ การดาเนินงานของ คณะกรรมการ
นักเรียนเกิดผลดี ในการส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา โรงเรียนและ
สังคมตามสมควร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๖.สรุปรายงานแนวทางการ ลงโทษต่อ
ผู้บริหารพิจารณา ๗.จัดเก็บข้อมูลการ
แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๒.ประชุมคณะกรรมการร่วมวาง แผนการ
ดาเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
๓.จัดทาแผนงาน / โครงการขับเคลื่อน การ
จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
๔.เชิญผู้ปกครองร่วมประชุม แก้ปัญหา
นักเรียนที่มีพฤติกรรม เสี่ยงในด้านยาเสพ
ติด
๕.ดาเนินการจัดตั้งกิจกรรมชมรม
To be number
๖.จัดกิจกรรมต่างๆที่สนองต่อ สถานศึกษา
สีขาว
๗.จัดกิจกรรมตรวจสอบปัสสาวะ นักเรียน
กลุ่มเสี่ยง
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร
๑.ดาเนินการจัดเลือกตั้ง คณะกรรมการ
สภานักเรียน ประจาปีการศึกษา
๒.จัดทาแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อน
งานสภานักเรียนและ กากับดูแลเสนอแนะ
การดาเนินงาน
๓.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งและกาหนด หน้าที่ของ
คณะกรรมการสภา นักเรียนและ
คณะกรรมการ ดาเนินงานในคณะสี
๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตยตามโอกาสที่เหมาะสม
๕.สรุปผลการดาเนินเสนอฝ่าย บริหารภาค

งาน

ภาระหน้าที่
๓.กาหนดหน้าที่ของ คณะกรรมการสภา
นักเรียนและ คณะกรรมการคณะสี
๔.จัดกิจการส่งเสริม ประชาธิปไตยตาม
โอกาสที่ เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน
๕.ติดตามผลและสรุปผลรายงาน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง เสนอ ผู้อานวยการ
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.วางแผน กาหนดแนวทางการ ส่งเสริม
๕.งานกิจกรรม
การจัดกิจกรรมของ นักเรียนของ
โรงเรียน
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียน ได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการนวางแผน
๒.ดาเนินการจัดกิจกรรมและ ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน ได้ มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม อย่างหลากหลาย ตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทาได้
คิดเป็น ทาเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง
๔.สรุปและประเมินผลเพื่อ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมกิจการ นักเรียน เพื่อให้
การจัดกิจกรรม เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อ ผู้เรียนอย่างแท้จริง
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.จัดอบรมจริยธรรมประจา สัปดาห์ให้
๖.งานส่งเสริม
นักเรียนแต่ละ ระดับชั้น
คุณธรรม
๒.ติดตามความประพฤติ การ ปฏิบัติตน
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอัน พึง ของนักเรียนทั้งใน โรงเรียนและนอก
โรงเรียน
ประสงค์
๓.แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ความ
ประพฤตินักเรียน
๔.ประสานงานกับชุมชนในวัน สาคัญ
ทางศาสนา และวันสาคัญของชาติ
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
7. งานจราจรและ ๑.จัดทาแผนพัฒนางานจราจร
เครือข่ายรถรับ-ส่ง และเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน
๒.จัดทาทะเบียนการจอดรถมอเตอร์ไซต์
นักเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรียนละ ๑ ครั้ง
๖.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อน
งานกิจกรรมโรงเรียน
๒.จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานและ ดาเนิน
กิจกรรมตามทีกาหนด
๓.จัดกิจกรรมอบรมค่าย
๔.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน กิจกรรม
โรงเรียนเสนอฝ่าย บริหาร
๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อน
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
๒.จัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ ทากิจกรรมตามกาหนด
๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ทาแผนงาน / โครงการขับเคลื่อน งาน
จราจรและเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน
๒.ลงทะเบียนการจอดรถมอเตอร์ไซต์ และ

งาน

ภาระหน้าที่
และเครือข่ายรถรับ – ส่งนักเรียน
๓.จัดระบบจราจรในโรงเรียน
๔.จัดทาป้ายจราจรในโรงเรียน
๕.จัดระบบการจอดรถมอเตอร์ไชต์ใน
โรงเรียน และประสานการจอดรถรับ –
ส่งนักเรียน
๖.ประสานตัวแทนรถรับ – ส่งนักเรียน
๗.ติดตามประเมินผลและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เครือข่ายรถรับ – ส่งนักเรียนประจาปี
๓.จัดทาป้ายและระบบจราจรในโรงเรียน
๔.กากับดูแลตรวจสอบการจอดรถตามที่
ลงทะเบียนไว้และกาหนดเวลาเปิด-ปิดที่
จอดรถ
๕.จัดประชุมผู้ขับรถและตัวแทนรถรับ-ส่ง
นักเรียน
๖.สรุปรายงานผลการดาเนินกิจกรรมเสนอ
ฝ่ายบริหาร
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ
งาน
๑.คณะกรรมการ
กลุ่มบริหาร
แผนงาน
งบประมาณ

ภาระหน้าที่
๑.วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่
เป้าหมายเชิง ยุทศาสตร์ระดับชาติ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและ แผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงาน และ
เป้าหมายการให้บริการ สาธารณะทุก
ระดับ ได้แก่ เป้าหมายการให้บริการ
สาธารณะ (Public Service
Agreement :PSA) ข้อตกลง การ
จัดทาผลผลิต (Service Delivery
Agreement :SDA) ข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานของ เขตพื้นที่และผลการ
ดาเนินงาน ของสถานศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่
สถานศึกษาทากับเขตพื้นที่การศึกษา
๓.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัด และ
พัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาตาม
กรอบทิศทาง ของเขตพื้นที่การศึกษา
และ ความต้องการของสถานศึกษา
๔.วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน ของ
สถานศึกษาตามข้อตกลงที่ ทากับเขต
พื้นที่การศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ
เวลาตลอดจน ต้นทุน ซึ่งต้องคานวณ
ต้นทุน ผลผลิตขององค์กร และผลผลิต
งาน/โครงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕.ร่วมกับงานพัฒนาระบบ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดทา
ข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่
มีผลกระทบต่อ การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๖.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศให้
เขตพื้นที่การศึกษาและสาธารณะชนรับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม บริหาร
แผนงานงบประมาณร่วม วิเคราะห์ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ
๒.ร่วมประชุมพิจารณาข้อตกลง การ
ปฏิบัติงานและเป้าหมายการบริหาร
แผนงานงบประมาณของ เขตพื้นที่และผล
การดาเนินงาน ของสถานศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่ทากับ
เขตพื้นที่การศึกษา
๓.เข้าร่วมประชุมศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการ
จัดและพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของ สถานศึกษา
๔.จัดประชุมคณะครูเพื่อร่วมกัน วิเคราะห์
ผลการดาเนินงานของ สถานศึกษาตาม
ข้อตกลงที่ทากับ เขตพื้นที่การศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลาตลอดจนต้นทุน ซึ่ง
ต้องคานวณต้นทุนผลผลิตของ องค์กร และ
ผลผลิตงาน/ โครงการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
๕.จัดทาข้อมูลสารสนเทศผล การศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาร่วมกับงาน
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๖.จัดส่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
ให้เขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
๒ หัวหน้ากลุ่ม
บริหารแผนงาน
งบประมาณ

๓.งานวางแผน
นโยบายพัฒนา
โรงเรียนและงาน
จัดองค์กร
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ทราบ
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารแผนงาน งบประมาณ ตาม
นโยบายของ ทางราชการ
๒.กากับ ติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มบริหารแผนงาน
งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การของ โรงเรียน
๓.ให้คาแนะนา นิเทศการ ดาเนินงาน
ของกลุ่มบริหาร แผนงานงบประมาณ
ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุเป้าหมาย
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.ทบทวนภารกิจการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ที่มีผลกระทบต่อ การ
จัดการศึกษา (SWOT) และ ประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา
๓.การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
กิจ และเป้าประสงค์ (Corporate
Objective) ของ สถานศึกษา
๔.กาหนดกลยุทธ์ทาง สถานศึกษาและ
วางแผน จัดทา แผนชั้นเรียน
๕.กาหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์
(outcomes) ตัวชี้วัด ความสาเร็จ(Key
Performance indicators:KPls) โดย
จัดทาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
๖.กาหนดเป้าหมายระยะปาน กลางของ
ผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาที่จะทาร่าง
ข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา
๗.จัดให้รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนาเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
๘.จัดทาร่างและประกาศต่อ
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๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อน
งานบริหารแผนงานงบประมาณ
๒.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร
แผนงานงบประมาณ
๓.นิเทศติดตามการดาเนินงาน ของกลุ่ม
บริหารแผนงาน งบประมาณ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุเป้าหมาย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ มอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๑.จัดประชุมครูทบทวนภารกิจ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงาน
ข้อมูล สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
๒.จัดประชุมครูร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา ที่มี
ผลกระทบต่อ การจัดการศึกษา (SWOT)
ประเมินสถานภาพของ สถานศึกษา
กาหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ
เป้าประสงค์ (Corporate Objective) กล
ยุทธ์สถานศึกษา ผลผลิต (Outputs)
ผลลัพธ์ (outcomes) ตัวชี้วัดความสาเร็จ
(Key Performance indicators:KPlsโดย
จัดทาเป็น ข้อมูลสารสนเทศ
๓.เชิญวิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง รับ ฟังความ
คิดเห็น เพื่อปรับปรุง แก้ไข
๔.ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
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สาธารณชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๓.๑ งานแผนงาน ๑.จัดทารายละเอียดแผน งบประมาณ
แผนงาน งานโครงการ ให้มีความ
เชื่อมโยงกับ ผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัด ความสาเร็จของสถานศึกษา
พร้อมกับวิเคราะห์และจัดลาดับ
ความสาคัญของแผนงาน งานโครงการ
เมื่อเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบาย
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการ
จัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
ดาเนินการ
๒.จัดทากรอบประมาณการ รายจ่าย
ระยะปานกลาง (Medium Term
Expenditure :MTEF) วิเคราะห์
นโยบายหน่วยเหนือที่มี การ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผล
การดาเนินงานหลัก ปีงบประมาณที่ผ่าน
มาของ สถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมาย
ผลผลิตที่ต้องการดาเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับ แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับ งบประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาทั้งจากเงิน งบประมาณ
และเงินนอก งบประมาณ
๓.จัดทาคาขอรับงบประมาณ ของ
สถานศึกษา และกรอบประมาณการ
รายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอ
ต่อเขตพื้นที่ การศึกษา เพื่อพิจารณา
ความ เหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย
๔.จัดทาร่างข้อตกลงบริการ ผลผลิต
(ร่างข้อตกลงผลการ ปฏิบัติงาน) ของ
สถานศึกษาที จะต้องทากับเขตพื้นที่
การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ โดยมี
เป้าหมายให้บริการที่สอดคล้อง กับแผน
กลยุทธ์สถานศึกษา โดย ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
๕.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ ได้รับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.ประชุมจัดทาแผนงบประมาณ แผนงาน
งานโครงการ ตาม แบบฟอร์มของงาน
แผนงานที่กาหนด
๒.กาหนดงบประมาณ พร้อมกับ ปรับ
แผนงาน โครงการ และ กิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาทั้งจากเงิน งบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ
๓.จัดทากรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง(MTEF)เสนอต่อเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
สอดคล้องเชิงนโยบาย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

งาน
๔.งานงบประมาณ
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มอบหมาย
๑.จัดทาข้อตกลงบริการผลผลิต ของ
สถานศึกษากับเขตพื้นที่ การศึกษา เมื่อ
ได้รับงบประมาณ
๒.ศึกษาข้อมูลการจัดสรร งบประมาณที่
สานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง
สถานศึกษาทราบ ในเรื่องนโยบาย
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการ
จัดสรรงบประมาณ ๓.ตรวจสอบกรอบ
วงเงิน งบประมาณที่ได้รับจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่ เขตพื้นที่
การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงิน
นอก งบประมาณที่ได้จากแผนการ
ระดมทรัพยากร
๔.วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจ งานที่
จะต้องดาเนินการตาม มาตรฐาน
โครงสร้าง สายงาน และตามแผนงาน
งานโครงสร้างของสถานศึกษา เพื่อ
จัดลาดับ ความสาคัญและกาหนด
งบประมาณ ทรัพยากรของแต่ ละสาย
งาน งานโครงการ ให้ เป็นไปตามกรอบ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงิน
นอกงบประมาณตามแผนระดม
ทรัพยากร
๕.ปรับปรุงกรอบงบประมาณ รายจ่าย
ระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้อง
กับกรอบวงเงินที่ ได้รับ
๖.จัดทารายละเอียดแผนปฏิบัติ การ
ประจาปีงบประมาณ ซึ่งระบุ แผนงาน
โครงการที่สอดคล้อง วงเงินงบประมาณ
ที่ได้รับและ วงเงินนอกงบประมาณที่ได้
ตาม แผนระดมทรัพยากร
๗.จัดทาข้อร่างตกลงผลผลิตของ
หน่วยงานภายในสถานศึกษา และ
กาหนดผู้รับผิดชอบ
๘.นาเสนอแผนปฏิบัติการ ประจาปี
งบประมาณ และร่าง ข้อตกลงผลผลิต

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ดาเนินการทาข้อตกลงบริการ ผลผลิต
ของสถานศึกษา เมื่อ ได้รับงบประมาณจาก
เขตพื้นที่
การศึกษา
๒.จัดประชุมชี้แจงการจัดทา แผนงาน/
โครงการประจาปีงบประมาณ
๓.จัดทางบประมาณที่ได้จากเขต พื้นที่
การศึกษาแจ้งจัดสรรมาและ แผนการระดม
ทรัพยากรใน สถานศึกษา
๔.จัดประชุมคณะกรรมการงาน
งบประมาณเพื่อพิจารณาตัดงบ แผนงาน/
โครงการตามมาตรฐาน โครงสร้าง สายงาน
และตาม แผนงาน งานโครงสร้างของ
สถานศึกษา
๕.สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติ การประจาปี
งบประมาณ ตาม วงเงินงบประมาณที่ได้รับ
และ วงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตาม แผน
ระดมทรัพยากร
๖.กาหนดผู้รับผิดชอบตามงาน โครงสร้าง
ของสถานศึกษา
๗.นาแผนปฏิบัติการ แผนงาน/ โครงการ
ประจาปีเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐานลงนามเห็นชอบ
๘.แจ้งผู้รับผิดชอบตามสายงาน โครงสร้าง
ของสถานศึกษา ดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจาปีงบประมาณ

งาน

๔.๑ งานการเงิน
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ขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙.แจ้งจัดสรรเงินและจัดทา ข้อตกลง
ผลผลิตให้หน่วยงาน ภายในสถานศึกษา
รับไป ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ
๑.จัดทาแผนงาน / แผนปฏิบัติ
การประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.จัดทาระบบการเงิน ให้เป็น
ปัจจุบันตั้งแต่ระบบกระแส รายวัน
จนถึงงบเดือน โดยยึด ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
๓.รวบรวมข้อมูลด้านการเงินที่ จาเป็น
ในการรายงานต่อองค์กร อื่น เพื่อ
อานวยความสะดวกต่อ งานอื่น ๆ ของ
โรงเรียน โดยยึด ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดเช่น เงินค่าสาธารณูปโภค
เงินอุดหนุนรายหัว เงินอุดหนุน
ปัจจัยพื้นฐานงบประมาณด้านบุคลากร
งบใช้สอย เป็นต้น
๔.รวบรวมเอกสารงานตั้งเบิก ค่าจ้าง
ลูกจ้าง
๕.บริหารการระดมทรัพยากร เพื่อจัด
การศึกษาให้มีการ วางแผน การ
นาไปใช้ การ ประเมินผลการใช้ให้
เป็นไป ตามเป้าหมายที่กาหนด
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและรายงานต่อที่ประชุม
๖.อานวยความสะดวกและให้บริการ
ทางด้านการเงินแก่ บุคลากรในโรงเรียน
อย่างเต็มที่
๗.จัดทาแผนหรือโครงการ สาหรับงาน
สวัสดิการบุคลากร
๘.ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ
บุคลากรภายใน โรงเรียน
๙.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ที่เป็น โครงการ
สวัสดิการทั้งภายใน และภายนอก
โรงเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.ทาแผนงาน / แผนปฏิบัติการ ประจาปี
และปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.ทาระบบการเงินทั้งกระแส รายวันและงบ
เดือน ให้เป็น ปัจจุบัน โดยยึดระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
๓.ดาเนินการเบิกจ่ายในเรื่อง เงิน ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุนรายหัว เงิน
อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานงบประมาณด้าน
บุคลากร งบใช้สอย โดยยึด ระเบียบที่
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
๔.ดาเนินการจัดทาเอกสารงาน ตั้งเบิก
ค่าจ้างลูกจ้างทุกเดือน
๕.กากับติดตามการใช้เงินให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายที่กาหนด สรุปและรายงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๖.ให้บริการทางด้านการเงินแก่ บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน
๗.ทาแผนงาน/โครงการสาหรับ งาน
สวัสดิการบุคลากร
๘.กากับติดตามดูแล ส่งเสริมและ สนับสนุน
โครงการสวัสดิการทั้ง ภายในและภายนอก
โรงเรียนใน รูปแบบต่าง ๆ
๙. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงาน
ประจาปีเสนอฝ่ายบริหาร
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

๔.๒ งานบัญชี

๔.๓ งานระดม
ทรัพยากรและ
ทุนการศึกษา

ภาระหน้าที่
๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การจัด
สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนใน
รูปแบบต่าง
๑๑.ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นๆ
เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม
๑๒.ดาเนินงานในส่วนของสวัสดิการตาม
แนวที่โรงเรียน กาหนด
๑๓.ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุป และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลงานประจาปี
๑๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆที่สอดคล้อง กับการ
พัฒนางานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
๑๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดทาระบบบัญชี เป็นไปตาม
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ และเป็น
ปัจจุบันโดยยึดระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๒.รายงานสถานะการเงินและ
บัญชีคุมเงินต่าง ๆ ของโรงเรียน
ต่อผูบ้ ริหารทุกสิ้นเดือนโดยยึด ระเบียบ
ทีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด
๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.จัดเก็บเงินระดมทรัพยากร ตามที่
โรงเรียนกาหนด
๒.จัดทาบัญชีควบคุมรายรับ รายจ่าย
แยกตามประเภทตามรายการที่จัดเก็บ
และรายงานผู้ อานวยโรงเรียนทุกครั้งที่
มีการจัดเก็บ
๓.เก็บเงินรายได้อื่นๆของ สถานศึกษา
พร้อมทาบัญชี ควบคุมรายรับรายจ่าย
และเสนอผู้อานวยโรงเรียนรับทราบ ทุก
ครั้งที่มีการจัดเก็บ
๔.จัดทาบัญชีควบคุมการรับจ่าย
ทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของ
ผู้สนับสนุน
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.ทาระบบบัญชี ตามมาตรฐานและเป็น
ปัจจุบันโดยยึดระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๒.สรุปรวบรวม รายงานสถานะ การเงิน
และบัญชีคุมเงินต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารทุก
สิ้นเดือนโดย ยึดระเบียบทีเกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.ดาเนินการจัดเก็บเงินระดม ทรัพยากร
ตามที่โรงเรียนกาหนด
๒.ทาบัญชีควบคุมรายรับรายจ่าย แยกตาม
ประเภทรายการที่ จัดเก็บ และสรุป
รายงานเสนอผู้ อานวยโรงเรียนทุกครั้ง
๓.ดาเนินการเก็บเงินรายได้อื่นๆ ของ
สถานศึกษา และทาบัญชี ควบคุมรายรับ
รายจ่าย เสนอผู้ อานวยโรงเรียนรับทราบ
ทุกครั้ง
๔.จัดทาระบบบัญชีควบคุมการ รับจ่าย
ทุนการศึกษาตาม วัตถุประสงค์ของ
ผู้สนับสนุน ๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับ มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
๔.๔ งาน
ตรวจสอบภายใน

๔.๕ งานควบคุม
ภายใน

ภาระหน้าที่
๑.กาหนดขอบเขตการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบ ภายในสถานศึกษา
ครอบคลุม งาน ด้านการตรวจสอบ การ
ทดสอบ การประเมินความเพียงพอและ
ความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุม
ภายใน งานให้คาปรึกษาพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบและ ระบบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รวมถึง
การประสานงานกับ ผู้ตรวจสอบ สพม.
ตรวจสอบ การบริหารจัดการทาง
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบการ
ดาเนินงาน การตรวจสอบการ บริหาร
สินทรัพย์ และการตรวจสอบการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
สาหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละ
งาน แต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง จะต้องมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้
-การกาหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
-จัดทาแผนการตรวจสอบประจาปี
-จัดทาแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
-จัดทาเอกสารที่ทาการตรวจสอบ
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ
-รายงานผลการตรวจสอบ
-ติดตามผลการตรวจสอบ
๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
โครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา
๒.วิเคราะห์ความเสี่ยงของการ
ดาเนินงาน กาหนดปัจจัยเสี่ยงและ
จัดลาดับความเสี่ยง
๓.กาหนดมาตรการในการป้องกันความ
เสี่ยงในการดาเนินงานของสถานศึกษา
๔.วางแผนการจัดระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษา
๕.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
มาตรการป้องกันความ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ทาแผนการตรวจสอบประจาปี
-กาหนดเรื่องที่จะตรวจสอบ
-ทาแนวการปฏิบัติงานตรวจสอบ
-ทาเอกสารที่ทาการตรวจสอบ
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ
-รายงานผลการตรวจสอบ
-ติดตามผลการตรวจสอบ
๒.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร

๑.จัดประชุมคณะครูบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัญหาโครงสร้างและภารกิจ
สถานศึกษา
๒.จัดประชุมคณะครูบุคลากรร่วมวิเคราะห์
ความเสี่ยงของการดาเนินงาน กาหนด
ปัจจัยเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยง
๓.วางแผนและกาหนดมาตรการในการ
ป้องกันความเสี่ยง การจัดระบบการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา
๔.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทามาตรการ

งาน

๕.งานพัสดุและ
สินทรัพย์

๕.๑ งานจัดหา
พัสดุ

ภาระหน้าที่
เสี่ยงไปใช้ในการควบคุมการ
ดาเนินงานตามภารกิจ
๖.ดาเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์
มาตรการและวิธีการที่สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินกาหนด
๗.ประเมินผลการดาเนินการควบคุม
ภายใน ตามมาตรการที่กาหนดและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
๘.รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ป้องกันความเสี่ยงตามภารกิจ
๕.ควบคุมติดตามการตรวจเงินแผ่นดินตาม
หลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่กาหนด
๖.สรุปประเมินผลการดาเนินการควบคุม
ภายใน ตามมาตรการที่กาหนดและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม
๗.รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
เสนอฝ่ายบริหาร
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร
๑.วิเคราะห์และวางแผนการ จัดทาแผน ๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ ขับเคลื่อน
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน พัสดุและสินทรัพ ย์ งานพัสดุและสินทรัพย์ ตามนโยบายของ
ตามนโยบายของทางราชการ
ทางราชการ
๒.กากับ ติดตามและประเมินผล การ ๒.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ งานในกลุ่ม
ปฏิบัติหน้าที่งานในกลุ่มงาน พัสดุและ งานพัสดุและ สินทรัพย์ตามแผนปฏิบัติการ
สินทรัพย์ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ ของ โรงเรียน
ของโรงเรียน
๓.นิเทศติดตามการดาเนินงาน ของกลุ่ม
๓.ให้คาแนะนา นิเทศการ ดาเนินงาน งานพัสดุและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความ
ของกลุ่ ม งานพั ส ดุ แ ละ สิ น ทรั พ ย์ ให้ เรียบร้อยและ บรรลุวัตถุเป้าหมาย
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและบรรลุ ๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
วัตถุเป้าหมาย
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ/ ปฏิทินการ
๑.จัดทาแผนงาน แผนปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อน งานจัดหาพัสดุ
ประจาปีและปฏิทินการ ปฏิบัติงาน
๒.การจัดทาระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์ ๒.ทาระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
ของโรงเรียนทุก ประเภทให้เป็นปัจจุบัน ของโรงเรียนทุกประเภทเป็น ปัจจุบัน
๓.จัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนการ จัด
๓.การจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุน การ
จัดการศึกษา ประสานงาน กับทุกงาน การศึกษา ทุกงาน
๔.กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
พัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ งาน
๔.กาหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ และจัดซื้อ จัดจ้างตาม พัสดุอย่างถูกต้อง
ระเบียบ งานพัสดุ อย่างถูกต้องและเป็น ๕.ควบคุมดูแล บารุงรักษา และ
จาหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้งาน ได้ตาม
ธรรม
ระเบียบปฏิบัติงานพัสดุ
๕.การควบคุมดูแล บารุงรักษา และ
๖.ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมและ รักษา
จาหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้ งานได้แล้ว สภาพยานพาหนะของ
โดยมีระเบียบปฏิบัติ และแผนการ
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อม ให้บริการตาม

งาน

๕.๒ งาน
ยานพาหนะ

๕.๓ งานบริหาร
สินทรัพย์

ภาระหน้าที่
ดาเนินงานที่ชัดเจน
๖.ดูแล ซ่อมแซมและรักษา สภาพ
ยานพาหนะของโรงเรียน ให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้เสมอ และจัดการการ
ให้บริการตาม ความเหมาะสม โดย
คานึงถึงการ ประหยัดการใช้พลังงาน
เป็น สาคัญ
๗.ประเมินผล และสรุปรายงาน
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานที่
รับผิดชอบทุกภาคเรียน
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง กับการ
พัฒนางานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับ
การจัดหา บารุงรักษา การให้บริการ
ยานพาหนะแก่ คณะครูและ บุคลากร
ของ โรงเรียน ตลอดจนกาหนด
งบประมาณเสนอขออนุมัติ
๒.กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้
ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจน
พิจารณา จัดและ ให้บริการพาหนะแก่
บุคลากร
๓.กากับ ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การ
ใช้ และให้บริการยานพาหนะของ
โรงเรียน
๔.กาหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบารุง
เพื่อให้ยานพาหนะใช้การ ได้ และ
ปลอดภัยตลอดเวลา ให้ คาแนะนา
เสนอผู้มีอานาจอนุมัติ
๕.ประเมินผลการดาเนินงาน และ
สรุปผลการดาเนินงานประจาปี
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ดาเนินการจัดเก็บสินทรัพย์ อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และมี การบันทึก
การควบคุมอย่างเหมาะสม
๒.จัดทาบัญชีควบคุมวัสดุเมื่อมี การ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงการประหยัด
การใช้ พลังงานเป็นสาคัญ
๗.สรุป-ประเมินผล และรายงาน กิจกรรม/
งาน/โครงการ เสนอ
ฝ่ายบริหาร
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ทาแผนงาน / โครงการ/การ ขับเคลื่อน
งานยานพาหนะ
๒.กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้แก่
พนักงานขับรถ และ จัดบริการยานพาหนะ
ให้แก่ บุคลากร
๓.ควบคุม ติดตาม จัดทาข้อมูล สถิติ การใช้
และให้บริการ ประจาปี
๔.ซ่อมบารุงยานพาหนะให้อยู่ใน สภาพใช้
การได้ และปลอดภัย ตลอดเวลา
๕.ประเมินผลและสรุปผลการ ดาเนินงาน
ประจาปี เสนอฝ่ายบริหาร
๖.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ

๑.จัดเก็บสินทรัพย์อย่าง เหมาะสม
ปลอดภัย และมีการ บันทึกการควบคุม
ตรวจสอบได้
๒.ทาบัญชีควบคุมวัสดุเมื่อมีการ จัดซื้อ

งาน

ภาระหน้าที่
จัดซื้อและทาการส่งมอบ
๓.ดาเนินการควบคุมครุภัณฑ์ เมื่อมีการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ มีการ ส่งมอบครบถ้วน
ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ให้ดาเนินการ
จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ
๔.ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจาปี
ก่อนสิ้นเดือนกันยายน ของทุกปี โดย
มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการ
๕.ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ หลังจากมี
การตรวจสอบพัสดุประจาปีแล้ว ว่า
เสื่อมสภาพ ใช้ งานไม่ได้แล้ว
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
และทาการส่งมอบ
๓.ควบคุมการจัดซื้อครุภัณฑ์ การ ส่งมอบ
และจัดทาทะเบียนคุม ทรัพย์สินเพื่อการ
ตรวจสอบ
๔.ทาการตรวจสอบพัสดุประจาปี ก่อนสิ้น
เดือนกันยายนของทุกปี โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดาเนินการ
๕.จาหน่ายพัสดุ เมื่อตรวจสอบ พัสดุ
ประจาปีแล้วพบว่า เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้
แล้ว
๖.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

กลุ่มบริหารงานบุคคล
งาน
๑.คณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

๒.หัวหน้ากลุ่ม
บริหารงานบุคคล

๓ งานบุคคล

ภาระหน้าที่
๑.ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อม
ทั้งอานวยความสะดวกใน กาปฏิบัติงาน
ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้อง
๒.กากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน
๓.เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ ต่าง
ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.วิ เคราะห์ และวางแผน ปฏิ บั ติง าน
ฝ่ ายบริ ห ารงานบุ ค คล ตามนโยบาย
ของทางราชการ
๒.กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ งาน ในฝ่ายบริห ารงาน
บุคคล ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน
๓.ให้ ค าแนะน า นิ เทศการ ดาเนิ น งาน
ของฝ่ายบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน สภาพ
ความต้องการกาลังคนกับ ภารกิจของ
สถานศึกษา
๒.จัดทาแผนอัตรากาลัง ข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓.นาเสนอแผนอัตรากาลังเพื่อ ขอความ
เห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา
๔.นาแผนอัตรากาลังของ สถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ
๕.นาเสนอแผนอัตรากาลังมา กาหนด
ตาแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาของ สถานศึกษาต่อผู้อานวยการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ วางแผน
วิเคราะห์มอบหมายงาน ประสานงาน
๒.ติดตาม การทางานในกลุ่มให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สถานศึกษา
๓.เป็นที่ปรึกษาในกลุ่มบริหารงาน บุคคล
ทุกงาน
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.จัดประชุมร่วมวิเคราะห์และ วางแผน
ปฏิบัติงานฝ่าย บริหารงานบุคคลตาม
นโยบาย ของทางราชการ
๒.ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่งาน ในฝ่าย
บริหารงานบุคคล ให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของ โรงเรียน
๓.นิเทศการดาเนินงานของฝ่าย ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุเป้าหมาย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อน งาน บุคคล
๒.ทาแผนอัตรากาลังข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา
๓.เสนอแผนอัตรากาลังขอความ เห็นชอบ
ต่อ เขตพื้นที่การศึกษา
๔.เผยแพร่ ระเบียบ คาสั่ง แนว ปฏิบัติ
ต่างๆ ต่อข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
๕.จัดทาข้อมูลแผนอัตรากาลัง การจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้าง ชั่วคราว ประจาปี
๖.ดาเนินการจัดจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการที่กระทรวงการคลัง
หรือ ตามเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานกาหนด
๗.ทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับ

งาน

ภาระหน้าที่
สถานศึกษาเพื่อนาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นที่กี่ศึกษาและหรือก.ค.ศ. แล้วแต่
กรณีพิจารณาอนุมัติ
๖.รวบรวมเผยแพร่ ระเบียบคาสั่ง แนว
ปฏิบัติต่าง ๆ
๗.จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราว
๘.ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ้างลูกจ้างประจาและลูกจ้างชั่วคราวใน
แต่ละกรณี
๘.๑ กรณีการจ้างลูกจ้างประจาและ
ลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์
และวิธีการที่สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
๘.๒ กรณีการจ้างลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวกรณีอื่น
นอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถดาเนินการจ้างลูกจ้างประจา
และลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษาได้
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ สถานศึกษา
กาหนด
๙.จัดทาแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ ย้าย
ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาไว้บริการ ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา
๑๐.เสนอคาร้องขอย้ายไปยัง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดาเนินการ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อพิจารณา อนุมัติของผู้ประสงค์ย้าย
และรับ ย้ายแล้วแต่กรณี
๑๑.รายงานการบรรจุแต่งตั้ง และข้อมูล
ประวัติส่วนตัวไปยัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อจัดทาทะเบียนประวัติ
ต่อไป ๑๒.เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่
เวรกลางวัน ,เวรกลางคืน และ ตรวจเวร
ประจาวันและ วันหยุดราชการ
๑๓.ควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าที่เวร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗.๑ การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
๗.๒ การลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด
๗.๓ การขออนุญาตไปราชการ
๗.๔ การขอทาบัตรข้าราชการ
๗.๕ การขอหนังสือรับรอง
๗.๖ การขออนุญาตออกนอกเขต
๗.๗ การขอสาเนาใบ ก.พ.๗
๗.๘ การขอแลกเปลี่ยนเวร-ยาม
และอื่นๆ
๘.ดาเนินการจัดทาเรื่องขอย้าย ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ไปยังสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา
ประจาปี
๙.สรุปรายงานการบรรจุแต่งตั้ง และข้อมูล
ประวัติส่วนตัวครูผู้ช่วย ไปยังสานักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาเพื่อจัดทาทะเบียน ประวัติ
ต่อไป
๑๐.เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ เวรและ
ตรวจเวรกลางวัน ,เวร กลางคืน เวร
ประจาวันและ วันหยุดราชการ
๑๑.กากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ เวร ทั้งครู
เวร และนักการเวร จากบันทึกการอยู่เวรยาม นาเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ลงนาม
๑๒.รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อเกิด
เหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือมี ความจาเป็น
เร่งด่วน เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารต่อไป
๑๓.กากับดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์การอยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้อยู่เสมอ
๑๔.ทาคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา
๑๕.สรุปรายงานการมาปฏิบัติ หน้าที่ ขาด
ลา มาสาย ของ ข้าราชการครูและ
บุคลากร เสนอ ผู้บริหาร ประจาทุกวัน
๑๖.ประสานงาน ดาเนินการ ต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร

งาน

ภาระหน้าที่
ทั้งครูเวร และนักการ เวร
๑๔.เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือมี
ความจาเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงาน
ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อนาเสนอ
ผู้บริหารต่อไป
๑๕.ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
อยู่เวรยาม ให้อยู่ใน สภาพที่ใช้งานได้
อยู่เสมอ
๑๖.จัดทาคู่มือมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ๑๗.สรุป
การมาปฏิบัติหน้าที่ การ ขาด ลา มา
สาย ของ ข้าราชการครูและบุคลากร
๑๗.สรุปการมาปฏิบัติหน้าที่การ ขาด
ลา มาสาย ของข้าราชการครูและ
บุคลากร
๑๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๔ งานพัฒนา
๑.ดาเนินการเกี่ยวกับการขอ ปรับปรุง
วิชาชีพครูและ การ การกาหนดตาแหน่ง / ขอเลื่อนวิทย
ฐานะ/ขอ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
เลื่อน วิทยฐานะ
ตาแหน่ง ข้อกาหนดตาแหน่งเพิ่มจาก
ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ต่อ
ผู้อานวยการสถานศึกษาและ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒.รวบรวมและเผยแพร่ คาสั่ง แนว
ปฏิบัติต่างๆ ระเบียบ เกี่ยวกับการขอ
เลื่อนวิทยฐานะ/ ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข ตาแหน่ง/ข้อกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
๓.ส่งคาขอปรับปรุงกาหนด ตาแหน่ง/
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ/ ขอเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขตาแหน่ง /ขอกาหนดตาแหน่ง
เพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากร

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อน งาน พัฒนาวิชาชีพครู
และการเลื่อน วิทยฐานะ
๒.เผยแพร่ คาสั่ง แนวปฏิบัติ ต่างๆ
เกี่ยวกับการขอเลื่อน วิทยฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลง ตาแหน่ง/ข้อกาหนดตาแหน่ง
เพิ่ม ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๓.ดาเนินการส่งคาขอปรับปรุง กาหนด
ตาแหน่ง/เพื่อเลื่อนวิทย ฐานะ/ขอ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ตาแหน่ง /ขอ
กาหนดตาแหน่ง ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๔.ประสานงาน ดาเนินการ ต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร

งาน

๕.งานธุรการ

ภาระหน้าที่
ทางการศึกษาของสถานศึกษา ต่อ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อ
นาเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ การศึกษา
และ หรือ ก.ค.ศ.
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและ
เสนอผู้มีอานาจแต่งตั้ง
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของ
สถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนว
ปฏิบัติที่ เกี่ยวข้อง
๒.วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ
ลดขั้นตอนการทางานให้มีประสิทธิภาพ
โดยอาจนา ระบบเทคโนโลยีมา ใช้ใน
การดาเนินงานให้เหมาะสม
๓.พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการ ให้เป็นไป
ตามระบบกาหนด
๔.ดาเนินงานธุรการตามระบบที่ กาหนด
ไว้ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด
และคุ้มค่า
๕.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ แยก
ประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง
๖.จัดทาแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้
บริการคณะครู
๗.ร่าง พิมพ์ ทาสาเนา โต้ตอบ
หนังสือราชการ
๘.ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัตินโยบาย
ของโรงเรียนตามที่ ผู้บริหารกาหนด
๙.ให้การต้อนรับ ประสานงาน กับ
บุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการตาม
สมควร
๑๐.รับผิดชอบสมุดเยี่ยม เพื่อ เสนอให้ผู้
มาเยี่ยมชมโรงเรียนได้ ลงนาม ในกรณี
เป็นการตรวจ ราชการให้ดาเนินการ
รายงานให้ หน่วยเหนือทราบตาม
ระเบียบฯ
๑๑.จัดเก็บ รักษา และทาลาย หนังสือ
ราชการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ/ กาปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อน งาน ธุรการ ประจาปี
๒.จัดทาระบบทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ
แยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
๓.ทาแบบฟอร์มหนังสือราชการ ไว้บริการ
คณะครู
๔.พิมพ์ รางหนังสือ ทาสาเนา โต้ตอบ
หนังสือราชการ
๕.ดาเนินการร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ
นโยบายของโรงเรียน
ตามที่ผู้บริหารกาหนด
๖.ต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอก
ที่มาติดต่อ ราชการตามสมควร
๗.ดูแลรับผิดชอบสมุดเยี่ยม ใน กรณีมีการ
มาตรวจราชการหรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน
๘.ดาเนินการจัดเก็บ รักษาและ ทาลาย
หนังสือราชการ ตาม ระเบียบทาง
ราชการ
๙.สรุปประเมินผลและปรับปรุง งาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ เสนอรายงาน
ผู้บริหาร
๑๐.ประสานงาน ดาเนินการ ต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร

งาน

ภาระหน้าที่
๑๒.ติดตาม ประเมินผลและ ปรับปรุง
งานธุรการให้มีประสิทธิภาพ
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งาน
ภาระหน้าที่
๑. คณะกรรมการ ๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานฝ่าย
กลุ่มบริหารงาน บริหารงานทั่วไป ตามนโยบายของทางราชการ
๒.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในงานฝ่าย
ทั่วไป
บริหารงาน ทั่วไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียน
๓.ให้คาแนะนา นิเทศการ ดาเนินงานของฝ่าย
บริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และบรรลุเป้าหมาย
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๒.หัวหน้ากลุ่ม ๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
บริหารงานทั่วไป ทั่วไปตาม นโยบายของทางราชการ
๒.กากับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติ
หน้าที่งานในฝ่าย บริหารทั่วไป ให้เป็นไปตาม
แผน ปฏิบัติการของโรงเรียน
๓.ให้คาแนะนา นิเทศการ ดาเนินงานของฝ่าย
บริหารทั่วไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุเป้าหมาย
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๓.กลุ่มงาน พัฒนา ๑.บริหารจัดการอาคารสถานที่ และ
อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
และ สิ่งแวดล้อม ๑.๑กาหนดแนวทางวางแผนการ บริหารจัดการ
อาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมของสถานที่
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑.๒ บารุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุ้มค่า
และเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้
๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้ อาคารและ
สถานที่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้
๑.๔ สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา
๒.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการขอ
เข้าพักอาศัยบ้านพัก
๓.ซ่อมบารุงอาคารสถานที่ที่มีอยู่เดิมให้อยู่ใน
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๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน ฝ่าย
บริหารงานทั่วไปตาม นโยบายของ
ทางราชการ
๒.ติดตามการทางานในกลุ่มให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ สถานศึกษา
๓.นิเทศการดาเนินงานของฝ่าย
บริหารทั่วไปให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.จัดประชุมร่วมวิเคราะห์และ
วางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ทั่วไป
ตามนโยบายของทาง ราชการ
๒.ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่งาน ใน
ฝ่ายบริหารทั่วไป ให้เป็นไป ตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน
๓.นิเทศการดาเนินงานของฝ่าย ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุ
เป้าหมาย
๔.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.จัดทาแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคลื่อน กลุ่มงานพัฒนา
อาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม
๒.เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการขอเข้าพักอาศัย
บ้านพักในโรงเรียน
๓.ดูแลซ่อมบารุงอาคารสถานที่
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่
น่าดู น่าใช้
๔.ทาแผนพัฒนาอาคารสถานที่
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
๕.ดาเนินงานฉุกเฉิน งานเร่งด่วน
ที่ไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อม
ไฟฟ้า ประปา

งาน

๓.๑ งานน้าดื่ม
โรงเรียน

ภาระหน้าที่
สภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่า
อยู่ น่าดู น่าใช้
๔.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ทาแผนพัฒนาระยะยาว ระยะ
กลาง ระยะสั้น
๕.งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงาน
ล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา
๖.งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทาร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน มีคาสั่งให้ทาเป็นงานๆ
เช่น การจัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรียน
๗.งานตามโครงการ เป็นงานที่ทางอาคารสถานที่
กาหนดไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๘.กาหนดนักการภารโรงแม่บ้านให้รับผิดชอบ
อาคารสถานที่ประจาอาคาร
๙.มีครูดูแลรับผิดชอบประจาอาคารต่างๆ
ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแล
รับผิดชอบห้องเรียนของตนเอง โดยมี
คุณครูที่ปรึกษาควบคุมดูแล
๑๐.มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล
๑๑.การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน
๑๒.ดูแลตกแต่งบารุงรักษาอาคารสถานที่รวมทั้ง
พัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานที่
๑๓.การให้บริการด้านสาธารณูปโภค
๑๔.การให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน
๑๕.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
การจัดบรรยากาศในโรงเรียน
๑๖.การซ่อมแซม บารุง วัสดุครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานที่
๑๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.จัดทาแผนงาน แผนปฏิบัติการประจาปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.บริหารจัดการ บารุงดูแลสาธารณูปโภคทั้ง
ระบบน้าดื่ม /น้าใช้ / ไฟฟ้า และอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมใช้งาน
๓.บริหารจัดการสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณูปโภค

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๖.ดาเนินงานเฉพาะกิจ ร่วมกับ
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตาม
คาสั่ง
๗.ดาเนินงานตามโครงการ ที่กาหนด
ไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๘.จัดประชุมนักการภารโรง แม่บ้าน
กาหนดเขตรับผิดชอบอาคารสถานที่
๙.กาหนดให้นักเรียนและครูที่
ปรึกษาดูแลรับผิดชอบประจา
อาคารและในแต่ละห้องเรียน
๑๐.แบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน
๑๑.กากับดูแลนักการภารโรงให้
ตกแต่งบารุงรักษาอาคารสถานที่
รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
สถานที่อย่างสม่าเสมอ
๑๒.ให้บริการด้านอาคารสถานที่
วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงานน้า
ดื่มโรงเรียน
๒.บารุงดูแล สาธารณูปโภคทั้งระบบ
น้าดื่ม / น้าใช้ / ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
พร้อมใช้งาน

งาน

๓.๒ งานนักการ
ภารโรง

ภาระหน้าที่
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในพื้นที่พัฒนาปรับปรุง
๔.ควบคุมดูแลการดาเนินงานของพนักงาน
บริการและพนักงานทาความสะอาดของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๕.ประเมินผลและสรุปรายงานกิจกรรม/งาน/
โครงการในงานที่รับผิดชอบ
๖.จัดวางระบบการผลิตและจาหน่าย การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี พร้อมทั้งควบคุม
คลังสินค้า
๗.ดูแล บารุงรักษาเครื่องผลิตน้าดื่มให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.ให้บริการน้าดื่ม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ
๙.รายงานผลการดาเนินงานต่อผู้บริหารทุกเดือน
๑๐.ประเมินผลและสรุปรายงานกิจกรรม/งาน/
โครงการในงานที่รับผิดชอบ
๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๓.ควบคุมดูแลสถานที่สิ่งแวดล้อมและ
สาธารณูปโภคให้เอื้อต่อการผลิตน้าดื่ม
๔.กากับดูแลการทางานของพนักงาน
บริการและพนักงานทาความสะอาด
โรงผลิตน้าดื่ม
๕.ประเมินผลและสรุปรายงาน
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานที่
รับผิดชอบเสนอฝ่ายบริหาร
๖.จัดระบบการผลิตและจาหน่าย
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี
พร้อมทั้งควบคุมคลังสินค้า
๗.บารุงรักษาเครื่องผลิตน้าดื่มให้
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.บริการน้าดื่ม ให้กิจกรรม
ต่างๆในโรงเรียน
๙.สรุปรายงานผลในการดาเนิน
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานที่
รับผิดชอบ เสนอฝ่ายบริหาร
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน และ
หัวหน้างานนักการภารโรง มีหน้าที่
กากับดูแล การปฏิบัติงาน ของนักการ
๑.กากับดูแล การปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ ของ
ภารโรง/แม่บ้าน/ พนักงานขับรถยนต์
นักการภารโรง/ช่าง ไม้/ช่างปูน/ช่างไฟฟ้า//
แม่บ้าน/ ยามพนักงานขับรถยนต์ ให้ เป็นไปด้วย ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย
๒.จัดประชุมกาหนดภาระงาน หน้าที่
ความเรียบร้อย
๒.กาหนดภาระงานหน้าที่ของ นักการภารโรง/ และมอบหมายงานให้ นักการภารโรง/
ช่างไม้/ช่างปูน/ ช่างไฟฟ้า/แม่บ้าน/ยาม/
แม่บ้าน/พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
3.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
๓.ประสานงานกับงานต่างๆ/ ฝ่ายต่างๆเพื่อให้ มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
การดาเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
นักการภารโรง มีหน้าที่
๑.เมื่อว่างจากภารกิจประจาวัน อื่นๆ จะต้องอยู่ -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประจา ณ ที่ใดที่ หนึ่งที่โรงเรียนมอบหมายให้ จากหัวหน้างาน
นักการภารโรงตามปฏิทินการ
เพื่อ ความสะดวกในการตามตัว
๒.ต้องเก็บกวาดกระดาษ และ ตกแต่งบริเวณ ปฏิบัติงาน
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
อาคารอยู่เสมอ
๓.ทาความสะอาดห้องพักครู และห้องน้าที่ได้รับ จากทางโรงเรียน

งาน

ภาระหน้าที่
มอบหมายให้ สะอาดอยู่เสมอ
๔.หมั่นทาความสะอาดห้องน้า ทั้งครูและ
นักเรียนให้สะอาด
๕.ปิด-เปิด อาคารเรียนห้องเรียน ที่ได้รับ
มอบหมาย
๖.เมื่อพบเห็นสิ่งใดชารุดเสียหาย ควรซ่อมแซม
ทันทีหรือรีบ รายงานให้หัวหน้าอาคารสถานที่
ทราบ
๗.ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ ของอาคารที่
ชารุดในวันเสาร์และ อาทิตย์ หรือตามควรแก่
กรณี เวียนหนังสือ ของทางราชการ
๘.จัดหาน้าดื่มใส่ภาชนะและ คอยเปลี่ยนให้
สะอาดอยู่เสมอ ตามห้องพักครูและทาความ
สะอาดตามจุดน้าดื่มของนักเรียน
๙.นาขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครูทิ้งลง
ในถังขยะ โรงเรียนทุกวัน
๑๐.ต้องรดน้าบริเวณอาคารเรียนอยู่เสมอและ
ปลูกซ่อมแซมเมื่อมีต้นไม้
๑๑.เมื่อมีกิจธุระเร่งด่วน ให้โรงเรียนพิจารณา
ตามความเหมาะสม
๑๒.ปิด-เปิดไฟฟ้าบริเวณอาคาร เรียน ตามวัน
เวลา ทุกวันเมื่อ พบว่าชารุดควรรีบรายงาน
๑๓.ช่วยดูแลทรัพย์สินของทาง โรงเรียนและของ
ครู
๑๔.ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละ ทิ้งหน้าที่ถือว่ามี
ความผิด โรงเรียนมีสิทธิ์ลงโทษตามควร แล้วแต่
กรณี
๑๕.ควรมีมารยาท สุภาพ เรียบร้อยแก่คณะครู
ตามสมควร
๑๖.ต้องอยู่ประจาอาคาร ตลอดเวลา หรือปฏิบัติ
หน้าที่ อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๗.ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ
ให้โรงเรียน สวยงามอยู่เสมอ
๑๘.ให้บริการบุคลากรใน โรงเรียนในงาน
ราชการ
๑๙.ร่วมงานพัฒนาต่างๆ ที่ โรงเรียนมอบหมาย
๒๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

งาน
๓.๓ งาน
ภูมิทัศน์ฯ

๓.๔ งาน
โสตทัศนูปกรณ์

ภาระหน้าที่
๑.บริหารจัดการสภาพแวดล้อมตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ กาหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
๑.๒บารุง ดูแล และพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้
๑.๓ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและ
สถานที่และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้
๑.๔ สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา
๒.ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม
ทาแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะสั้น
๓.งานเฉพาะกิจ เป็นงานที่ทาร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน มีคาสั่งให้ทาเป็นงานๆ
เช่น การจัดสถานที่ในงานกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรียน
๔.งานตามโครงการ เป็นงานที่กลุ่มงานกาหนด
ไว้ในแผนดาเนินงานประจาปี
๕.กาหนดนักการภารโรงแม่บ้านให้รับผิดชอบ
เขตพื้นที่
๖.มีครูดูแลรับผิดชอบประจาเขตพื้นที่ ร่วมกับ
นักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบ
ห้องเรียนของตนเอง โดยมีคุณครูที่ปรึกษา
ควบคุมดูแล
๗.มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล
๘.การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน
๙.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
การจัดบรรยากาศในโรงเรียน
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน
ด้าน โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของ โรงเรียน
๒.ประสานและร่วมงานกับ หมวดวิชาและ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ทาแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การประจาปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
ภูมิทัศน์ฯดาเนินกิจกรรมตามงาน/
โครงการ
๒.ดูแล พัฒนาสภาพแวดล้อม
ตามแผนพัฒนาระยะยาว ระยะ
กลาง ระยะสั้น
๓.ปฏิบัติงานอื่นๆของโรงเรียน
ตามคาสั่งที่ได้รับมอบหมาย
๔.กาหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบให้
นักการภารโรงและแม่บ้านดูแล
๕.กาหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบให้
ครูที่ปรึกษาและนักเรียนดูแล
๖.กากับดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บริเวณโรงเรียนอย่างสม่าเสมอ
๗.ปรับปรุงดูแลสภาพแวดล้อม
และจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้
ร่มรื่นสวยงามน่าดูอยู่เสมอ
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน โสตทัศนูปกรณ์
๒.จัดทาแบบสารวจรายการสื่อ การ
เรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม

งาน

ภาระหน้าที่
หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการดาเนินงาน
โสตฯ
๓.จัดซื้อ จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
๔.จัดระบบและจัดสถานที่ในการ เก็บรักษาให้
เหมาะสม สะดวก ปลอดภัย
๕.จัดระเบียบการใช้และการ ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์
๖.จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ คาแนะนาวิธีการและ
เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
๗.จัดให้มีสถานที่สาหรับให้ บริการใช้
โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้อง
ฉาย ภาพยนตร์ ห้องควบคุมเสียง
๘.จัดทาระเบียบวัสดุ ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ
๙.จัดให้มีการบารุงรักษา ซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา
๑๐.จัดและดาเนินการเกี่ยวกับ ระบบเสียง
ภายในโรงเรียน
๑๑.บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชน
ตามโอกาสอันควร
๑๒.ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทใน
วาระพิเศษต่าง ๆ
๑๓.บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน
๑๔.จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็น
ปัจจุบันและง่ายต่อการนาออกไปเผยแพร่
๑๕.สารวจและจัดทาทะเบียนสื่อการสอนของ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับ
หมวดวิชา
๑๖.ให้คาแนะนา ช่วยเหลือ การผลิตสื่อการสอน
แก่ครูอาจารย์ทั่วไป
๑๗.ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน
๑๘.จัดทา รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ
และจัดทารายงานประจาปีของงาน
โสตทัศนศึกษา
๑๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาระผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระทุก กลุ่ม
๓.จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับ ความ
ต้องการ
๔.จัดระบบและสถานที่ในการ เก็บ
รักษาให้สะดวก ปลอดภัย
๕.จัดทาระเบียบการใช้และการ
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์
๖.จัดทาเอกสารแนะนาวิธีการ และ
เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์
๗.กากับดูแลการใช้ ห้องฉาย
ภาพยนตร์ ห้องประชุมอเนก
ประสงค์ หอประชุม ห้อง อีคลาสรูม
และหน้าเสาธง
๘.ทาระเบียบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะ
๙.บารุงรักษา ซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่าง
สม่าเสมอ
๑๐.ดาเนินการจัดทาระบบเสียง ตาม
สายภายในโรงเรียนให้ใช้งาน
ได้อย่างสม่าเสมอ
๑๑.บริการงานด้านโสตทัศน ศึกษาทุก
กิจกรรมทั้งในและนอก โรงเรียน

งาน
๔. กลุ่มงาน
ชุมชนและภาคี
เครือข่าย
๔.๑งานชุมชน
สัมพันธ์

ภาระหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.จัดทาแผนงาน โครงการ งาน ชุมชนสัมพันธ์ ๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
การประจาปีของงาน ชุมชนสัมพันธ์
๒.ประชาสัมพันธ์งานของ โรงเรียนให้ชุมชน
๒.แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
ทราบ
กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ
๓.ประสานงานกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ๓.ประสานงานทางานร่วมกับ
ขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
๔.นาคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ๔.นาครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
ที่ชุมชนจัดขึ้น และขอความ อนุเคราะห์มา
ที่ชุมชนขอความ อนุเคราะห์มา
๕.จัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ การดาเนินงาน ๕.ทาแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาที่ ชุมชน
ของสถานศึกษาที่ ชุมชนต้องการ
๖.เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกับ ต้องการ
๖.เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ต่าง
ชุมชน
ๆ กับชุมชน
๗.ให้บริการการด้านสถานที่ อุปกรณ์ของ
๗.บริการการด้านสถานที่ อุปกรณ์ของ
สถานศึกษาแก่ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ
สถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงาน
ที่มา ขอใช้บริการ
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง กับการพัฒนา ต่างๆที่มาขอใช้
๘.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
งานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔.2 งานเครือข่าย ๑.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ
๒ ครัง้
ผู้ปกครอง
๒.ติดต่อประสานงานเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน
๓.จัดให้มีการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน
๔.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนปีละ ๒ ครั้ง
๕.วางแผนประสานงานกับระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

๑.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี
การศึกษา ละ ๒ ครั้ง
๒.ประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน
ดาเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ
เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียน
๓.ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ
๒ ครั้ง
๔.วางแผนดาเนินการงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนร่วม
กับผู้ปกครอง
๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๔.3 งานสมาคม ๑.จัดทาแผนพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่าย
ศิษย์เก่า
ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า
๒.ประสานงานกับตัวแทนศิษย์ เก่า ในการ
พัฒนาโรงเรียน
๓.จัดการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อวาง

๑.ทาแผนงาน/โครงการ/พัฒนา งาน
สมาคมศิษย์เก่า
๒.ติดต่อประสานงานตัวแทน ศิษย์เก่า
ในการพัฒนาโรงเรียน
๓.ร่วมประชุมตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อวาง

งาน

๔.4 งาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๕. งาน
ประชาสัมพันธ์

ภาระหน้าที่
แผนการพัฒนาโรงเรียน
๔.ให้ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมของตัวแทน
ศิษย์เก่า
๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง กับการพัฒนา
งานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.รวบรวมประมวลวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลที่จะใช้ใน การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒.สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือดาเนินการตาม
มติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน
๓.ดาเนินงานด้านธุรการในการ จัดประชุม
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.บันทึกรายงานการประชุมและแจ้งมติที่
ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบดาเนินการ
หรือถือ ปฏิบัติแล้วแต่กรณี
๕.ประสานการดาเนินงานตามมติการประชุมใน
เรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เร่งรัดการ
ดาเนินการและรายงานผลการ ดาเนินการให้
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนาโรงเรียน
๔.สนับสนุนและร่วมมือในการจัด
กิจกรรมของตัวแทนศิษย์เก่า
๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.กาหนดนโยบาย วางแผน งาน โครงการ การ
ดาเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน
๒.ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่ม สาระฯ และงาน
ต่าง ๆ ของ โรงเรียนในการดาเนินงานด้าน
ประชาสัมพันธ์
๓.ต้อนรับและบริการผู้มาเยี่ยม ชมหรือดูงาน
โรงเรียนและ บริการผู้ปกครองหรือแขกผู้มา
ติดต่อกับนักเรียนและทาง โรงเรียน
๔.ประกาศข่าวสารของกลุ่ม สาระฯ หรือข่าว
ทางราชการให้ บุคลากรในโรงเรียนทราบ
๕.ประสานงานด้าน ประชาสัมพันธ์ทั้งในและ
นอกโรงเรียน
๖.เป็นหน่วยงานหลักในการจัด พิธีการหรือ
พิธีกรในงานพิธีการ ต่าง ๆ ของโรงเรียน
๗.เผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ และ ชื่อเสียงของ

๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน ประชาสัมพันธ์
๒.ดาเนินการประสานงาน กับ กลุ่ม
สาระฯ และงานต่าง ๆ ของ โรงเรียน
ในการประชาสัมพันธ์
งานในเรื่องต่างๆ
๓.ให้การต้อนรับและบริการผู้มา เยี่ยม
ชมหรือดูงานและบริการ ผู้ปกครอง
หรือแขกผู้มาติดต่อ นักเรียนและทาง
โรงเรียน
๔.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทั้งใน
และนอกโรงเรียน
๕.กาหนดพิธีการหรือพิธีกรใน งานพิธี
การต่าง ๆ ของโรงเรียน
๖.เผยแพร่กิจกรรม และข่าวสาร
ต่างๆของโรงเรียนทางสื่อมวลชน

๑.จัดเตรียมข้อมูลและวาระใน การ
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
๒.จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓.บันทึกรายงานการประชุมและ
แจ้งมติที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบดาเนินการหรือถือปฏิบัติ
๔.ดาเนินงานตามมติการประชุม ใน
เรื่องการอนุมัติ อนุญาต สั่งการ
ดาเนินการและรายงานผล การ
ดาเนินการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ
๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

ภาระหน้าที่
โรงเรียนทาง สื่อมวลชน
๘.จัดทาเอกสาร – จุลสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ ข่าวสาร รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
และความเคลื่อนไหว ของโรงเรียนให้นักเรียน
และ บุคลากรทั่วไปทราบ
๙.รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ และจัดทารายงานประจาปีของ
งานประชาสัมพันธ์
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.กาหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ การ
๖.กลุ่มงาน
ส่งเสริมสุขภาพ ดาเนินงานของ งานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง
และโภชนาการ กับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของโรงเรียน
๖.๑ งานอนามัย ๒.ประสานงานกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้และงาน
ต่าง ๆ ของ โรงเรียน ในการดาเนินงานด้าน
โรงเรียน
อนามัยโรงเรียน
๓.ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ
๔.จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้
การได้ทันที
๕.จัดหายาและเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ ในการ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ บริการให้เพียงพอและ
จัดทา หลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน
๖.จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และ
คนงานภารโรง ในกรณีเจ็บป่วย และนาส่ง
โรงพยาบาลตามความจาเป็น
๗.จัดบริการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครู อาจารย์
นักการ ภารโรงและชุมชนใกล้เคียง
๘.จัดทาบัตรสุขภาพนักเรียน ทา สถิติ บันทึก
สุขภาพ สถิติน้าหนัก และส่วนสูงนักเรียน
๙.ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ อนามัยให้
ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากร ของโรงเรียนหรือชุมชน
ใกล้เคียง
๑๐.ติดต่อประสานงานกับ ผู้ปกครองนักเรียนใน
กรณีนักเรียนเจ็บป่วย
๑๑.ให้คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน
๑๒.ประสานงานกับครูแนะแนว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๗.จัดทาเอกสาร – จุลสาร
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร
กิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียน
๘.สรุปรายงานผลและสถิติต่าง ๆ ของ
งานประชาสัมพันธ์และจัดทา รายงาน
ประจาปีเสนอฝ่ายบริหาร
๙.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร
๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน อนามัยโรงเรียน
๒.แจ้งประสานงานกับกลุ่มงานที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินกิจกรรม ของ
งานอนามัยโรงเรียน
๓.จัดทาระเบียบ และดูแลการใช้ ห้อง
พยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ
๔.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อม
และใช้การได้ทันที
๕.จัดทาหลักฐานการจ่ายยาและ
จัดหายาและเวชภัณฑ์ ที่ใช้ใน การ
รักษาพยาบาลเบื้องต้นไว้ บริการให้
เพียงพอ
๖.ดูแลปฐมพยาบาลนักเรียน ครู –
บุคลากร ในโรงเรียนกรณี เจ็บป่วย
และนาส่งโรงพยาบาล ตามความ
จาเป็น
๗.ดาเนินการจัดบริการตรวจ สุขภาพ
นักเรียน ครู – บุคลากร ร่วมกับ
โรงพยาบาลในชุมชน
๘.จัดทาบันทึกสุขภาพ สถิติ น้าหนัก
และส่วนสูงนักเรียน ประจาปี
๙.ประสานงานกับผู้ปกครองใน
กรณีนักเรียนเจ็บป่วย
๑๐.ให้การแนะนาดูแลรักษา
นักเรียนที่เจ็บป่วยเบื้องต้น
๑๑.จัดตั้งชุมนุมอนามัยโรงเรียน
๑๒.จัดทารายงานประจาปีของ

งาน

ภาระหน้าที่
ครูที่ปรึกษาหรือครูผู้สอน เกี่ยวกับนักเรียนที่มี
ปัญหาด้านสุขภาพ
๑๓.ให้ความร่วมมือด้านการปฐม พยาบาลแก่
หน่วยงานอื่นหรือ กิจกรรมของโรงเรียนตามควร
แก่ โอกาส
๑๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย เช่น จัด
นิทรรศการ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดตั้ง ชมรม
ชุมชน อาสาสมัคร สาธารณสุข ตลอดจน
กิจกรรม ต่อต้านโรคเอดส์และสิ่งเสพติด
ทั้งหลาย
๑๕.จัดทาสถิติ ข้อมูลทางด้าน สุขภาพอนามัย
และจัดทา รายงานประจาภาคเรียน ประจาปี
ของงานอนามัย สถิติ ผู้ใช้ห้องพยาบาลและ
รวบรวมคา เสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี)
เสนอผู้อานวยการสถานศึกษา ทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป
๑๖.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๖.๒ งานประกัน ๑.วางแผน ดาเนินการคัดเลือก บริษัท
อุบัติเหตุนักเรียน ประกันภัย และทาสัญญา
๒.ดาเนินการจัดทารายชื่อ พร้อม เลขประจาตัว
ประชาชน ของนักเรียน คณะครูและ บุคลากร
ทุกคนส่งให้ บริษัทประกันภัย เพื่อดาเนินการ
จัดทาบัตรประจาตัวประกันอุบัติเหตุ
๓.นาบัตรประจาตัวประกันอุบัติเหตุที่ได้รับจาก
บริษทั ประกันภัย ส่งมอบให้นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทุกคนใน โรงเรียน
๔.ติดต่อประสานงานบริษัท ประกันภัยที่ทาง
โรงเรียนทา สัญญาเรื่องประกันอุบัติเหตุไว้
กรณีที่นักเรียน คณะครู บุคลากร ประสบ
อุบัติเหตุ
๕.นานักเรียน คณะครูและ บุคลากร ที่
ประสบอุบัติเหตุ กรณีเกิดขึ้นในโรงเรียนส่ง
โรงพยาบาล
๖.ดาเนินการประสานแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมประสาน และดาเนินการกับบริษัท
ประกันภัย
๗.รายงานผลการดาเนินงานแต่ ละครั้ง ต่อรอง
ผู้อานวยการ และ ผู้อานวยการโรงเรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานอนามัย สถิติผู้ใช้ห้อง พยาบาล
เสนอฝ่ายบริหาร
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

๑.ดาเนินการคัดเลือกบริษัท
ประกันภัย และทาสัญญา
๒.จัดทารายชื่อ พร้อม เลข ประจาตัว
ประชาชน ของนักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทุกคนส่งให้ บริษัทประกันภัย
เพื่อจัดทาบัตรประจาตัวประกัน
อุบัติเหตุ
๓.รับบัตรประจาตัวประกัน อุบัติเหตุที่
ได้รับจากบริษัท ประกันภัย ส่งมอบให้
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน
ใน โรงเรียน
๔.ดาเนินการประสานงานบริษัท
ประกันภัย กรณีที่นักเรียน คณะ ครู
บุคลากร ประสบอุบัติเหตุ
๕.ดาเนินการนานักเรียน คณะครู และ
บุคลากร ที่ประสบอุบัติเหตุ ใน
โรงเรียนส่งโรงพยาบาล
๖.ประสานแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน
ร่วมดาเนินการกับบริษัท ประกันภัย
๗.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน แต่
ละครั้ง ต่อฝ่ายบริหาร

งาน
๖.๓ งานโรง
อาหารและ
ร้านค้า

ภาระหน้าที่
๑.กาหนดนโยบาย วางแผนงาน โครงการ การ
ดาเนินงานของ งานโภชนาการให้สอดคล้องกับ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน
๒.ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ
ของโรงเรียน ใน การดาเนินงานด้านโภชนาการ
๓.จัดบริการสถานที่ จาหน่าย ที่ นั่งรับประทาน
อาหารแก่ บุคลากรในโรงเรียน
๔.ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ
โรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย
๕.ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของ โรงอาหารให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลา
๖.ควบคุมดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการ ประกอบการของแม่ค้าให้ถูก สุขลักษณะ
๗.รับสมัครและพิจารณา คัดเลือกผู้จาหน่าย
อาหารในโรงเรียน
๘.กาหนดประเภทของอาหาร ปริมาณและ
จานวนแม่ค้าให้ เพียงพอแก่บุคลากรใน
โรงเรียน
๙.กาหนดระเบียบควบคุมผู้ จาหน่ายอาหาร
๑๐.ควบคุม กาหนดราคา ปริมาณและ
คุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ
๑๑.ให้คาแนะนาเบื้องต้นในการ ประกอบอาหาร
ที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ
และนักเรียน
๑๒.ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพ ของอาหาร
เครื่องดื่ม ให้ถูก สุขลักษณะและปลอดภัย
๑๓.ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ
๑๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทางด้าน
โภชนาการภายในโรงเรียน
๑๕.เป็นกรรมการจัดทาและ จาหน่ายอาหาร
ราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
๑๖.ประสานกับงานแนะแนว
งานอนามัยโรงเรียนในการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน โรงอาหารและ
ร้านค้า
๒.จัดประชุมคณะครูชี้แจงการ
ดาเนินงานด้านโภชนาการ
๓.กากับดูแลสถานที่ จาหน่าย ที่ นั่ง
รับประทานอาหารแก่บุคลากร
ในโรงเรียน
๔.กากับดูแล ควบคุมความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของโรงอาหาร
๕.กากับดูแลครุภัณฑ์ของโรง อาหาร
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๖.กากับดูแลรักษาสถานที่ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ ประกอบการของ
แม่ค้าให้ถูก สุขลักษณะ
๗.ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา คัดเลือก
ผู้จาหน่ายอาหารในโรงเรียน
๘.กาหนดจานวนร้านค้า แม่ค้า
ประเภทของอาหารที่จะจาหน่าย ให้
เพียงพอแก่บุคลากรใน โรงเรียน
๙.จัดทาระเบียบควบคุมผู้ จาหน่าย
อาหาร
๑๐.กาหนดราคาจาหน่ายอาหาร ตาม
สภาพเศรษฐกิจ
๑๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้ทาง
โภชนาการแก่ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ
๑๒.กากับ ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพ
อาหาร เครื่องดื่ม ให้ถูก สุขลักษณะ
และปลอดภัย
๑๓.กากับ ดูแล น้าดื่มให้เพียงพอ และ
ตรวจสภาพของน้าให้สะอาด
อย่างสม่าเสมอ
๑๔.รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ
เกี่ยวกับงานโภชนาการและ จัดทา
รายงานประจาปีเสนอฝ่าย บริหาร
๑๕.ประสานงานต่าง ๆตามที่
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน

๗.งานปฏิคม

ภาระหน้าที่
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
๑๗.อานวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรง
อาหาร
๑๘.อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการ
ซื้อขายอาหาร เครื่องดื่มและขายอาหารให้อยู่
ในระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม
๑๙.เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับงาน
โภชนาการและจัดทารายงานประจาปีของงาน
โภชนาการ
๒๐.จัดบริการน้าดื่มให้เพียงพอและตรวจสภาพ
ของน้าดื่มใช้ให้สะอาดอย่างสม่าเสมอ
๒๑.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้าดื่ม น้าใช้ให้
เพียงพอ และให้อยู่ในภาพที่จะสะดวกถูก
สุขลักษณะ
๒๒.ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้าใน
โรงเรียน
๒๓.วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง
ๆ
๒๔.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.จัดทาแผนงาน และปฏิทิน ปฏิบัติงาน
๒.เป็นคณะกรรมการปฏิคม ประจาโรงเรียน
๓.วางแผนการลดปัจจัยเสี่ยง ติดตามกิจกรรม
การควบคุม ภายในงานแต่ละงานในฝ่าย และ
ควบคุมวัสดุ ตลอดจนการ จัดปฏิคมในทุก
กิจกรรม
๔.ต้อนรับแขกจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับ
ในการ ต้อนรับแขก และบุคคลทั่วไป ที่มา เยี่ยม
โรงเรียน
๕.จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องดื่มสาหรับ
บุคลากร และ บุคคลทั่วไปในการประชุมอบรม
สัมมนา หรืออื่นๆ ตามโอกาส
๖.ติดตาม และประเมินผลการ ดาเนินงาน
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน ปฏิคม
๒.ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิคม
ประจาโรงเรียน
๓.ร่วมจัดปฏิคมในทุกกิจกรรม ของ
โรงเรียน
๔.ให้การต้อนรับแขก และบุคคล
ทั่วไปที่มา เยี่ยมโรงเรียน
๕.จัดอาหาร เครื่องดื่มสาหรับ
บุคลากร และบุคคลทั่วไปในการ
ประชุมอบรม สัมมนา หรืออื่นๆ
ตามโอกาส
๖.สรุปประเมินผลการดาเนินงาน
เสนอฝ่ายบริหาร
๗.ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

งาน
๘.งานธนาคาร
โรงเรียน

ภาระหน้าที่
๑.จัดทาแผนงาน และ แผนปฏิบัติการประจาปี
และ ปฏิทินปฏิบัติงาน
๒.จัดทาระบบงานธนาคาร โรงเรียนให้เป็น
มาตรฐานรณรงค์ ให้นักเรียนรู้จักการทางาน
และ การประหยัดและอดออม ๓.อานวยความ
สะดวกให้แก่
ผู้ใช้บริการทั้งบุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก
๔.จัดระบบการสื่อสารระหว่าง
ธนาคาร
โรงเรียน นักเรียน ครู กับธนาคารออมสินทั้ง
งาน ภายในและภายนอก มีการ เชื่อมโยง
ประสานงานกันเป็นไป อย่างเป็นระบบ
๕.ดาเนินการติดตาม ข่าวสาร กิจกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคารออมสิน และแจ้งข่าวสารต่อผู้รับบริการ
และผู้บริหารโรงเรียนอย่าง สม่าเสมอ
๖.ประเมินผล และสรุปรายงาน กิจกรรม/งาน/
โครงการในงานที่ รับผิดชอบ
๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่สอดคล้อง กับการพัฒนา
งานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ
๘.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
๑.ทาแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจาปีของงาน ธนาคารโรงเรียน
๒.รณรงค์ ให้นักเรียนรู้จักการ
ทางาน และการประหยัดอดออม ๓.
ดาเนินกิจกรรมตามระบบของ
ธนาคารร่วมกับธนาคารออมสิน การ
เปิดบัญชี การฝาก-ถอนและ อื่นๆ
๔.สรุปรายงานกิจกรรม/งาน/
โครงการเสนอฝ่ายบริหาร ๕.
ประสานงานต่าง ๆตามที่ได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร

รายละเอียดประกอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
ระหว่าง( นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ตาแหน่ง.................................
ได้จัดทาบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับ ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).........................................................
ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่...............เดือน.....................พ.ศ..............
ถึงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ.............
เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดทารายละเอียด
ประกอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. ข้อตกลงนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
๒. ข้อ ตกลงนี้ จัดท าขึ้น เพื่ อ ให้ เกิ ดความร่ว มมื อในการพั ฒ นางานแบบยั่ ง ยืน และต่อ เนื่ องระหว่ าง
ผู้บริหารกับครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๓. เนื้อหาในข้อตกลงให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินงานของครูทุกคน ทั้ งนี้ ให้ถือเป็นนโยบายของ
โรงเรียนที่ทุกคนต้องร่วมมือ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างเสมอภาคกันทุกคน
๔. การดาเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามรายการประเมิน/ตัวชี้วัด
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน
๑.๑ การสร้างและ/หรือ
1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
พัฒนาหลักสูตร
2. มีการจัดทารายวิชา / คาอธิบายรายวิชา
3. มีหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร
4. มีการนาหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เหมาะสม
5. มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตรเพื่อนาผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การจัดการเรียนรู้
๑.๒.๑ การออกแบบ
หน่วยการเรียนรู้

1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชา
2. หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีวิธีปฏิบัติที่หลากหลาย
4. ครูผู้สอนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้
5. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และนาผลการประเมินมา
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
๑.๒.๒ การจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้/
แผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
(IEP)/แผนการสอน
รายบุคคล (IIP) /
แผนการจัด
ประสบการณ์

ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน
๑. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
๒. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และผู้เรียน
๓. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษาหรือต้น
สังกัดกาหนดและสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง
๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน
๕. มีบันทึกหลังการสอนและนาผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป

๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้

๑. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และเน้นกระบวนการ active learning
๒. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์
การเรียนรู้
๓. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้
๔. มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้
๕. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงขึ้น

๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน
๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน

๑. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ …… ในรายวิชาที่สอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
(๕๐ / ๕๕ / ๖๐ / ๖๕ / ๗๐)

๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ของ
ผู้เรียน
๑.๓ การสร้างและ/หรือ
การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้

๑. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ........ ในรายวิชาที่สอน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไป
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษากาหนด
(๗๐ / ๗๕ / ๘๐ / ๘๕ / ๙๐)
๑. มีการพิจารณาเลือกสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้
ในการจัดการเรียนรู้
๒. มีการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ
แผนการจัดการเรียนรู้
๓. มีการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ที่นามาใช้ให้
สอดคล้องกับผู้เรียน
๔. มีการสร้างหรือจัดทาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
๕. มีการประเมินผลการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้
และนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา

ตัวชี้วัด
๑.๔ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้

ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน
๑. มีการกาหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด
๒. มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง
๓. มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล
๔. มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
๕. มีการนาผลการประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ
และพัฒนาผู้เรียน

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์
สังเคราะห์ และหรือวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผล
ต่อคุณภาพผู้เรียน

๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน
๒. มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
๓. มีการดาเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษา
๔. มีการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่กาหนดและมีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๕. มีการรายงานและเผยแพร่ผลงาน

2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน
๒.๑ การบริหารจัดการ
๑. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมี
ชั้นเรียนและการจัดทา
การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจา
ข้อมูลสารสนเทศ
วิชา
๒. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขและ
มีการดูแลและบริการจัดการสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียน หรือ ประจา
วิชา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย
๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต และการทางาน และมีการเข้าถึง
และใช้ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้นเรียนหรือประจาวิชา ในการ
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
๔. บริหารจัดการใช้เรียนทาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ มีการให้คาปรึกษาการจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจาชั้น
เรียน/ประจาวิชา ในสถานศึกษา
๕. มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ
และมีระบบสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ระบบ สามารถใช้เป็นแบบอย่างที่ดี
หรืออ้างอิงได้

ตัวชี้วัด
๒.๒ การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน
1.มีการจัดทาฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ
3. มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือ
ความ ต้องการจาเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
4. มีโครงการ/กิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. มีผลการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน เห็นได้อย่างชัดเจน
๓. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
๑. มีแผนการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
๓.๑ การพัฒนาตนเอง
คุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการจาเป็นในการปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษา
๒. แผนการพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือส่วน
ราชการต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
๓. มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง
๔. มีการนาความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
๕. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ

1. มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู
2. มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3.
มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้
3. มีการนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียน
4. มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน

๔. งานอื่นที่ได้รับ
มอบหมาย

๑. ขับเคลื่อนและดาเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
๑.๑ .......................................................................................................................
๑.๒ .......................................................................................................................
๑.๓ .......................................................................................................................
๑.๔.......................................................................................................................
๑.๕ .......................................................................................................................
ฯลฯ

ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่
แนวทางการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ
๑
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงตรง เที่ยงธรรม และได้การยอมรับจาก
เพื่อ ร่วมงานและผู้บริหาร
รักษาผลประโยชน์ของราชการอย่างสูงสุด ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ
รักษาทรัพย์สินของราชการ และใช้ทรัพย์สินย่างคุ้มค่า
ร่วมกันบริหารจัดการใช้ทรัพยากรของราชการอย่างคุ้มค่า
ไม่เสวงหาผลประโยชนใดๆจากการปฏิบัติงานในหน้าที่
๒

ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
- ศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ ของกฎหมายการศึกษา รัฐธรรมนูญและ
ระเบียบของสถานศึกษา
- ปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มกาลัง
ความสามารถ
- ไมใช้ช่องว่างของระเบียบ กฎหมายในการกลั่นแกล้งผู้อื่น

๓

ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการ
- เป็นผู้ตรงต่อเวลาทุกสถานการณ์
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความสามารถ
- พัฒนาตนเองจนสามารถมีนวัตกรรมทักษะการสอนเป็นแบบอย่างได้
- เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ ให้กับการพัฒนานักเรียน และสถานศึกษา และสังคม - มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อด้วยความเต็มใจ

๔

ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีจิตสานึกที่ดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
-ให้บริการ ช่วยเหลือ แนะนากับ ผู้รับบริการ นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้มาติดต่อ ด้วย
ความเต็มใจ วาจาสุภาพ อ่อนโยนน่าประทับใจต่อผู้รับบริการ
มีจิตสานึกที่ดี มุ่งมั่นให้ความรู้ การเสริมสร้างทักษะ การพัฒนานักเรียนทุกคนตาม
ศักยภาพอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการพัฒนานักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ

๕

ให้เชิงคุณภาพถึงการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิชาชีพครู เพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ให้ก้าวหน้า
มั่นคง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่าง เต็ม
กาลังความสามรถ
- ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
- ให้คาปรึกษานักเรียน เพื่อนร่วมงานด้วยความเมตตา กรุณา อย่างเต็มใจ และเต็ม
กาลังความสามารถ
- ปฏิบัติตนด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมและดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง
- ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ภูมิปัญญาไทย
- ไม่กระทาตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ของ
นักเรียน และเพื่อนร่วมงาน

๖

ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ สังคม
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาทั้งใน และนอกสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
ด้วยความเต็มใจ
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา ใจ การแต่งกาย บุคลิกภาพ เหมาะสม
กับความเป็นครู สามารถเป็นแบบอย่างได้
- ให้ความร่วมมือ และเป็นแกนนาในการรักษา อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอก
สถานศึกษา
- ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆด้วยความเต็มใจและเต็มกาลังความสามารถ

ผู้ทาข้อตกลงการปฏิบัติงาน และผู้รับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ได้ทาความเข้าใจในรายละเอียด
ประกอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและเห็นพ้องต้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(......................................................) ผู้ทาข้อตกลง
ตาแหน่ง ......................... โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ .....เดือน..............พ.ศ..............

(.................................................) ผู้รับข้อตกลง
ตาแหน่ง ผู้อานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
วันที่ .....เดือน..............พ.ศ..............

