
 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามโครงสร้างการบริหารงาน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

กลุ่มบริหารวิชาการ 

งาน ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. คณะ 
กรรมการ 
กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

1. เป็นที่ปรึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
การก าหนดทิศทางและแนวนโยบายใน
การด าเนินงานวิชาการ 
๒. วางแผนแนวนโยบายของโรงเรียนใน
ด้านการบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 
๓. ร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนว
ปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาหารือในการพัฒนางานตาม
ปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔. ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้
สัมฤทธิ์ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
๕. เสนอความคิดเห็นและให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนในการ
ด าเนินงานวิชาการ ตลอดจนเสริมสร้าง
ความเข้าใจกับบุคลากรทุกฝ่ายภายใน 
โรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน 
เพื่อให้การด าเนินงานของฝ่าย
ด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.เข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นใน
การก าหนดทิศทางและแนวนโยบายในการ
ด าเนินงานวิชาการทุกครั้ง 
๒.งาน/โครงการ/กิจกรรมภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรรมการ ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๓.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลแนว
ปฏิบัติต่างๆ ให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้
ค าปรึกษาหารือในการพัฒนางานตาม 
ปฏิทินการปฏิบัติงานทุกครั้ง 
๔.ให้ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพื่อให้สัมฤทธิ์
ผลตามหลักการ และจุดมุ่งหมายของ 
หลักสูตรผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๕.ก าหนดระยะเวลาการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 
๖.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

2.พัฒนา 
หลักสูตร 
สถานศึกษา 

๑.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรท้องถิ่น 
๒.พัฒนาหลักสูตรมาตรฐานสากลและ
การจัดการเรียนรู้ศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓.พัฒนาหลักสูตรคู่ขนาน ทักษะอาชีพ
เพื่อการมีงานท า 
๔. ประสานงานจัดให้มีการศึกษา

๑.สถานศึกษามีโครงสร้างและหลักสูตร
การศึกษาประจ าปี ๒๕๖๓ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒.ให้ความรู้ในการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตร 
เพื่อให้มคีวามรู้ความเข้าใจและน าไปสู่ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านหัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
๓.จัดท าแบบฟอร์มในการประเมินผลการใช้



 

วิเคราะห์หลักสูตร เพื่อให้มีความรู้ความ หลักสูตร 
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 เข้าใจและน าไปสู่การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้
๕. ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร สรุปปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
ให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
๖. ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือใน 
การผลิตส่ือการเรียนการสอนการจัด
หรือปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้
เหมาะสมกับโรงเรียนและนโยบายของ 
สถานศึกษา 
๗.ควบคุมการใช้หนังสือประกอบการ
จัดการเรียนรู้ ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ใน
โรงเรียน 
๘. ด าเนินการให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
มีส่ือการสอน วัสดุฝึกท่ีได้มาตรฐานและ
จัดบรรยากาศทางวิชาการ 
๙. ศึกษาวิเคราะห์แผนการเรียน การจัด
รายวิชาต่างๆให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของนักเรียน และบุคลากร 
ในกลุ่มสาระฯ 
๑๐. วางแผน และด าเนินการให้มีการจัด
สอนเสริมให้กับนักเรียนตามโอกาส 
๑๑. อ านวยความสะดวกด้านการจัดการ
เรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
๑๒. จัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับครูอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัด
ตารางสอน ตารางการใช้ห้อง 
ตารางสอนประจ าช้ันให้เป็นปัจจุบัน 

๔.ให้ความรู้ในการผลิตส่ือ จัดหาส่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้
ตามนโยบายของสถานศึกษาผ่านหัวหน้า
กลุ่มสาระ 
๕.จัดท าแบบฟอร์มในการควบคุมการใช้
หนังสือเรียน ส่ือ วัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆตาม
กลุ่มสาระ 
๖.ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระ เพื่อร่วมกันหา
ทิศทางวางแผนในการจัดแผนการเรียน
รายวิชาต่างๆให้สอดคล้องตามความถนัด
ของนักเรียนและบุคลกรในกลุ่มสาระ 
๗.ด าเนินการจัดสอนเสริมให้กับนักเรียน
ทันที กรณีท่ีมีเรื่องแจ้งมา 
๘.ดูแลอ านวยความสะดวกในด้านการ
จัดการเรียนรู้ จัดบรรยากาศทางวิชาการ 
๙.ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาครู เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามโอกาส 
๑๐.จัดตารางสอน ตารางการใช้ 
ห้อง ตารางสอนประจ าช้ันเป็นปัจจุบัน 
๑๑.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆ
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

3. พัฒนาการ 
จัดการเรียนรู้ 

๑. ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  

๑.ก าหนดรูปแบบให้ครูจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ ครบตามองค์ประกอบโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดท าโครงการสอน
ครบ 
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 ให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัด

ของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด 
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
การปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการ
อ่าน ใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง มีการผสมผสาน
ความรู้ต่างๆให้สมดุล ปลูกฝังคุณธรรม 
ค่านิยมท่ีดีงาม มีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ท่ีสอดคล้องกับเนื้อหา สาระ 
กิจกรรม จัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม 
แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ น าภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น
มามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
ตามความเหมาะสม 
๓. ให้ค าแนะน า ปรึกษาการนิเทศการ
เรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ 
โดยเน้นการนิเทศ ท่ีร่วมมือช่วยเหลือกัน 
แบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ร่วมกันหรือแบบอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
๔. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๕. ก ากับติดตามการสอนของครูให้มี

ตามองค์ประกอบแต่ละรายวิชาท่ีสอน ส่ง
ตามก าหนดก่อนเปิดภาคเรียน 
๒.ก าหนดรูปแบบเอกสารท่ีใช้ในการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
และการพัฒนาการเรียนการสอนรว่มกัน 
หรือแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๓.ก าหนดให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
๔.จัดท าก าหนดการนิเทศติดตามท่ีชัดเจน 
๕.ประสานงานกลุ่มสาระ/งานต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

ประสิทธิภาพ และให้ค าปรึกษาแนะน า
เมื่อมีปัญหาด้านการเรียนการสอน 
๖. ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๓.๑ หัวหน้ากลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้

๑.ท าหน้าท่ีเป็นกรรมการฝ่ายบริหาร
วิชาการโดยต าแหน่ง 
๒.รับผิดชอบงานบุคลากรในกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้
๓.น าข้อตกลงและนโยบายของฝ่าย
บริหารไปปฏิบัติ 
๔.ควบคุมดูแลและติดตามการเรียนการ 

๑.เข้าร่วมประชุมกรรมการกลุ่มบริหาร
วิชาการ 
๒.จัดประชุมภายในกลุ่มสาระ 
๓.ก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ การ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ตามโครงการของครู 
และนิเทศติดตามครูบรรจุใหม่ นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์ อย่างสม่ าเสมอ 
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เรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ให้เป็นไปตามหลักสูตร และ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
๕.แบ่งงานรับผิดชอบและตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๖.ด าเนินการเกี่ยวกับการอบรมนิเทศครู
ใหม่และนักศึกษาฝึกสอน 
๗.ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๘.เผยแพร่กิจกรรมและควบคุม การ
ปฏิบัติตามโครงการของกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
๙.ประชุมครูในกลุ่มสาระเรียนรู้ 
อย่างสม่ าเสมอเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๑๐.จัดตารางสอนร่วมกับฝ่ายบริหาร
วิชาการและจัดสอนแทนเมื่อครูในกลุ่ม
สาระไม่มาปฏิบัติหน้าท่ี 
๑๑.ประสานงานให้ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกคนจัดท าแผนการเรียนรู้ ใน
รายวิชาท่ีรับผิดชอบ ๑ รายวิชา /๑ 
ภาคเรียน และ โครงการสอนทุก 
รายวิชา ส่งตามเวลาท่ีก าหนด 
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 

 

๔.จัดท าอัตราก าลังคาบสอนในกลุ่มสาระ 
จัดสอนแทนกรณีท่ีครูในกลุ่มสาระไม่มา
ปฏิบัติหน้าตลอดภาคเรียนท่ี ๑และ ๒ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๓ 
๕.ก ากับติดตามครูในกลุ่มสาระจัดท า
แผนการเรียนรู้/โครงการสอน ส่งตามเวลาท่ี
ก าหนด 
๖.จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการร่วมกับกลุ่ม
บริหารวิชาการตามท่ีก าหนด 
๗.ก ากับติดตามผลการเรียนของนักเรียนใน
กลุ่มสาระไม่ให้ติดค้าง๐ . ร. มส 
๘.ก ากับดูแลตรวจสอบการจัดท าข้อสอบ
รายวิชาต่างๆในกลุ่มสาระให้ถูกต้องตาม
แนวปฏิบัติการวัดผลประเมินผลของ 
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๙.งาน/โครงการ/กิจกรรมของกลุ่มสาระ
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทุก
กิจกรรม 
๑๐.ประสานงานในกลุ่มสาระ/ 
งานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
จากฝ่ายบริหาร 



 

 

งาน ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑๔.จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ไม่มาปฏิบัติการสอนและจัด 
ภาระหน้าท่ีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
รวบรวมเป็นสถิติ 
๑๕.ก ากับติดตาม ดูแลให้ครูในกลุ่ม
สาระเข้าสอนให้ตรงเวลาและปล่อยช้ัน
เรียนตรงตามเวลา 
๑๖.จัดหาและส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการ
เรียนการสอน 
๑๗. ติดตามดูแลการสอบแก้ตัวและสอน
ซ่อมเสริมเพื่อสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 
“๐” “ร”“มส”ให้
ด าเนินการตามระเบียบวัดผล 
๑๘.ดูแลการด าเนินการเรื่องการวัดผล
ตามหลักสูตร สร้างและปรับปรุง
เครื่องมือในการวัดผลการเรียนควบคุม
เรื่องการทดสอบ ก าหนดแนวทางในการ 
ออกข้อสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด ติดตามดูแล ตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อสอบรายวิชาต่างๆ 
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการ
ติดตามดูแลการวัดผลระหว่างภาค การ
สอบปลายภาค และดูผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผล 
๑๙.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
กลุ่มสาระฯ ด าเนินการติดตาม นิเทศ 
และรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีแก่ผู้บริหารฯ ประเมินผลงาน
ครูในกลุ่มสาระทุกภาคเรียน เพื่อเสนอ 
ตามล าดับข้ัน 
๒๐.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

 



 

งาน ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.๒ กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 

๑.ด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลความพร้อม 
ความต้องการในการจัดกิจกรรมของ
นักเรียนและคร ู
๒.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูท่ีปรึกษาชุมนุม 
ครูท่ีปรึกษากิจกรรมจิตอาสาและ
สาธารณะประโยชน์ ผู้ก ากับลูกเสือเนตร
นารี เพื่อด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน 
๓.จัดประชุมครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
๔.ประชุมช้ีแจงนักเรียนและด าเนินการ
รับสมัครนักเรียนจัดท าทะเบียนรายช่ือ
นักเรียน จัดกลุ่มเรียนแต่ละกิจกรรม 
ร่วมกับงานวัดผล-ประเมินผล 
๕.จัดท าแผน/โครงการ และปฏิทิน
ปฏิบัติงานกิจกรรม 
๖.ให้ค าแนะน าแก่ครูท่ีปรึกษากิจกรรม 
และนักเรียนตามความเหมาะสม 
๗.ก ากับติดตาม และประสานงานการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ในระเบียบ 
ข้อบังคับของสถานศึกษา 
๘.รวบรวมผลการด าเนินการจัดกิจกรรม
นักเรียนเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
๙.วิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการ 
ด าเนินกิจกรรมเพื่อหาทางปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหานั้นๆ 
๑๐.ก ากับติดตามการใช้ส่ือวัสดุ อุปกรณ์
พัฒนาผู้เรียน 
๑๑.ติดต่อประสานงานด้านกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนกับหน่วยงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
๑๒.ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมเสนอต่อผู้อ านวยการ
สถานศึกษาท่ีได้จัดกิจกรรมพิเศษและ
สรุปผลการปฏิบัติงานเมื่อส้ินภาคเรียน/
ส้ินปีการศึกษา 
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.จัดท าแบบฟอร์มและส ารวจความต้องการ 
ในการจัดกิจกรรมของนักเรียนและคร ู
๒.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังครูท่ีปรึกษากิจกรรม
ทุกๆกิจกรรม 
๓.จัดประชุมช้ีแจงนักเรียนและครูรวมกัน
และด าเนินการรับสมัครแต่ละกิจกรรม 
๔.จัดท าทะเบียนรายช่ือนักเรียนแต่ละ
กิจกรรมร่วมกับงานวัดผล-ประเมินผล 
เสนอต่อฝ่ายบริหาร 
๕.จัดท าแบบฟอร์มการบันทึกการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละกิจกรรมให้
ครูท่ีปรึกษาด าเนินการ / น าเสนอฝ่าย
บริหาร 
๖.งาน/โครงการ/ทุกกิจกรรมส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๗.จัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาให้แก่
นักเรียนทุกระดับช้ัน และสรุปรายงานต่อ 
ผู้บริหารเมื่อเสร็จส้ินกิจกรรม 
๘.ประสานงานด้านกิจกรรมพฒันาผู้เรียน
กับหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องทุกกิจกรรม 
๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 



 

งาน ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.3 ส่งเสริม 
ศักยภาพนักเรียน 

๑.ด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
กิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๒.ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
วิชาการ ด้าน การจัดค่ายวิชาการต่างๆ 
ติว NT LASO-NET การแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการระดับต่างๆ ด้านต่างๆ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ
จัดท าค าส่ัง ดูแลการเบิกจ่างบประมาณ
แต่ละกิจกรรม 
๓.จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการOPEN 
HOUSE ให้หน่วยงานและบุคลากร
ภายนอกเยี่ยมชมสถานศึกษาในแต่ละปี 
จัดนิทรรศการ การแสดงผลงานของ
นักเรียนด้านต่างๆ เพื่อให้ชุมชนได้เห็น
จุดเด่นในด้านต่างๆ 
๔.เปิดโอกาสให้ชุมชน ท้องถิ่นได้มีส่วน
ร่วม ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานท่ี 
วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรของ
สถานศึกษาด้าน ศูนย์สอบ นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่ 
เล้ียง กรรมการ 
๕.จัดท าแผ่นพับ วารสาร ประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลสถานศึกษาด้าน
วิชาการให้แก่ชุมชนได้รับรู้รับทราบอยู่ 
เสมอ 
๖.สรุปผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม 
เสนอรายงานรองผู้อ านวยการ และ 
ผู้อ านวยการ 
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.งาน/โครงการ/ทุกกิจกรรมส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๒.จัดท าตารางการติวแต่ละรายวิชาในแต่ละ
สัปดาห์ 
๓.จัดส่งนักเรียนทุกกลุ่มสาระเข้าแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาการระดับต่างๆ ด้านต่างๆ 
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน และ 
จัดท าค าส่ัง ดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่
ละกิจกรรม 
๔.ด าเนินการจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
OPEN HOUSE ให้หน่วยงานและบุคลากร
ภายนอก เย่ียมชมสถานศึกษาในแต่ละปี 
๕.ประสานงานด าเนินการให้ความร่วมมือ
ชุมชน ท้องถิ่นเข้ามาใช้ประโยชน์จากอาคาร 
สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากรของ
สถานศึกษา ด้านศูนย์สอบ นักศึกษาฝึก 
ประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เล้ียง 
กรรมการ 
๖.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานศึกษาด้านงาน
วิชาการให้แก่ชุมชนได้รับรู้ 
๗.รายงานผลการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม
เสนอฝ่ายบริหาร 
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

3.4 จัด 
ตารางสอน 

๑.วางแผนในการส ารวจอัตราก าลังคาบ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาและนโยบาย 
๒.จัดท าตารางสอนตามอัตราก าลังคาบ
สอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตาม 
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ
สถานศึกษาและนโยบาย 

๑. จัดท าแบบฟอร์มส ารวจอัตราก าลังคาบ
สอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตาม
โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางของ 
สถานศึกษาและนโยบาย 
๒.จัดตารางสอนตามอัตราก าลังคาบสอนใน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษาและ 
นโยบาย 



 

งาน  ภาระหน้าท่ี  มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๓.น าเสนอรายงานรองผู้อ านวยการ และ 

ผู้อ านวยการตรวจสอบ และเห็นชอบ 
๔.ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน 
เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
๕.ด าเนินการมอบตารางสอนพร้อมค าส่ัง
แต่งต้ังปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุก
คน และมอบตารางเรียนให้แก่ครูท่ี 
ปรึกษาแต่ละห้อง แต่ละระดับช้ันน าไป
ช้ีแจงนักเรียน 
๖.ก ากับติดตามการใช้ตารางสอน ตาราง
เรียน การขออนุญาตเปล่ียนแปลงแก้ไข
ในกรณีท่ีตารางสอนมีปัญหา 
7.สรุปผลการด าเนินงาน เสนอ 
รายงานรองผู้อ านวยการ และ 
ผู้อ านวยการ 
8.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๓.น าเสนอรายงานและจัดท าค าส่ังแต่งต้ัง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน เสนอ
ผู้อ านวยการลงนาม 
๔.มอบตารางสอนพร้อมค าส่ังแต่งต้ัง
ปฏิบัติการสอนให้แก่คณะครูทุกคน และ
มอบตารางเรียนให้แก่ครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง 
แต่ละระดับช้ันน าไปช้ีแจงนักเรียน 
๕.ติดตามการใช้ตารางสอน ตารางเรียน 
การขออนุญาตเปล่ียนแปลงแก้ไขในกรณีท่ี 
ตารางสอนมีปัญหา 
6.รายงานผลการด าเนินงานเสนอรายงาน
ฝ่ายบริหาร 
7.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

๓.5 วัดผล 
ประเมินผล 
เทียบโอนผลการ 
เรียน 

๑.ควบคุมดูแลวัดผลและประเมินผลการ
เรียนให้เป็นไปตามระเบียบสถานศึกษา
ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนตาม
หลักสูตร 
๒.ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติงานและปฏิทิน
ปฏิบัติงานของงานวิชาการ 
๓.ให้ค าแนะน าบุคลากรในโรงเรียน
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
ตลอดจนท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียน 
๔.รวบรวมและเก็บรักษาเอกสาร
เกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนไว้
ค้นคว้าและอ้างอิง 
๕.ประสานงานคณะกรรมการวิชาการใน
การพัฒนาปรับปรุง การประเมนิผลการ
เรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบการ
ประเมินผลการเรียน 
๖.รวบรวมติดตามและตรวจสอบผลการ
เรียนของกลุ่มสาระการ 

๑.จัดท าปฏิทินงานวัดผลและประเมินผล 
๒.จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับงาน
วัดผล 
๓.เตรียมแบบบันทึกการเรียนการสอน 
๔.เตรียมเอกสารท่ีใช้ในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียน 
๕.ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบและ
การวิเคราะห์ข้อสอบผลการเรียนตาม
ช่วงเวลา ผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๖.ให้ความรู้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในการคุม
สอบผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๗.ประสานงานกลุ่มสาระ /งานต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
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 เรียนรู้ต่างๆ 

๗.จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงาน
วัดผล 
๘.รวบรวมรายช่ือนักเรียนท่ีมีเวลาเรียน
ไม่ครบร้อยละ๘๐ และประกาศให้
นักเรียนยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
๙.รวบรวม ปพ.๕ เสนอผู้อ านวยการเพื่อ
อนุมัติผลการเรียน 
๑๐.ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการด าเนินการเรื่องการสอบแก้ตัว 
๑๑.รวบรวมสถิติการสอบผ่านการติด 
๐ , ร , มส 
๑๒.ก าหนดเวลาสอบแก้ตัวจัดทตาราง
เรียนเสริม ตารางสอบแก้ตัวและ 
ประกาศผลการสอบแก้ตัว 
๑๓.ประสานกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ต่างๆ ในการจัดท าข้อสอบ 
ก าหนดตารางสอบกรรมการคุมสอบและ 
ด าเนินการสอบ 
๑๔.ประสานกับครูท่ีปรึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบว่า
นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน การ
จบหลักสูตรและการลงทะเบียนวิชา
เรียน 
๑๕.จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ และผลการเรียนจาก
สถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และ
อื่นๆ ตามแนวทางที
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๑๖.ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 
๐,ร, มส 
๑๗.ด าเนินการหาวิธีแก้ไข ในกรณีท่ี
นักเรียนมีปัญหาตกค้างโดยเฉพาะ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และ 
๖ 
๑๘.จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ 
ทักษะประสบการณ์และผลการ 

 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 เรียนจากสถานศึกษาอื่นสถาน

ประกอบการและอื่นๆตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
๑๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

3.5.1 ทะเบียน 
และรับนักเรียน 

๑.เป็นนายทะเบียนของโรงเรียน 
๒.จัดท าแผนปฏิบัติการเรียนและ
โครงการต่างๆของงานทะเบียน ปฏิทิน
ปฏิบัติการ และประเมินผลการ
ด าเนินงานงานทะเบียน 
๓.ท าทะเบียนนักเรียน ทะเบียน 
แสดงผลการเรียน (ปพ. ๑) กรอกและ
ตรวจทานผลการเรียนให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
๔.จัดท าแบบพิมพ์ต่างๆ ท่ีใช้ในงาน
ทะเบียน 
๕.ให้เลขประจ าตัวนักเรียน และจัดท า
รายช่ือนักเรียนทุกช้ันเรียนจัดท าสถิติ
จ านวนนักเรียน 
๖.รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือช่ือสกุล 
การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไขหลักฐานใน 
ทะเบียนนักเรียน 
๗.ประสานกับครูท่ีปรึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียน ในกรณีท่ีตรวจพบว่านักเรียนมี
ปัญหาเรื่องผลการเรียน การจบหลักสูตร 
และการลงทะเบียนวิชาเรียน 
๘.รับค าร้องและด าเนินการเกี่ยวกับการ
ย้ายและการลาออกของนักเรียน 
๙.รับค าร้องการขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล 
การแก้ไขประวัติอื่นๆของนักเรียน 
๑๐.ออกใบรับรองผลการเรียน ใบรับรอง
เวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามท่ีนักเรียน
หรือผู้ปกครองต้องการ 
๑๑.ตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนตามท่ี
หน่วยงานต่างๆส่งมา 
๑๒.จัดท า ปพ. ๑ ส าหรับนักเรียนช้ัน 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ ปฏิทินปฏิบัติการ 
ประเมินผลการด าเนินงาน งานทะเบียนและ
การรับนักเรียน 
๒.ด าเนินการจัดท าทะเบียนนักเรียน ผลการ
เรียน (ปพ. ๑)ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
สามารถตรวจสอบได้ 
๓.ท าแบบฟอร์มต่างๆท่ีใช้ในงานทะเบียน
พร้อมให้บริการ 
๔.ก าหนดเลขประจ าตัวให้นักเรียนใหม่ ท า
บัญชีรายช่ือนักเรียนทุกระดับช้ัน และสถิติ 
จ านวนนักเรียน ให้เป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 
๕.อ านวยความสะดวกและประสานครูท่ี
ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ในกรณีท่ี 
นักเรียนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน 
๖.ด าเนินการเรื่องการย้ายและการลาออก
ของนักเรียน 
๗.ด าเนินการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุลการแก้ไข
ประวัติอื่นๆ ให้นักเรียนท่ียื่นความจ านง 
๘.จัดท าใบรับรองผลการเรียนใบรับรอง
เวลาเรียน ใบรับรองอื่นๆ ตามท่ีนักเรียน
หรือผู้ปกครองร้องขอ 
๙.ด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียน
ตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ส่งมาให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐.จัดท าหลักฐานแสดงผลการเรียน และ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบหลักสูตรใน
แต่ละปีการศึกษา 
๑๑.ด าเนินการจ าหน่ายนักเรียนในแต่ละ
ภาคเรียน ท่ีขาดการติดต่อกับทางโรงเรียน 
ในสมุดทะเบียนประวัติ 
๑๒.แจ้งข้อมูล ข่าวสารในด้านการเรียนแก่ 
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
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 มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย 
๑๓.ออกหลักฐานแสดงผลการเรียน และ
ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนท่ีจบ
หลักสูตร 
๑๔.ส ารวจนักเรียนท่ีไม่มาลงทะเบียน
เรียนในแต่ละภาคเรียน และขาดการ
ติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อด าเนินการ
จ าหน่ายในสมุดทะเบียนประวัติ 
๑5.ให้บริการข้อมูลในด้านการ 
เรียนแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 
๑6.จัดเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของ
งานทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการ
ตรวจสอบและใช้งาน 
๑7.จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน 
(ใบ ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗,๘ ,๙) 
ส าหรับผู้ท่ีขอรับเอกสารเป็นฉบับท่ี ๒ 
หรือฉบับต่อๆไป 
๑8.ส ารวจนักเรียนท่ีมีปัญหาการเรียน 
๐, ร, มส 
๑9.ประสานงานกับการด าเนินการแบ่ง
เขตพื้นท่ีบริการการศึกษาร่วมกันและ
เสนอข้อตกลงให้เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เห็นชอบ 
20.ก าหนดแผนการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา โดยประสานงานกับพื้นท่ี
การศึกษา 
๒1.ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนท่ี
ก าหนด 
๒2.ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมีปัญหาใน การเข้าเรียน 
๒3.ประเมินผลและรายงานผลการรับ
เด็กเข้าเรียนให้เขตพื้นท่ีการศึกษา
รับทราบ 
๒4.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑๓.เก็บเอกสารหลักฐานต่างๆของงาน
ทะเบียนให้เป็นระบบสะดวกในการใช้งาน
และตรวจสอบได้ 
๑๔.จัดท าทะเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ 
ปพ.๑ ,๒ ,๓ ,๔ ,๖ ,๗,๘ ,๙) ส าหรับผู้ท่ี
ขอรับเอกสารเป็นฉบับท่ี ๒ หรือฉบับ
ต่อๆไป ท่ีเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
๑๕.ด าเนินการแก้ไขกรณีนักเรียนมีปญัหา
การเรียน ๐, ร,มส 
๑๖.ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษาใน
การจัดท าก าหนดแผนการรับนักเรียนของ 
สถานศึกษาและรับนักเรียนตามแผนท่ี
ก าหนด 
๑๗.ให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาใน 
การเข้าเรียนร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน 
๑๘.รายงานผลการรับนักเรียนให้เขตพื้นท่ี
การศึกษารับทราบ ในแต่วันท่ีรับสมัคร 
๑๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
3.6 งานพัฒนา 
ส่ือ เทคโนโลยี 
และแหล่งเรียนรู้ 

๑.เสนอแต่งต้ังคณะท างาน การ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
๒.ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังใน
สถานศึกษาชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี
การศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษา
ใกล้เคียง 
๓. ประสานงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง ใหจั้ดท าโครงการพัฒนาการใช้ 
แหล่งเรียนรู้ 
๔. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลแหล่งเรียนรู้
ไว้ใช้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอก
โรงเรียน และชุมชน เผยแพร่แก่กลุ่ม
สาระฯและงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๕. จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
แหล่งเรียนรู้และเผยแพร่แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๖. จัดท าแบบรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
และเผยแพร่แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ 
งานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องจัดท าทะเบียน
แหล่งเรียนรู้ตามข้อมูลแบบส ารวจ 
๘. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ 
งานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง จัดท าแบบบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ให้เป็น
ปัจจุบัน 
๙. ประสานงานกลุ่มสาระฯและ 
งานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รายงานการใช้
แหล่งเรียนรู้ เพื่อเป็นข้อมูลการ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๐. ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูใช้แหล่ง
เรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
๑๑. เผยแพร่ผลงานของโรงเรียนในด้าน 

๑.ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานการ
พัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๒.ออกส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังในสถานศึกษา
และชุมชน ท้องถิ่น 
๓.ประสานงานกลุ่มงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้จัดท าครั้งการพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๔.ด าเนินการท าแบบบันทึกข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้เพื่อใช้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ท้ังในและ
นอกโรงเรียน 
๕.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้แก่
บุคลากรในโรงเรียนและงานต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
๖.สรุปรายงานการใช้แหล่งเรียนรู้เผยแพร่
แก่กลุ่มสาระฯและงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
๗.สนับสนุน ให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ท้ังในและ
นอกโรงเรียนในการจัดกระบวนการเรียนรู้
โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๘.ท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู 
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร
อื่นๆ 
๙.ด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เกิด
องค์กรความรู้ และประสานความร่วมมือ
สถานศึกษาอื่น บุคคล ครอบครัว องค์กร 
ต่างๆ 
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
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และการใช้แหล่งเรียนรู้ 
๑๒. จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งการ
เรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล 
ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันอื่น ท่ีจัดการศึกษาในบริเวณ
ใกล้เคียง 
๑๓. จัดต้ังและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กรความรู้ และ
ประสานความร่วมมือสถานศึกษาอื่น 
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นท่ีจัดการศึกษาในการ
จัดต้ังส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ 
ร่วมกัน 
๑๔. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

3.6.1 งานส่ือ 
และนวัตกรรม 

๑.ศึกษา วิเคราะห ์ความจ าเป็นในการ
ใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอน และการบริหารงานวิชาการ 
๒. ส่งเสริมให้ครูผลิต พัฒนาส่ือและ
นวัตกรรมการเรียนการสอน 
๓. จัดหาส่ือและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนา
งานด้านวิชาการ 
๔. ประสานความร่วมมือในการผลิต 
จัดหา พัฒนาและการใช้ส่ือนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนางานวิชาการกับ 
สถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานและสถาบันอื่น 
๕. ประเมินผลการพัฒนาการใช้ส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๖. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๗. ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ท่ีคุ้มค่า
และเหมาะสม 

๑.ประชุมร่วมกับกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
และหัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒.ก าหนดให้ครูผลิตและพัฒนาส่ือนวัตกรรม
การเรียนการสอนอย่างน้อยรายวิชาละ ๑ 
ช้ิน 
๓.อ านวยความสะดวกในการจัดหาส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
๔.ให้ความร่วมมือในการผลิตจัดหา พัฒนา
และการใช้ส่ือนวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อ 
การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางาน
วิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
๕.จัดท าแบบฟอร์มประเมินผลการ
พัฒนาการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
๖.จัดท าวิจัยในการพัฒนาการผลิตและ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๗.ก ากับติดตามการประเมินผลการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ท่ี
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู ้
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๘. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

3.6.2 งาน 
เทคโนโลยี และ 
เครือข่ายเพื่อ 
การศึกษา 

๑.ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียน 
๑.๑จัดท าแผนงาน โครงการ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน 
๑.๒ ผลิต/จัดหา/ซ่อมแซม ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(CD-ROM, CAI)ให้
เพียงพอกับความต้องการ 
๑.๓ จัดฝึกอบรม/สัมมนา/ให้ความ
ร่วมมือ กับคณะครูและนักเรียนในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้Internet และ
การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น 
๑.๔จัดนิทรรศการเกี่ยวกับส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์และแนะน า 
Website ใหม่ๆ พัฒนาเว็บไซด์ 
โรงเรียนให้มีความทันต่อ 
เหตุการณ์จ าเป็นต่อการศึกษา 
ค้นคว้าจาก Internet 
๑.๕ ประสานกับห้องสมุดกลางบุคลากร
ในกลุ่มสาระ/สาระต่างๆ ในการจัดหา
และบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ 
๑.๖ รับผิดชอบด าเนินการให้บริการส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ให้แก่ครู
ท่ีมาใช้บริการ จัดท าสถิติผู้มาใช้บริการ 
และการให้บริการ 
๒.ห้องสมุดภาพและเสียง(Smart 
Broad/เครือข่ายห้องสมุด/เครือข่าย
รายการโทรทัศน์/การเรียนรู้ระบบ 
ทางไกลผ่านดาวเทียม/ DLITV) 
๒.๑ ผลิต/จัดหาส่ือ วีดิทัศน์ให้เพียงพอ
แก่ความต้องการของครูและนักเรียน 
๒.๒ จัดท าสถิติผู้มาใช้บริการและ 
การให้บริการ 
๒.๓ นเิทศให้ความรู้ค าแนะน าแก่ผู้มาใช้
บริการ 

๑.ท าแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 
๒.ด าเนินการผลิต/จัดหา/ซ่อมแซม ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์(CD-ROM, CAI) ให้เพียงพอ
กับความต้องการ 
๓.ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้Internet และ
การใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นกับคณะครู 
และนักเรียน 
๔.ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์โรงเรียนให้มี
ความทันต่อเหตุการณ์ 
๕.ประสานงานและรวบรวมส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆจาก 
แต่ละกลุ่มสาระ 
๖.จัดท าแบบฟอร์มการให้บริการและสรุป
สถิติผู้มาใช้บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภท
ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.ท าแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของโรงเรียน 
๒.จัดหาส่ือ วีดิทัศน์ให้เพียงพอแก่ความ
ต้องการของครูและนักเรียน 
๓.จัดท าฟอร์มสถิติผู้มาใช้บริการ 
และให้บริการ 
๔. ใหค้วามรู้ค าแนะน า แก่ผู้มาใช้บริการ 
๕.จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ 
ส่ือและวีดิทัศน์ 
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วีดิทัศน์ 
3.งานซ่อมบ ารุง 
3.๑บริการตรวจสอบอาการเสียของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน และ 
ให้ความเห็นเบื้องต้นก่อนส่งซ่อมบ ารุง 
3.๒บริการตรวจสอบ/แก้ไขเครื่อง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับ
หน่วยงานภายในโรงเรียนและโรงเรียน 
เครือข่าย 
3.3 ดูแลความเรียบร้อยของการใช้งาน
และการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ICT ภายในโรงเรียน 
3.๔บริการตรวจเช็ค ซ่อมแผ่นดิสก์ให้
นักเรียนและครูท่ีน ามาใช้บริการใน
โรงเรียน 
3.๕ท าหน้าท่ีก าหนดคุณสมบัติและ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีจะน ามาใช้ภายใน
โรงเรียน 
3.๖ประเมินผล และรายงานผลสถิติ
ข้อมูลการปฏิบัติงานของบุคลากรและ
คณะกรรมการด าเนินงานเสนอรอง 
ผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ 
โรงเรียนภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
3.๗ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

๑.ตรวจเช็คซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
พร้อมใช้งานได้ทุกเครื่อง 
๒.ตรวจเช็คแก้ไขโปรแกรมต่าง ๆใน
โรงเรียนและโรงเรียนเครือข่าย 
๓.ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ต่าง ๆเกี่ยวกับ ICT ใน
โรงเรียนให้พร้อมใช้งาน 
๔.ตรวจเช็ค ซ่อมแผ่นดิสก์ให้นักเรียนและ
ครูท่ีน ามาใช้บริการ 
๕.ตรวจสอบคุณสมบัติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในโรงเรียน 
อย่างสม่ าเสมอ 
๖.สรุปรายงานผลสถิติข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรและคณะกรรมการด าเนินงาน
เสนอฝ่ายบริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

3.6.3 งาน 
ห้องสมุด 

๑.วางแผนบริหารงานห้องสมุดให้ด าเนิน
ไปตามนโยบายสู่สากลนิยมและ
วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 
๒.จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้า
ห้องสมุดให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ความรู้ท่ัวไป 
๓.จัดท าและจัดเก็บสมุดทะเบียนต่างๆ 
ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๔.ส่งเสริมและจัดกิจกรรมรักการ 
อ่านให้นักเรียนได้พัฒนานิสัยรัก 
การอ่าน 

๑.จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
ห้องสมุดประจ าปี 
๒.คัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรและความรู้ท่ัวไป 
๓.จัดท าสมุดทะเบียนต่างๆ ของห้องสมุดให้
เป็นปัจจุบัน 
๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านให้นักเรียน
ได้พัฒนานิสัยรักการอ่าน 
๕.อ านวยความสะดวกแก่ครู ในการเลือกใช้
วัสดุสารนิเทศในการสอน 
๖.แนะน าครูและนักเรียนในการค้นคว้า 
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สะดวกแก่ครู ในการเลือกและใช้วัสดุ
สานนิเทศเพื่อประโยชน์ในการสอน 
6. ให้ค าแนะน าแก่ครูและนักเรียนใน
การค้นคว้าหนังสือในห้องสมุด 
๗.ก าหนดระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ 
การใช้ห้องสมุดเสนอผู้บริหารเพื่อขอ
อนุมัติต่อไป 
๘.จัดเก็บและรวบรวม จัดหมู่จุลสาร
และกฤตภาค 
๙.จัดท าการซ่อมแซมหนังสือท่ี 
ช ารุดให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐.รับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ห้องสมุด 
๑๑.ควบคุม บ ารุงรักษาห้องสมุด ICT 
พร้อมท้ังคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ประกอบท้ังระบบพร้อมใช้งาน 
๑๒.เก็บรวบรวมสถิติต่างๆเกี่ยวกับ
ห้องสมุดและรายงานเสนอผู้บริหาร
ทราบ 
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

หนังสือ 
7. จัดท าระเบียบการใช้ห้องสมุดเสนอ
ผู้บริหารอนุมัติ 
8. เก็บและรวบรวม จัดหมู่ จุลสารและกฤต
ภาค 
๙.ซ่อมแซมหนังสือท่ีช ารุดให้เป็นปัจจุบัน 
๑๐.ดูแลรับผิดชอบวัสดุ ครุภัณฑ์ของ
ห้องสมุดให้พร้อมใช้งาน 
๑๑.ควบคุมระบบ บ ารุงรักษาห้องสมุด ICT 
พร้อมท้ังคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน 
๑๒.จัดท าสถิติต่างๆ เกี่ยวกับห้องสมุดเสนอ
ผู้บริหารทราบ 
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

3.7 งานแนะ 
แนวและ 
การศึกษาต่อ 

๑.รับส่งต่อนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.ให้การบริการ ด้านการให้ 
ค าปรึกษา และช่วยเหลือแก่นักเรียน 
ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน การศึกษา
ต่อ การประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา 
การพัฒนาทักษะชีวิตและสังคมการ
เย่ียมบ้านหรือนักเรียนหรือด้านอื่นๆตาม
ความเหมาะสม 
3. ด าเนินงานประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ 
เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์จาก
กระบวนการแนะแนว 
4. จัดป้ายนิเทศ ข้อมูล ข่าวสารด้านการ
แนะแนวอย่างต่อเนื่องทันเหตุการณ์ 
๕.ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง –ครู  

๑.จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
งานแนะแนวและการศึกษาต่อ 
๒.จัดบริการด้านให้ค าปรึกษานักเรียน 
ผู้ปกครอง ในด้านการเรียน , การประกอบ
อาชีพ ,ทุนการศึกษา , การพัฒนาทักษะ 
ชีวิตและสังคม การเย่ียมบ้านนักเรียน และ
อื่นๆตามความเหมาะสม 
๓.ประสานงานกับฝ่ายหรือหน่วยงานอืน่ๆ 
เพื่อประโยชน์จากกระบวนการแนะแนว 
๔.จัดท าป้ายนิเทศ ข้อมูลข่าวสาร ด้านการ
แนะแนวอย่างต่อเนื่อง และทันเหตุการณ์ 
๕.ด าเนินการจัดหาทุนการศึกษา 
ร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง – ครู 
๖.คัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา
ในแต่ละปี 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ในการจัดหา

ทุนการศึกษา 
๖.ด าเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับ
ทุนการศึกษาประจ าปี 
๗.จัดกิจกรรมคาบแนะแนว จัดหลักสูตร
และคู่มือการด าเนินการด้านกิจกรรม
แนะแนว 
๘.ติดตามนักเรียนท่ีจบการศึกษา ใน
ด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ 
๙.รายงานผลนักเรียนรับทุนการศึกษา 
ข้อมูลสถิติของงานแนะแนวต่อผู้บริหาร 
สถานศึกษา 
๑๐.จัดบริการครบ ๕ งาน คือ 
๑๐.๑ งานศึกษารวบรวมข้อมูล 
๑๐.๒ งานสารสนเทศ ให้ข้อมูล ด้าน
การศึกษาต่อ การปรับตัวและการอาชีพ 
๑๐.๓ งานให้ค าปรึกษา รับส่ง 
ต่อจากครูประจ าช้ัน และส่งต่อ
หน่วยงานภายต่อไป 
๑๐.๔ งานกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
ช่วยเหลือผู้เรียนร่วมกับเครือข่าย หรือ
องค์กรภาคเอกชน 
๑๐.๕ งานติดตามผลและรายงานผล
ตามล าดับข้ันต่อไปท้ังในส่วนของ
การศึกษาต่อและอื่น ๆ 
๑๑. ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
การแนะแนว คือ 
๑๑.๑ ใช้กระบวนการแนะแนว 
เป็นกลไก ในการพัฒนาผู้รับบริการ (ครู 
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน พ่อแม่ 
นักเรียน) 
๑๑.๒ส่งเสริมและพัฒนาผู้รับบริการ ครู 
พ่อแม่ผู้ปกครอง และชุมชน ให้มี
บทบาทในการแนะแนว 
๑๑.๓พัฒนาส่ือ เครื่องมือ และระบบ
สารสนเทศทางการแนะแนว 
๑๑.๔พัฒนาระบบบริหารจัดการแนะ 

๗.จัดท าหลักสูตรและคู่มือการด าเนินการ
กิจกรรมแนะแนว 
๘.ก ากับติดตามนักเรียนในด้านการศึกษาต่อ 
และ การประกอบอาชีพ 
๙.สรุปรายงานข้อมูลสถิติการรับ
ทุนการศึกษาเสนอต่อผ่ายบริหาร 
๑๐.จัดให้บริการครบท้ัง ๕ งาน คือ 
รวบรวมข้อมูล ให้ข้อมูล ให้ค าปรึกษา 
ส่งเสริมพัฒนา และติดตามผล 
๑๑.ท างานตามยุทธศาสตร์การแนะแนว ท้ัง 
๖ ข้อ 
๑๒.ก ากับติดตามการด าเนินงานกองทุน
กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 แนว 

๑๑.๕ก าหนดมาตรฐานและเร่งรัดการ
ประกันคุณภาพการแนะแนว 
๑๑.๖รณรงค์การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการแนะแนว 
๑๒.งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
๑๒.๑ส ารวจประเภทกองทุนและจัดท า
ข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่
ละกองทุน 
๑๒.๒ส ารวจความต้องการของนักเรียน
และคักเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์
ท่ีก าหนด 
12.3 ประสานกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติท่ี
เกี่ยวข้อง 
12.4 สร้างความตระหนักแก่ผู้ยืม 
13. ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 

3.8 งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

๑.ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย การบริหารการ
จัดการและการพัฒนาคุณภาพงาน
วิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
๒.ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละ
กลุ่มสาระ 
๓.ประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรือพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอน และงานวิชาการกับ
สถานศึกษา บุคคลองค์กรหน่วยงานและ 
สถาบันอื่น 
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
๒.ก าหนดให้ครูทุกกลุ่มสาระจัดท าวิจัยใน
ช้ันเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
๓.ให้ความร่วมมือในการการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

3.9 การพัฒนา 
ระบบการประกัน 
คุณภาพภายใน 
สถานศึกษา 

๑.จัดระบบ โครงสร้างองค์กร ให้รองรับ
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒.ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป้าหมาย
ความส าเร็จของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของ 
กระทรวงเป้าหมายความส าเร็จ 

๑.จัดท าแผนงาน/โครงการบริหารพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๒.จัดประชุมก าหนดเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 



 

งาน ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ของพื้นท่ีการศึกษา หลักเกณฑ์และ

วิธีการประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
๓.วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายความส าเร็จของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๔.ด าเนินการพัฒนางานตามแผนและ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๕.ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา
และหน่วยงานอื่นในการปรับปรงุและ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
๖.เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาตามระบบการ ประกัน
คุณภาพเพื่อจัดท ารายงานการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
๗.ประสานงานกับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
สถานศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
๘.ประสานงานกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในการประเมิน
สถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

ความส าเร็จ 
๔.ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
๕.ร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น 
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ ประกัน 
คุณภาพภายใน ให้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตาม 
ระบบการ ประกันคุณภาพและจัดท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๗.ร่วมมือกับเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๘.ติดตามประสานงานกับส านักงานรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ 
การศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อ
เป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ 
ต่อเนื่องทุกปี 
๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

3.10 งานนิเทศ 
การศึกษา 

๑.จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และ
การเรียนการสอนภายในสถานศึกษา 
๒.ส ารวจและรวบรวมปัญหาการเรียน
การสอนจากครูผู้สอนเพื่อพิจารณาหา 

๑.ประชุมคณะกรรมการงานนิเทศการศึกษา
เพื่อก าหนดแนวทางการนิเทศ 
๒.รวบรวมปัญหาการจัดการเรียนการสอน
จากครูผู้สอน 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ทางแก้ไข 

๓.จัดประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ งาน 
เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
จ าเป็นเพื่อจัดโครงการนิเทศภายใน
โรงเรียนและภายในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๔. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการ
วางแผนจัดกิจกรรมการนิเทศในรูปแบบ
ต่างๆ เช่นประชุม ปรึกษาหารือ อบรม 
สัมมนา ประชุมปฏิบัติการประชุม
อภิปราย จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้ 
ฯลฯ 
๕.ให้ค าแนะน าและปรึกษา เพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน 
๖.ส่งเสริมและแนะน าให้การจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้และบันทึกการ
สอน การจัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อ 
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้
และบันทึกการสอน 
๗.นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิตส่ือการ
เรียนการสอนและจัดท าผลงานทาง
วิชาการ 
๘.จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่
ครูในกลุ่มสาระต่างๆโดยเน้นการ นิเทศ
ท่ีร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร 
เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนร่วมกัน หรือ
แบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
๙.แลกเปล่ียนการเรียนรู้ และ
ประสบการณ์ควรจัดระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากับ
สถานศึกษาอื่น หรือเครือข่าย 
การนิเทศการศึกษาภายในเขต 
พื้นท่ีการศึกษา 
๑๐.ประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 

๓.ประชุมแต่ละกลุ่มสาระเพื่อจัดโครงการ
นิเทศภายในโรงเรียน 
๔.ร่วมวางแผนกับคณะกรรมการวิชาการใน
การนิเทศในรูปแบบต่างๆ 
๕.ก าหนดให้ครูทุกคนจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ และบันทึกการสอน อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา 
๖.ก าหนดให้ครู ผลิตส่ือการเรียนการสอน
อย่างน้อยคนละ ๑ ช้ิน 
๗.ก าหนดตารางและรูปแบบการนิเทศการ
เรียนการสอนครูในแต่ละกลุ่มสาระ 
๘.ร่วมแลกเปล่ียนการเรียนรู้กับเครือข่าย
การนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
๙.สรุปประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา
เสนอฝ่ายบริหาร 
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
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 ๑๑.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
 

๓.๑1 งานข้อมูล 
สารสนเทศ 

๑.ด าเนินการกรอกข้อมูลในโปรแกรม
สารสนเทศทางการศึกษา DMC 
๒.จัดท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูล 
สารสนเทศ 
๓.จัดท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษา
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
ฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ีการศึกษาโดย 
ประสานงานกับงานเลขานุการ 
ฝ่ายต่างๆ 
๔.จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เช่ือมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นท่ี
การศึกษาและส่วนกลาง 
๕.น าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การบริการและการ
ประชาสัมพันธ์ 
๖.ประเมินผลและประสานงานระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและปรับปรุง
พัฒนาเป็นระยะ ๆ 
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.กรอกข้อมูลในโปรแกรมสารสนเทศทาง
การศึกษา DMCให้เป็นปัจจุบัน 
๒.ท าทะเบียนเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศให้
เป็นปัจจุบัน 
๓.ท าระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับระบบฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ี 
การศึกษา 
๔.จัดท าระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
เช่ือมโยงกับสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา 
และส่วนกลางเป็นปัจจุบัน 
๕.เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
การบริการและการประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทุกท่าน 
๖.ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

 

3.12 งาน
โครงการพิเศษ 
ตามนโยบาย 

๑.ศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและ
ประเมินสถานภาพของสถานศึกษา ให้
สอดคล้องกับงาน 
๒.จัดท าแผนงาน / โครงการก าหนด
เป้าหมายในการขับเคล่ือน งานท้ังหมด
เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓.จัดท าคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ท้ังหมดสู่การปฏิบัติและประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 
๔.สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความ
เข้าใจด้านการด าเนินการ งานดังกล่าว
ท้ังหมด 
๕.ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการงานดังกล่าว 

๑.เข้าร่วมประชุมตามฝ่ายบริหารก าหนด 
๒.จัดท าแผนงาน / โครงการขับเคล่ือน งาน
แต่ละงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ 
๓.ท าคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ท้ังหมดสู่การปฏิบัติและประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบโดยท่ัวกัน 
๔.ศึกษาหาความรู้ในแต่ละงานให้เข้าใจและ
ลงมือปฏิบัติ 
๕.ก าหนดให้ทุกกลุ่มสาระจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการในแต่ละกลุ่มงาน
ดังกล่าวอย่างน้อย ๑ แผน 
๖.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตาม
งานในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๗.ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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 ท้ังหมดโดยไม่เคร่งครัดในรูปแบบของ

การเขียนหน่วย/แผนการจัดการเรียนรู้
ปรับได้ตามธรรมชาติของวิชา ระดับช้ัน
ตามบริบทของสถานศึกษา โดยยึด
แนวทางการบูรณาการการเรียนรู้จาก 
ศูนย์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนนา
ไปสู่การจัดการเรียนรู้ 
๖.จัดโครงการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามงานดังกล่าวทั้งหมด 
๗.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ท้ังในและนอก
สถานศึกษา ตามงานดังกล่าวทั้งหมด 
๘.จัดให้มีการน าเสนอผลงานตามงาน
ดังกล่าวทั้งหมด ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียนในรูปแบบของการจัด 
นิทรรศการ ป้ายนิเทศ และให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
๙.ก าหนดแบบประเมินผลติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน และสรุปรายงานการ
ด าเนินงานตามงานดังกล่าวทั้งหมด 
เสนอรองผู้อ านวยการ และผู้อ านวยการ 
โรงเรียนปีละ ๑ ครั้ง 
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
 

น าเสนอผลงานตามงานดังกล่าวในรูปแบบ
ของการจัดนิทรรศการป้ายนิเทศ และเชิญ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
๘.จัดท าแบบสรุปรายงานเสนอฝ่ายบริหารปี
ละ ๑ ครั้ง 
๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 



 

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑.คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 

๑.ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อม
ท้ังอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง 
๒.ก ากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน 
๓.เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการต่าง 
ๆ ในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการนักเรียน 
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
 

๑.เข้าร่วมประชุม วางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 

๒.ก ากับ ติดตาม การท างานในกลุ่มบริหาร
ฝ่ายกิจการนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

๓.ให้ค าปรึกษาในกลุ่มบริหารฝ่ายกิจการ
นักเรียนเรื่องต่างๆ 

๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

 

๒ หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารกิจการ 
นักเรียน 

๑.ก ากับดูแลงานในกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนทุกงาน ให้เป็นไปตามบทบาท
หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๒.ประสานติดต่อผู้ปกครองเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหานักเรียนในด้านต่างๆ ท่ีเป็น
ปัญหาต่อการพัฒนาเด็ก โดยประสาน
การปฏิบัติกับงานระดับช้ันอย่างใกล้ชิด 
๓.เป็นท่ีปรึกษา ให้ค าแนะน าแก่หัวหน้า
งานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนและครูท่ีปรึกษา 
๔.ให้ความเห็นชอบในการออกหนังสือ
รับรองความประพฤตินักเรียน 
๕.กรรมการร่วมเสนอความดีความชอบ
ของบุคลากรของโรงเรียน เพื่อพิจารณา
ในการเล่ือนขั้นเงินเดือนทุกครั้ง 
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.ก ากับดูแลการท างานแต่ละกิจกรรมใน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๒.แก้ไขปัญหานักเรียนท่ีท าผิดระเบียบ
โรงเรียนรว่มกับผู้ปกครอง ครูหัวหน้าระดับ
ครูท่ีปรึกษา 

๓.ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาแก่หัวหน้า
งานทุกงานในกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

๔.ด าเนินการออกหนังสือรับรองความ
ประพฤตินักเรียน 

๕.ร่วมเป็นกรรมการ พิจารณาการเล่ือนขั้น
เงินเดือนทุกครั้ง 

๖.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

๓.งานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.ก ากับดูแลการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ 
ของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๒.ก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓.ประสานงานกับงานและ/หรือ 

๑.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๒.จัดประชุมก าหนดหน้าท่ีของ
คณะกรรมการงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

๓.ประสานการท างานกับแต่ละ 
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 ฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔.วางแผนควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของครูท่ีปรึกษาในด้านการปกครอง
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
๕.วางแผนแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง 
ๆ เช่น การมาเรียนระเบียบวินัย กฎ
ข้อบังคับ ฯลฯ 
๖.ประสานงานกับครูเวรประจ าวัน เพื่อ
ช่วยดูแลควบคุมนักเรียนประจ าวันตาม 
ความเหมาะสม 
๗.จัดท าคู่มืออบรมนักเรียนในคาบโฮม
รูมให้แก่ครูปรึกษา 
๘. ร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
๙. ปฏิบัติงานอื่นตามมอบหมาย 

ฝ่ายเพื่อให้กิจกรรมด าเนินไปด้วย 

ความเรียบร้อย 

๔.จัดท าสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของครูท่ี
ปรึกษาคาบโฮมรูม 

๕.จัดท าตารางการอบรมให้ความรู้ เรื่อง
ระเบียบวินัย กฎข้อบังคับต่างๆของโรงเรียน 

๖.ก ากับดูแลการควบคุมนักเรียนประจ าวัน
ร่วมกับครูเวรประจ าวัน 

๗.จัดท าคู่มือนักเรียน 

๘.เป็นคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน 

๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๑ งานหัวหน้า 
ระดับ 

๑.รับทราบค าส่ังและนโยบายจาก
ผู้บริหารเพื่อแจ้งให้ครูหัวหน้าระดับ ใน
ระดับช้ันทราบและถือปฏิบัติ 
๒.ประสานงานกับงานและ/หรือฝ่ายต่าง 
ๆ เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย 
๓.วางแผนแก้ปัญหานักเรียนร่วมกับฝ่าย
กิจการนักเรียน ในด้านต่าง ๆ เช่น การ
มาเรียนระเบียบวินัย กฎข้อบังคับ ฯลฯ 
๔.ดูแล ติดตาม ตรวจสอบและช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าท่ีของหัวหน้าระดับ ม.
ต้นและม.ปลาย 
๕.ประสานงานกับครูหน้าระดับและฝ่าย
กิจการในการ ส่งเสริมพัฒนาแก้ไข
ปัญหาความประพฤติของนักเรียน 
๖.วางแผนจัดประชุมติดตามการ
ปฏิบัติงานหัวหน้าระดับช้ัน 
๗.รายงานผลการด าเนินงานหัวหน้า
ระดับช้ัน 
๘.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๑.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบค าส่ังและ
นโยบาย จากผู้บริหารเพื่อแจ้งครูใน
ระดับช้ันทราบและถือปฏิบัติ 

๒.ประสานการท างานกับแต่ละฝ่ายเพื่อให้
กิจกรรมด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

๓.ร่วมแก้ปัญหานักเรียนท่ีท าผิดระเบียบ
วินัยกับฝ่ายกิจการนักเรียน 

๔.ก ากับดูแลประสานงานการปฏิบัติหน้าท่ี
ของครูท่ีปรึกษาแต่ละห้อง 

๕.ส่งเสริม พัฒนาแก้ไขปัญหาความ
ประพฤติของนักเรียนร่วมกับครูท่ีปรึกษา 

๖.จัดประชุมติดตามการปฏิบัติงานของครูท่ี
ปรึกษาแต่ละช้ัน 

๗.สรุปรายงานผลการด าเนินงานหัวหน้า
ระดับช้ันเสนอฝ่ายบริหารภาคเรียนละ ๑ 
ครั้ง 

๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๓.๒ งานครูท่ี 
ปรึกษา 

๑.จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียน
รายบุคคล หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน า
เครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล และ
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
๒.ด าเนินการจัดท าเอกสารคัดกรอง
นักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด สรุปผลการ
จ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 
๓.จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา 
โดย 
๓.๑เย่ียมบ้าน 
๓.๒จัดกิจกรรมโฮมรูม 
๓.๓สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 
บ้านกับโรงเรียน 
๓.๔ประชุมผู้ปกครอง 
๓.๕จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสม กับ
กลุ่มนักเรียน 
๔.จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ 
ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครองในการ
ช่วยเหลือแก้ไข 
๕.ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคล
หรือฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
๖.รายงานผลระหว่างด าเนินงาน/
รายงานผลเมื่อส้ินสุด 
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.เก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
ตามแบบฟอร์มและในระบบ Student 
Care 
๒.คัดกรองนักเรียนตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
๓.ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล เข้าโฮม
รูม และด าเนินการประชุมผู้ปกครองช้ัน 
เรียน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
๔.ร่วมกับผู้ปกครองแก้ไขความประพฤติ
นักเรียนท่ีท าผิดระเบียบ 
๕.ส่งต่อนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงไปยัง
ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
๖.สรุปรายงานผลการด าเนินงานเสนอฝ่าย
บริหารภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๓ งานระเบียบ 
วินัยนักเรียน  

๑.จัดรวบรวมทะเทียนประวัติ นักเรียน  
๒.ด าเนินการควบคุมนักเรียนให้
ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของ
โรงเรียน  
๓.ช้ีแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความ
ประพฤติของนักเรียนอย่าง สม่ าเสมอ  
๔.ประสานงานกับครูหัวหน้า คณะสี ครู
ท่ีปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบปัญหา
เรื่องความ ประพฤติของนักเรียน  
๕.ประสานงานกับผู้ปกครองของ
นักเรียนในเรื่องความประพฤติ  
๖.เสนอแนวทางการลงโทษ 

๑.จัดท าทะเทียนประวัตินักเรียน เป็น
รายบุคคลเป็นปัจจุบัน 
 ๒.ก ากับติดตามดูแลนักเรียนให้ ประพฤติ
ปฏิบัติตามระเบียบของ โรงเรียนตาม
รูปแบบงานสารวัตรนักเรียน  
๓.จัดตารางก าหนดเน้นย้ าเรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับความ ประพฤติของนักเรียนทุกๆ
เดือน ๔.เชิญประชุมครูหัวหน้าคณะสี ครูท่ี
ปรึกษา ครูแนะแนว เมื่อพบ นักเรียนมี
ปัญหาเรื่องความประพฤติ  
๕.เชิญผู้ปกครองนักเรียนท่ีมี ปัญหาเรื่อง 
 ความประพฤติร่วม ประชุมแก้ไข  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 นักเรียนแก่ผู้บริหาร  

๗.จัดระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับ การ
แก้ปัญหาความประพฤติของ 
นักเรียน 
๘.วางแผนการจัดกิจกรรม ประจ าวัน  
๙.จัดให้มีผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน  
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.สรุปรายงานแนวทางการ ลงโทษต่อ
ผู้บริหารพิจารณา ๗.จัดเก็บข้อมูลการ
แก้ปัญหาความประพฤติของนักเรียนอย่าง 
เป็นระบบ  
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๔ งานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา 
เพศและสิ่งเสพ 
ติด  

๑.แต่งต้ังคณะกรรมการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษา  
๒.วางแผนการด าเนินการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ ติดในโรงเรียนให้
เหมาะสม 
๓.ก าหนดมาตรการในการ ป้องกันและ
แก้ไขปัญหา  ตลอดจนการควบคุมดูแล
ให้ เกิดผลดีต่อนักเรียน  
๔.ประสานความร่วมมือกับ ผู้ปกครอง
นักเรียนตามโอกาส เพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหา  หรือ ป้องกันตามเห็นสมควร 
๕.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตาม
โอกาสท่ีเหมาะสมเพื่อ ประสานความ
ร่วมมือท้ังในด้านป้องกัน  และแก้ไข
ปัญหาอย่างต่อเนื่อง  
๖.จัดต้ังชมรม To be  number  
ภายในโรงเรียน  
๗.ด าเนินการจัดท าสถานศึกษาสี ขาว  
๘.สุ่มตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสาร เสพติด  
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  
๒.ประชุมคณะกรรมการร่วมวาง แผนการ
ด าเนินการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพ
ติด  
๓.จัดท าแผนงาน / โครงการขับเคล่ือน การ
จัดกิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  
๔.เชิญผู้ปกครองร่วมประชุม แก้ปัญหา
นักเรียนท่ีมีพฤติกรรม เส่ียงในด้านยาเสพ
ติด    
๕.ด าเนินการจัดต้ังกิจกรรมชมรม  
To be  number    
๖.จัดกิจกรรมต่างๆท่ีสนองต่อ สถานศึกษา
สีขาว  
๗.จัดกิจกรรมตรวจสอบปัสสาวะ นักเรียน
กลุ่มเส่ียง  
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

๔.งานสภา 
นักเรียน  
  

๑.จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการ สภา
นักเรียนตามระบอบ ประชาธิปไตยท่ี
เห็นสมควร  
๒.เป็นท่ีปรึกษาของ คณะกรรมการสภา
นักเรียน  พร้อมท้ังก ากับดูแลเสนอแนะ
ให้ การด าเนินงานของ คณะกรรมการ
นักเรียนเกิดผลดี ในการส่งเสริมระบอบ 
ประชาธิปไตยในระดับโรงเรียน เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนา โรงเรียนและ
สังคมตามสมควร 

๑.ด าเนินการจัดเลือกตั้ง คณะกรรมการ
สภานักเรียน ประจ าปีการศึกษา  
๒.จัดท าแผนงาน / โครงการ ขับเคล่ือน 
งานสภานักเรียนและ ก ากับดูแลเสนอแนะ
การด าเนินงาน  
๓.จัดท าค าส่ังแต่งต้ังและก าหนด หน้าท่ีของ
คณะกรรมการสภา นักเรียนและ
คณะกรรมการ ด าเนินงานในคณะสี  
๔.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้าน
ประชาธิปไตยตามโอกาสท่ีเหมาะสม  
๕.สรุปผลการด าเนินเสนอฝ่าย บริหารภาค  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๓.ก าหนดหน้าท่ีของ คณะกรรมการสภา

นักเรียนและ คณะกรรมการคณะสี 
๔.จัดกิจการส่งเสริม ประชาธิปไตยตาม
โอกาสท่ี เหมาะสม  เพื่อพัฒนานักเรียน 
๕.ติดตามผลและสรุปผลรายงาน ภาค
เรียนละ  ๑  ครั้ง เสนอ ผู้อ านวยการ  
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

เรียนละ ๑ ครั้ง 
๖.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
 
 

๕.งานกิจกรรม 
โรงเรียน  
  

๑.วางแผน ก าหนดแนวทางการ ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของ นักเรียนของ
สถานศึกษา โดยสนับสนุนให้นักเรียน ได้
มีส่วนร่วมในกระบวนการนวางแผน 
๒.ด าเนินการจัดกิจกรรมและ ส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียน ได้ มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม อย่างหลากหลาย ตาม
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน
๓.จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการ
ใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง  
๔.สรุปและประเมินผลเพื่อ ปรับปรุง
แก้ไข ส่งเสริมกิจการ นักเรียน เพื่อให้
การจัดกิจกรรม เกิดคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อ ผู้เรียนอย่างแท้จริง  
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ ขับเคล่ือน 
งานกิจกรรมโรงเรียน  
๒.จัดท าปฏิทินปฏิบัติงานและ ด าเนิน
กิจกรรมตามทีก าหนด  
๓.จัดกิจกรรมอบรมค่าย  
๔.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน กิจกรรม
โรงเรียนเสนอฝ่าย บริหาร  
๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  
  

  
  

๖.งานส่งเสริม 
คุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอัน พึง
ประสงค์ 

๑.จัดอบรมจริยธรรมประจ า สัปดาห์ให้
นักเรียนแต่ละ ระดับช้ัน  
๒.ติดตามความประพฤติ การ ปฏิบัติตน
ของนักเรียนท้ังใน โรงเรียนและนอก
โรงเรียน  
๓.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ความ
ประพฤตินักเรียน  
๔.ประสานงานกับชุมชนในวัน ส าคัญ
ทางศาสนา และวันส าคัญของชาติ  
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ ขับเคล่ือน 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
๒.จัดท าปฏิทินการจัดกิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ ท ากิจกรรมตามก าหนด  
๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

7. งานจราจรและ
เครือข่ายรถรับ-ส่ง
นักเรียน 

๑.จัดท าแผนพัฒนางานจราจร 
และเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน 
๒.จัดท าทะเบียนการจอดรถมอเตอร์ไซต์ 

๑.ท าแผนงาน / โครงการขับเคล่ือน งาน
จราจรและเครือข่ายรถรับ-ส่งนักเรียน 
๒.ลงทะเบียนการจอดรถมอเตอร์ไซต์ และ 
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 และเครือข่ายรถรับ – ส่งนักเรียน 

๓.จัดระบบจราจรในโรงเรียน 
๔.จัดท าป้ายจราจรในโรงเรียน 
๕.จัดระบบการจอดรถมอเตอร์ไชต์ใน
โรงเรียน และประสานการจอดรถรับ – 
ส่งนักเรียน 
๖.ประสานตัวแทนรถรับ – ส่งนักเรียน 
๗.ติดตามประเมินผลและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
๘.ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

เครือข่ายรถรับ – ส่งนักเรียนประจ าปี 
๓.จัดท าป้ายและระบบจราจรในโรงเรียน 
๔.ก ากับดูแลตรวจสอบการจอดรถตามท่ี
ลงทะเบียนไว้และก าหนดเวลาเปิด-ปิดท่ี
จอดรถ 
๕.จัดประชุมผู้ขับรถและตัวแทนรถรับ-ส่ง
นักเรียน 
๖.สรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรมเสนอ
ฝ่ายบริหาร 
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 



 

กลุ่มบริหารแผนงานงบประมาณ 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑.คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหาร 
แผนงาน 
งบประมาณ  

๑.วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่ 
เป้าหมายเชิง ยุทศาสตร์ระดับชาติ
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
แผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวงศึกษาธิการและ แผนพัฒนา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงาน และ
เป้าหมายการให้บริการ สาธารณะทุก
ระดับ ได้แก่  เป้าหมายการให้บริการ 
สาธารณะ (Public Service 
Agreement :PSA) ข้อตกลง การ
จัดท าผลผลิต (Service  Delivery 
Agreement :SDA) ข้อตกลงผลการ
ปฏิบัติงานของ เขตพื้นท่ีและผลการ
ด าเนินงาน ของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ี
สถานศึกษาท ากับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๓.ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัด และ
พัฒนาการศึกษาของ สถานศึกษาตาม
กรอบทิศทาง ของเขตพื้นท่ีการศึกษา
และ ความต้องการของสถานศึกษา  
๔.วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ของ
สถานศึกษาตามข้อตกลงท่ี ท ากับเขต
พื้นท่ีการศึกษาด้านปริมาณ คุณภาพ 
เวลาตลอดจน ต้นทุน ซึ่งต้องค านวณ
ต้นทุน ผลผลิตขององค์กร และผลผลิต 
งาน/โครงการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
๕.ร่วมกับงานพฒันาระบบ เครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ (สารสนเทศ) จัดท า
ข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์ 
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมท่ี
มีผลกระทบต่อ การจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
๖.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศให้
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสาธารณะชนรับ 

๑.ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม บริหาร
แผนงานงบประมาณร่วม วิเคราะห์ทิศทาง
และยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาแห่งชาติ  
๒.ร่วมประชุมพิจารณาข้อตกลง การ
ปฏิบัติงานและเป้าหมายการบริหาร
แผนงานงบประมาณของ เขตพื้นท่ีและผล
การด าเนินงาน ของสถานศึกษาท่ีต้อง
ด าเนินการ เพื่อให้บรรลุข้อตกลงท่ีท ากับ
เขตพื้นท่ีการศึกษา  
๓.เข้าร่วมประชุมศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการ
จัดและพัฒนาการศึกษา ของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และความต้องการของ สถานศึกษา  
๔.จัดประชุมคณะครูเพื่อร่วมกัน วิเคราะห์
ผลการด าเนินงานของ สถานศึกษาตาม
ข้อตกลงท่ีท ากับ เขตพื้นท่ีการศึกษาด้าน
ปริมาณ คุณภาพ เวลาตลอดจนต้นทุน ซึ่ง 
ต้องค านวณต้นทุนผลผลิตของ องค์กร และ
ผลผลิตงาน/ โครงการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา  
๕.จัดท าข้อมูลสารสนเทศผล การศึกษา 
วิเคราะห์ เพื่อใช้ใน การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษาร่วมกับงาน 
พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
๖.จัดส่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ 
ให้เขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบ  
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
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 ทราบ  

๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

๒ หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารแผนงาน 
งบประมาณ  

๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารแผนงาน งบประมาณ ตาม
นโยบายของ ทางราชการ  
๒.ก ากับ ติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานในกลุ่มบริหารแผนงาน
งบประมาณให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การของ โรงเรียน  
๓.ให้ค าแนะน า  นิเทศการ ด าเนินงาน
ของกลุ่มบริหาร แผนงานงบประมาณ 
ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ 
วัตถุเป้าหมาย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ ขับเคล่ือน 
งานบริหารแผนงานงบประมาณ   
๒.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร
แผนงานงบประมาณ  
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงาน ของกลุ่ม
บริหารแผนงาน งบประมาณ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุเป้าหมาย  
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ มอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร  

  
  
  

๓.งานวางแผน 
นโยบายพัฒนา 
โรงเรียนและงาน 
จัดองค์กร  

๑.ทบทวนภารกิจการจัด การศึกษาของ
สถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูล 
สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา ท่ีมีผลกระทบต่อ การ
จัดการศึกษา (SWOT) และ ประเมิน
สถานภาพของสถานศึกษา  
๓.การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
กิจ และเป้าประสงค์ (Corporate 
Objective) ของ สถานศึกษา 
 ๔.ก าหนดกลยุทธ์ทาง สถานศึกษาและ
วางแผน จัดท า แผนช้ันเรียน  
๕.ก าหนดผลผลิต (Outputs) ผลลัพธ์ 
(outcomes) ตัวชี้วัด ความส าเร็จ(Key 
Performance  indicators:KPls) โดย
จัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศ  
๖.ก าหนดเป้าหมายระยะปาน กลางของ
ผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ผลลัพธ์ที่ สอดคล้องกับผลการ
ปฏิบัติงาน ของสถานศึกษาท่ีจะท าร่าง 
ข้อตกลงกับเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๗.จัดให้รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและน าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน  
๘.จัดท าร่างและประกาศต่อ  

๑.จัดประชุมครูทบทวนภารกิจ การจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงาน
ข้อมูล สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
๒.จัดประชุมครูร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของ สถานศึกษา ท่ีมี
ผลกระทบต่อ การจัดการศึกษา (SWOT) 
ประเมินสถานภาพของ สถานศึกษา 
ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ 
เป้าประสงค์ (Corporate Objective) กล 
ยุทธ์สถานศึกษา ผลผลิต (Outputs) 
ผลลัพธ์ (outcomes) ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
(Key Performance  indicators:KPlsโดย
จัดท าเป็น ข้อมูลสารสนเทศ   
๓.เชิญวิทยากร/ผู้เกี่ยวข้อง รับ ฟังความ
คิดเห็น เพื่อปรับปรุง แก้ไข  
๔.ประกาศต่อสาธารณชน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
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 สาธารณชนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

๓.๑ งานแผนงาน  ๑.จัดท ารายละเอียดแผน งบประมาณ 
แผนงาน งานโครงการ ให้มีความ
เช่ือมโยงกับ ผลผลิตและผลลัพธ์ตาม
ตัวชี้วัด ความส าเร็จของสถานศึกษา 
พร้อมกับวิเคราะห์และจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน งานโครงการ 
เมื่อเขตพื้นท่ีการศึกษา แจ้งนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานหลักเกณฑ์ขั้นตอน และวิธีการ 
จัดต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
ด าเนินการ  
๒.จัดท ากรอบประมาณการ รายจ่าย
ระยะปานกลาง (Medium Term 
Expenditure :MTEF)  วิเคราะห์
นโยบายหน่วยเหนือท่ีมี การ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผล
การด าเนินงานหลัก ปีงบประมาณท่ีผ่าน
มาของ สถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมาย 
ผลผลิตท่ีต้องการด าเนินการใน ๓ ปี
ข้างหน้า พร้อมกับปรับ แผนงาน
โครงการ และกิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับ งบประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงิน งบประมาณ 
และเงินนอก งบประมาณ  
๓.จัดท าค าขอรับงบประมาณ ของ
สถานศึกษา และกรอบประมาณการ
รายจ่ายระยะปานกลาง  (MTEF) เสนอ
ต่อเขตพื้นท่ี การศึกษา เพื่อพิจารณา
ความ เหมาะสมสอดคล้องเชิงนโยบาย 
๔.จัดท าร่างข้อตกลงบริการ ผลผลิต 
(ร่างข้อตกลงผลการ ปฏิบัติงาน) ของ
สถานศึกษาที จะต้องท ากับเขตพื้นท่ี
การศึกษา เมื่อได้รับงบประมาณ โดยมี 
เป้าหมายให้บริการท่ีสอดคล้อง กับแผน
กลยุทธ์สถานศึกษา โดย ผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๕.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ี ได้รับ 

๑.ประชุมจัดท าแผนงบประมาณ แผนงาน 
งานโครงการ ตาม แบบฟอร์มของงาน
แผนงานท่ีก าหนด  
๒.ก าหนดงบประมาณ พร้อมกับ ปรับ
แผนงาน โครงการ และ กิจกรรมหลัก ให้
สอดคล้องกับงบประมาณรายได้ของ
สถานศึกษาท้ังจากเงิน งบประมาณ และ
เงินนอกงบประมาณ 
๓.จัดท ากรอบประมาณการรายจ่ายระยะ
ปานกลาง(MTEF)เสนอต่อเขตพื้นท่ี 
การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
สอดคล้องเชิงนโยบาย 
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร  
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 มอบหมาย  

๔.งานงบประมาณ  ๑.จัดท าข้อตกลงบริการผลผลิต ของ
สถานศึกษากับเขตพื้นท่ี การศึกษา เมื่อ
ได้รับงบประมาณ  
๒.ศึกษาข้อมูลการจัดสรร งบประมาณท่ี
ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ัน 
พื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นท่ีการศึกษาแจ้ง
สถานศึกษาทราบ ในเรื่องนโยบาย 
แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอนและวิธีการ 
จัดสรรงบประมาณ ๓.ตรวจสอบกรอบ
วงเงิน งบประมาณท่ีได้รับจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ี เขตพื้นท่ี
การศึกษาแจ้งตลอดจนตรวจสอบวงเงิน
นอก งบประมาณท่ีได้จากแผนการ 
ระดมทรัพยากร  
๔.วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจ งานท่ี
จะต้องด าเนินการตาม มาตรฐาน
โครงสร้าง สายงาน และตามแผนงาน 
งานโครงสร้างของสถานศึกษา เพื่อ
จัดล าดับ ความส าคัญและก าหนด 
งบประมาณ ทรัพยากรของแต่ ละสาย
งาน งานโครงการ ให้ เป็นไปตามกรอบ
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับและวงเงิน 
นอกงบประมาณตามแผนระดม 
ทรัพยากร  
๕.ปรับปรุงกรอบงบประมาณ รายจ่าย
ระยะปานกลาง (MTEF) ให้สอดคล้อง
กับกรอบวงเงินท่ี ได้รับ  
๖.จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติ การ
ประจ าปีงบประมาณ ซึ่งระบุ แผนงาน
โครงการท่ีสอดคล้อง วงเงินงบประมาณ
ท่ีได้รับและ วงเงินนอกงบประมาณท่ีได้
ตาม แผนระดมทรัพยากร 
๗.จัดท าข้อร่างตกลงผลผลิตของ 
หน่วยงานภายในสถานศึกษา และ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ  
๘.น าเสนอแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ และร่าง ข้อตกลงผลผลิต 

๑.ด าเนินการท าข้อตกลงบริการ ผลผลิต
ของสถานศึกษา เมื่อ ได้รับงบประมาณจาก
เขตพื้นท่ี 
การศึกษา  
๒.จัดประชุมช้ีแจงการจัดท า แผนงาน/
โครงการประจ าปีงบประมาณ  
๓.จัดท างบประมาณท่ีได้จากเขต พื้นท่ี
การศึกษาแจ้งจัดสรรมาและ แผนการระดม
ทรัพยากรใน สถานศึกษา  
๔.จัดประชุมคณะกรรมการงาน 
งบประมาณเพื่อพิจารณาตัดงบ แผนงาน/
โครงการตามมาตรฐาน โครงสร้าง สายงาน 
และตาม แผนงาน งานโครงสร้างของ 
สถานศึกษา   
๕.สรุปรายละเอียดแผนปฏิบัติ การประจ าปี
งบประมาณ ตาม วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
และ วงเงินนอกงบประมาณท่ีได้ตาม แผน
ระดมทรัพยากร  
๖.ก าหนดผู้รับผิดชอบตามงาน โครงสร้าง
ของสถานศึกษา  
๗.น าแผนปฏิบัติการ แผนงาน/ โครงการ
ประจ าปีเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้นฐานลงนามเห็นชอบ  
๘.แจ้งผู้รับผิดชอบตามสายงาน โครงสร้าง
ของสถานศึกษา ด าเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ  
  
  
  
  
  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ขอความ เห็นชอบคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๙.แจ้งจัดสรรเงินและจัดท า ข้อตกลง
ผลผลิตให้หน่วยงาน ภายในสถานศึกษา
รับไป ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ 

 

๔.๑ งานการเงิน  ๑.จัดท าแผนงาน / แผนปฏิบัติ 
การประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน  
๒.จัดท าระบบการเงิน ให้เป็น 
ปัจจุบันตั้งแต่ระบบกระแส รายวัน
จนถึงงบเดือน โดยยึด ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  
๓.รวบรวมข้อมูลด้านการเงินท่ี จ าเป็น
ในการรายงานต่อองค์กร อื่น เพื่อ
อ านวยความสะดวกต่อ งานอื่น ๆ ของ
โรงเรียน โดยยึด ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัดเช่น เงินค่าสาธารณูปโภค 
เงินอุดหนุนรายหัว  เงินอุดหนนุ
ปัจจัยพื้นฐานงบประมาณด้านบุคลากร 
งบใช้สอย  เป็นต้น  
๔.รวบรวมเอกสารงานต้ังเบิก ค่าจ้าง
ลูกจ้าง  
๕.บริหารการระดมทรัพยากร เพื่อจัด
การศึกษาให้มีการ วางแผน การ
น าไปใช้ การ ประเมินผลการใช้ให้
เป็นไป ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐานและรายงานต่อท่ีประชุม 
๖.อ านวยความสะดวกและให้บริการ
ทางด้านการเงินแก่ บุคลากรในโรงเรียน
อย่างเต็มท่ี 
 ๗.จัดท าแผนหรือโครงการ ส าหรับงาน
สวัสดิการบุคลากร   
๘.ดูแลด้านความปลอดภัยและสวัสดิการ
บุคลากรภายใน โรงเรียน   
๙.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ท่ีเป็น โครงการ
สวัสดิการท้ังภายใน และภายนอก
โรงเรียน   

๑.ท าแผนงาน / แผนปฏิบัติการ ประจ าปี
และปฏิทินปฏิบัติงาน  
๒.ท าระบบการเงินท้ังกระแส รายวันและงบ
เดือน ให้เป็น ปัจจุบัน โดยยึดระเบียบท่ี 
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  
๓.ด าเนินการเบิกจ่ายในเรื่อง เงิน ค่า
สาธารณูปโภค เงินอุดหนุนรายหัว  เงิน
อุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานงบประมาณด้าน 
บุคลากร งบใช้สอย โดยยึด ระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด    
๔.ด าเนินการจัดท าเอกสารงาน ต้ังเบิก
ค่าจ้างลูกจ้างทุกเดือน  
๕.ก ากับติดตามการใช้เงินให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด สรุปและรายงานต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พื้นฐาน 
๖.ให้บริการทางด้านการเงินแก่ บุคลากรใน
โรงเรียนทุกคน  
๗.ท าแผนงาน/โครงการส าหรับ งาน
สวัสดิการบุคลากร  
๘.ก ากับติดตามดูแล ส่งเสริมและ สนับสนุน
โครงการสวัสดิการท้ัง ภายในและภายนอก
โรงเรียนใน รูปแบบต่าง ๆ  
๙. รวบรวมข้อมูล สรุปรายงาน และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงาน
ประจ าปีเสนอฝ่ายบริหาร  
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑๐.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี การจัด 

สวัสดิการแก่บุคลากรในโรงเรียนใน
รูปแบบต่าง 
๑๑.ประสานงานกับหน่วยงาน อื่นๆ 
เพื่อการให้สวัสดิการตามความเหมาะสม  
๑๒.ด าเนินงานในส่วนของสวัสดิการตาม
แนวที่โรงเรียน ก าหนด   
๑๓.ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุป และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงาน
ผลงานประจ าปี   
๑๔.ปฏิบัติงานอื่น ๆท่ีสอดคล้อง กับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีท่ี รับผิดชอบ  
๑๕.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

๔.๒ งานบัญชี  ๑.จัดท าระบบบัญชี  เป็นไปตาม 
มาตรฐานสามารถตรวจสอบได้ และเป็น
ปัจจุบันโดยยึดระเบียบ 
ท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
๒.รายงานสถานะการเงินและ 
บัญชีคุมเงินต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ต่อผู้บริหารทุกส้ินเดือนโดยยึด ระเบียบ
ทีเกี่ยวข้องอย่าง เคร่งครัด  
๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.ท าระบบบัญชี ตามมาตรฐานและเป็น
ปัจจุบันโดยยึดระเบียบท่ี เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด  
๒.สรุปรวบรวม รายงานสถานะ การเงิน
และบัญชีคุมเงินต่าง ๆ เสนอต่อผู้บริหารทุก
ส้ินเดือนโดย ยึดระเบียบทีเกี่ยวข้องอย่าง 
เคร่งครัด  
๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  

๔.๓ งานระดม 
ทรัพยากรและ 
ทุนการศึกษา  

๑.จัดเก็บเงินระดมทรัพยากร ตามท่ี
โรงเรียนก าหนด  
๒.จัดท าบัญชีควบคุมรายรับ รายจ่าย
แยกตามประเภทตามรายการท่ีจัดเก็บ 
และรายงานผู้ อ านวยโรงเรียนทุกครั้งท่ี
มีการจัดเก็บ  
๓.เก็บเงินรายได้อื่นๆของ สถานศึกษา 
พร้อมท าบัญชี ควบคุมรายรับรายจ่าย 
และเสนอผู้อ านวยโรงเรียนรับทราบ ทุก
ครั้งท่ีมีการจัดเก็บ  
๔.จัดท าบัญชีควบคุมการรับจ่าย
ทุนการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ของ
ผู้สนับสนุน  
๕.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
 

๑.ด าเนินการจัดเก็บเงินระดม ทรัพยากร
ตามท่ีโรงเรียนก าหนด  
๒.ท าบัญชีควบคุมรายรับรายจ่าย แยกตาม
ประเภทรายการท่ี จัดเก็บ และสรุป
รายงานเสนอผู้ อ านวยโรงเรียนทุกครั้ง  
๓.ด าเนินการเก็บเงินรายได้อื่นๆ ของ
สถานศึกษา และท าบัญชี ควบคุมรายรับ
รายจ่าย เสนอผู้ อ านวยโรงเรียนรับทราบ
ทุกครั้ง  
๔.จัดท าระบบบัญชีควบคุมการ รับจ่าย
ทุนการศึกษาตาม วัตถุประสงค์ของ
ผู้สนับสนุน ๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี
ได้รับ มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  
  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๔.๔ งาน 
ตรวจสอบภายใน  

๑.ก าหนดขอบเขตการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบ ภายในสถานศึกษา 
ครอบคลุม งาน ด้านการตรวจสอบ การ
ทดสอบ การประเมินความเพียงพอและ
ความมี ประสิทธิภาพของระบบควบคุม 
ภายใน งานให้ค าปรึกษาพัฒนา
ระบบงานตรวจสอบและ ระบบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี รวมถึง
การประสานงานกับ ผู้ตรวจสอบ สพม. 
ตรวจสอบ การบริหารจัดการทาง
การเงิน การบัญชี การตรวจสอบการ 
ด าเนินงาน การตรวจสอบการ บริหาร
สินทรัพย์ และการตรวจสอบการจัดหา
พัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละ
งาน แต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง จะต้องมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ดังนี้ 
-การก าหนดเรื่องท่ีจะตรวจสอบ 
-จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 
-จัดท าแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
-จัดท าเอกสารท่ีท าการตรวจสอบ 
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
-รายงานผลการตรวจสอบ 
-ติดตามผลการตรวจสอบ 
๒.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.ท าแผนการตรวจสอบประจ าปี  
-ก าหนดเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  
-ท าแนวการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
-ท าเอกสารท่ีท าการตรวจสอบ  
-ปฏิบัติงานตรวจสอบ  
-รายงานผลการตรวจสอบ  
-ติดตามผลการตรวจสอบ  
๒.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร  

๔.๕ งานควบคุม 
ภายใน 

๑.วิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
โครงสร้างและภารกิจสถานศึกษา 
๒.วิเคราะห์ความเส่ียงของการ
ด าเนินงาน ก าหนดปัจจัยเส่ียงและ
จัดล าดับความเส่ียง 
๓.ก าหนดมาตรการในการป้องกันความ
เส่ียงในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
๔.วางแผนการจัดระบบการควบคุม
ภายในสถานศึกษา 
๕.เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท า
มาตรการป้องกันความ 

๑.จัดประชุมคณะครูบุคลากรร่วมกัน
วิเคราะห์สภาพปัญหาโครงสร้างและภารกิจ
สถานศึกษา 
๒.จัดประชุมคณะครูบุคลากรร่วมวิเคราะห์
ความเส่ียงของการด าเนินงาน ก าหนด
ปัจจัยเส่ียงและจัดล าดับความเส่ียง 
๓.วางแผนและก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันความเส่ียง การจัดระบบการควบคุม
ภายในของสถานศึกษา 
๔.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรการ 



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 เส่ียงไปใช้ในการควบคุมการ 

ด าเนินงานตามภารกิจ 
๖.ด าเนินการควบคุมตามหลักเกณฑ์
มาตรการและวิธีการท่ีส านักงานตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 
๗.ประเมินผลการด าเนินการควบคุม
ภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
๘.รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน 
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ป้องกันความเส่ียงตามภารกิจ 
๕.ควบคุมติดตามการตรวจเงินแผ่นดินตาม
หลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการท่ีก าหนด 
๖.สรุปประเมินผลการด าเนินการควบคุม
ภายใน ตามมาตรการท่ีก าหนดและ
ปรับปรุงให้เหมาะสม 
๗.รายงานผลการประเมินควบคุมภายใน
เสนอฝ่ายบริหาร 
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากฝ่ายบริหาร 

๕.งานพัสดุและ 
สินทรัพย์  

๑.วิเคราะห์และวางแผนการ จัดท าแผน
ปฏิบัติงานกลุ่มงาน พัสดุและสินทรัพย์ 
ตามนโยบายของทางราชการ  
๒.ก ากับ ติดตามและประเมินผล การ
ปฏิบัติหน้าท่ีงานในกลุ่มงาน พัสดุและ
สินทรัพย์ให้เป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
๓.ให้ค าแนะน า  นิเทศการ ด าเนินงาน
ของกลุ่มงานพัสดุและ สินทรัพย์ ให้
เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยและบรรลุ
วัตถุเป้าหมาย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ ขับเคล่ือน 
งานพัสดุและสินทรัพย์ ตามนโยบายของ
ทางราชการ  
๒.ประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ี งานในกลุ่ม
งานพัสดุและ สินทรัพย์ตามแผนปฏิบัติการ
ของ โรงเรียน  
๓.นิเทศติดตามการด าเนินงาน ของกลุ่ม
งานพัสดุและสินทรัพย์ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและ บรรลุวัตถุเป้าหมาย  
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  
  

๕.๑ งานจัดหา 
พัสดุ  

๑.จัดท าแผนงาน  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและปฏิทินการ ปฏิบัติงาน  
๒.การจัดท าระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์
ของโรงเรียนทุก ประเภทให้เป็นปัจจุบัน  
๓.การจัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุน การ
จัดการศึกษา  ประสานงาน กับทุกงาน
อย่างใกล้ชิดและท่ัวถึง  
๔.ก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ  และจัดซื้อ จัดจ้างตาม
ระเบียบ งานพัสดุ อย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม  
๕.การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และ
จ าหน่ายพัสดุท่ีไม่สามารถใช้ งานได้แล้ว  
โดยมีระเบียบปฏิบัติ และแผนการ  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ/ ปฏิทินการ
ปฏิบัติงานขับเคล่ือน งานจัดหาพัสดุ  
๒.ท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ 
ของโรงเรียนทุกประเภทเป็น ปัจจุบัน  
๓.จัดหาพัสดุเพื่อสนับสนุนการ จัด
การศึกษา  ทุกงาน 
๔.ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของ 
พัสดุ และจัดซื้อจัดจ้างตาม ระเบียบ งาน
พัสดุอย่างถูกต้อง  
๕.ควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และ 
จ าหน่ายพัสดุท่ีไม่สามารถใช้งาน ได้ตาม
ระเบียบปฏิบัติงานพัสดุ  
๖.ควบคุม ดูแล ซ่อมแซมและ รักษา
สภาพยานพาหนะของ 
โรงเรียนให้อยู่ในสภาพพร้อม ให้บริการตาม  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ด าเนินงานท่ีชัดเจน 

๖.ดูแล ซ่อมแซมและรักษา สภาพ
ยานพาหนะของโรงเรียน ให้อยู่ใน
สภาพใช้การได้เสมอ และจัดการการ
ให้บริการตาม ความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงการ ประหยัดการใช้พลังงาน
เป็น ส าคัญ  
๗.ประเมินผล และสรุปรายงาน 
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานท่ี 
รับผิดชอบทุกภาคเรียน  
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้อง กับการ
พัฒนางานในหน้าท่ีท่ี รับผิดชอบ  
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

ความเหมาะสม โดยค านึงถึงการประหยัด
การใช้ พลังงานเป็นส าคัญ  
๗.สรุป-ประเมินผล และรายงาน กิจกรรม/
งาน/โครงการ เสนอ 
ฝ่ายบริหาร  
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  
 

๕.๒ งาน 
ยานพาหนะ  
  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ เกี่ยวกับ
การจัดหา บ ารุงรักษา การให้บริการ
ยานพาหนะแก่ คณะครูและ บุคลากร
ของ โรงเรียน ตลอดจนก าหนด
งบประมาณเสนอขออนุมัติ   
๒.ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้
ความรู้แก่ พนักงานขับรถ ตลอดจน
พิจารณา จัดและ ให้บริการพาหนะแก่
บุคลากร   
๓.ก ากับ ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การ
ใช้ และให้บริการยานพาหนะของ
โรงเรียน   
๔.ก าหนดแผนตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง 
เพื่อให้ยานพาหนะใช้การ ได้ และ
ปลอดภัยตลอดเวลา ให้ ค าแนะน า 
เสนอผู้มีอ านาจอนุมัติ   
๕.ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี   
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

๑.ท าแผนงาน / โครงการ/การ ขับเคล่ือน 
งานยานพาหนะ  
๒.ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้แก่ 
พนักงานขับรถ และ  จัดบริการยานพาหนะ
ให้แก่ บุคลากร   
๓.ควบคุม ติดตาม จัดท าข้อมูล สถิติ การใช้ 
และให้บริการ ประจ าปี  
๔.ซ่อมบ ารุงยานพาหนะให้อยู่ใน สภาพใช้
การได้ และปลอดภัย ตลอดเวลา   
๕.ประเมินผลและสรุปผลการ ด าเนินงาน
ประจ าปี เสนอฝ่ายบริหาร   
๖.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 

๕.๓ งานบริหาร 
สินทรัพย์  

๑.ด าเนินการจัดเก็บสินทรัพย์ อย่าง
เหมาะสม ปลอดภัย และมี การบันทึก
การควบคุมอย่างเหมาะสม  
๒.จัดท าบัญชีควบคุมวัสดุเมื่อมี การ  

๑.จัดเก็บสินทรัพย์อย่าง เหมาะสม 
ปลอดภัย และมีการ บันทึกการควบคุม 
ตรวจสอบได้  
๒.ท าบัญชีควบคุมวัสดุเมื่อมีการ จัดซื้อ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 จัดซื้อและท าการส่งมอบ และท าการส่งมอบ 
 ๓.ด าเนินการควบคุมครุภัณฑ์ เมื่อมีการ

จัดซื้อครุภัณฑ์ มีการ ส่งมอบครบถ้วน 
ถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการ 
จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินไว้เพื่อการ
ตรวจสอบ  
๔.ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจ าปี 
ก่อนส้ินเดือนกันยายน ของทุกปี โดย
มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการ  
๕.ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ หลังจากมี
การตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว ว่า
เส่ือมสภาพ ใช้ งานไม่ได้แล้ว  
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
 

๓.ควบคุมการจัดซื้อครุภัณฑ์ การ ส่งมอบ
และจัดท าทะเบียนคุม ทรัพย์สินเพื่อการ
ตรวจสอบ 
๔.ท าการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ก่อนส้ิน
เดือนกันยายนของทุกปี โดยมอบหมายให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ด าเนินการ  
๕.จ าหน่ายพัสดุ เมื่อตรวจสอบ พัสดุ
ประจ าปีแล้วพบว่า เส่ือมสภาพ ใช้งานไม่ได้
แล้ว  
๖.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
 



 

กลุ่มบริหารงานบุคคล  

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑.คณะกรรมการ
กลุ่มบริหารงาน 
บุคคล  

๑.ประชุม วางแผน วิเคราะห์งาน พร้อม
ท้ังอ านวยความสะดวกใน กาปฏิบัติงาน 
ประสานงาน กับผู้เกี่ยวข้อง   
๒.ก ากับ ติดตาม งานในกลุ่มบริหารงาน
บุคคลเพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดกับ
นักเรียน  
๓.เป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ ต่าง 
ๆ ในกลุ่มบริหารงานบุคคล  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ วางแผน 
วิเคราะห์มอบหมายงาน ประสานงาน  
๒.ติดตาม การท างานในกลุ่มให้ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สถานศึกษา  
๓.เป็นท่ีปรึกษาในกลุ่มบริหารงาน บุคคล
ทุกงาน  
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  

๒.หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานบุคคล  

๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ตามนโยบาย
ของทางราชการ  
๒.ก ากับ  ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าท่ีงาน ในฝ่ายบริหารงาน
บุคคล ให้ เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียน  
๓.ให้ค าแนะน า นิเทศการ ด าเนินงาน
ของฝ่ายบริหารงาน บุคคลให้เป็นไปด้วย
ความ เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.จัดประชุมร่วมวิเคราะห์และ วางแผน
ปฏิบัติงานฝ่าย บริหารงานบุคคลตาม
นโยบาย ของทางราชการ  
๒.ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีงาน ในฝ่าย
บริหารงานบุคคล ให้ เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการของ โรงเรียน  
๓.นิเทศการด าเนินงานของฝ่าย ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุเป้าหมาย  
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  

๓ งานบุคคล  ๑.วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน สภาพ
ความต้องการก าลังคนกับ ภารกิจของ
สถานศึกษา  
๒.จัดท าแผนอัตราก าลัง ข้าราชการครู
และบุคลากร ทางการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน
ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
๓.น าเสนอแผนอัตราก าลังเพื่อ ขอความ
เห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นท่ี
การศึกษา  
๔.น าแผนอัตราก าลังของ สถานศึกษาสู่
การปฏิบัติ  
๕.น าเสนอแผนอัตราก าลังมา ก าหนด
ต าแหน่งข้าราชการครู บุคลากรทางการ
ศึกษาของ สถานศึกษาต่อผู้อ านวยการ  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคล่ือน งาน บุคคล  
๒.ท าแผนอัตราก าลังข้าราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษา  
๓.เสนอแผนอัตราก าลังขอความ เห็นชอบ
ต่อ เขตพื้นท่ีการศึกษา  
๔.เผยแพร่ ระเบียบ ค าส่ัง แนว ปฏิบัติ
ต่างๆ ต่อข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 
๕.จัดท าข้อมูลแผนอัตราก าลัง การจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าง ช่ัวคราว ประจ าปี  
๖.ด าเนินการจัดจ้างลูกจ้าง ช่ัวคราวตาม
หลักเกณฑ์และ วิธีการท่ีกระทรวงการคลัง
หรือ ตามเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐานก าหนด  
๗.ท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับ  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 สถานศึกษาเพื่อน าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขต

พื้นท่ีกี่ศึกษาและหรือก.ค.ศ. แล้วแต่
กรณีพิจารณาอนุมัติ 
๖.รวบรวมเผยแพร่ ระเบียบค าส่ัง แนว
ปฏิบัติต่าง ๆ 
๗.จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว 
๘.ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราวใน
แต่ละกรณี 
๘.๑ กรณีการจ้างลูกจ้างประจ าและ
ลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
กระทรวงการคลังหรือตามเกณฑ์ 
และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนด 
๘.๒ กรณีการจ้างลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างช่ัวคราวกรณีอื่น
นอกเหนือจากสถานศึกษา 
สามารถด าเนินการจ้างลูกจ้างประจ า
และลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้ 
โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี สถานศึกษา
ก าหนด  
๙.จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการ ย้าย
ของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาไว้บริการ ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา  
๑๐.เสนอค าร้องขอย้ายไปยัง ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
เพื่อพิจารณา อนุมัติของผู้ประสงค์ย้าย
และรับ ย้ายแล้วแต่กรณี  
๑๑.รายงานการบรรจุแต่งต้ัง และข้อมูล
ประวัติส่วนตัวไปยัง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เพื่อจัดท าทะเบียนประวัติ
ต่อไป ๑๒.เสนอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 
เวรกลางวัน ,เวรกลางคืน และ ตรวจเวร
ประจ าวันและ วันหยุดราชการ  
๑๓.ควบคุมดูแลการปฏิบัติ หน้าท่ีเวร 

๗.๑ การย้ายข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 
๗.๒ การลาป่วย/ลากิจ/ลาคลอด 
๗.๓ การขออนุญาตไปราชการ 
๗.๔ การขอท าบัตรข้าราชการ 
๗.๕ การขอหนังสือรับรอง 
๗.๖ การขออนุญาตออกนอกเขต 
๗.๗ การขอส าเนาใบ ก.พ.๗ 
๗.๘ การขอแลกเปล่ียนเวร-ยาม 
และอื่นๆ 
๘.ด าเนินการจัดท าเรื่องขอย้าย ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ไปยังส านักงานเขต พื้นท่ีการศึกษา 
ประจ าปี 
 ๙.สรุปรายงานการบรรจุแต่งต้ัง และข้อมูล
ประวัติส่วนตัวครูผู้ช่วย ไปยังส านักงานเขต
พื้นท่ี การศึกษาเพื่อจัดท าทะเบียน ประวัติ
ต่อไป  
๑๐.เสนอแต่งต้ังผู้ปฏิบัติหน้าท่ี เวรและ
ตรวจเวรกลางวัน ,เวร กลางคืน เวร
ประจ าวันและ วันหยุดราชการ  
๑๑.ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าท่ี เวร ท้ังครู
เวร และนักการเวร จากบันทึกการอยู่เวร-
ยาม น าเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ลงนาม  
๑๒.รายงานต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เมื่อเกิด
เหตุการณ์ท่ีไม่ปกติหรือมี ความจ าเป็น
เร่งด่วน เพื่อน าเสนอ 
ผู้บริหารต่อไป  
๑๓.ก ากับดูแลรักษา ซ่อมแซม วัสดุ 
อุปกรณ์การอยู่เวรยาม ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้
งานได้อยู่เสมอ  
๑๔.ท าคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  
๑๕.สรุปรายงานการมาปฏิบัติ หน้าท่ี ขาด  
ลา  มาสาย ของ ข้าราชการครูและ
บุคลากร เสนอ ผู้บริหาร ประจ าทุกวัน  
๑๖.ประสานงาน ด าเนินการ ต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร  
  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ท้ังครูเวร และนักการ เวร  

๑๔.เมื่อเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่ปกติ หรือมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงาน
ต่อหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อน าเสนอ
ผู้บริหารต่อไป  
๑๕.ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์
อยู่เวรยาม ให้อยู่ใน สภาพท่ีใช้งานได้
อยู่เสมอ 
 ๑๖.จัดท าคู่มือมาตรฐานการ 
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา ๑๗.สรุป
การมาปฏิบัติหน้าท่ี การ ขาด  ลา  มา
สาย ของ ข้าราชการครูและบุคลากร   
๑๗.สรุปการมาปฏิบัติหน้าท่ีการ ขาด 
ลา มาสาย ของข้าราชการครูและ
บุคลากร 
๑๘.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

๔ งานพัฒนา 
วิชาชีพครูและ การ
เลื่อน วิทยฐานะ  

๑.ด าเนินการเกี่ยวกับการขอ ปรับปรุง
การก าหนดต าแหน่ง / ขอเล่ือนวิทย
ฐานะ/ขอ เปล่ียนแปลงเงื่อนไข
ต าแหน่ง ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มจาก
ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาของสถานศึกษา ต่อ
ผู้อ านวยการสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
๒.รวบรวมและเผยแพร่ ค าส่ัง แนว
ปฏิบัติต่างๆ ระเบียบ เกี่ยวกับการขอ
เล่ือนวิทยฐานะ/ ขอเปล่ียนแปลง
เงื่อนไข ต าแหน่ง/ข้อก าหนดต าแหน่ง 
เพิ่มข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ. 
ก าหนด  
๓.ส่งค าขอปรับปรุงก าหนด ต าแหน่ง/
เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอเปล่ียนแปลง
เงื่อนไขต าแหน่ง /ขอก าหนดต าแหน่ง
เพิ่มจาก ข้าราชการครูและบุคลากร  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคล่ือน งาน พัฒนาวิชาชีพครู
และการเล่ือน วิทยฐานะ  
๒.เผยแพร่ ค าส่ัง แนวปฏิบัติ ต่างๆ
เกี่ยวกับการขอเล่ือน วิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลง ต าแหน่ง/ข้อก าหนดต าแหน่ง
เพิ่ม ข้าราชการครูและบุคลากร ทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี  ก.ค.ศ.ก าหนด  
๓.ด าเนินการส่งค าขอปรับปรุง ก าหนด
ต าแหน่ง/เพื่อเล่ือนวิทย ฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไข ต าแหน่ง /ขอ
ก าหนดต าแหน่ง ของข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาของสถานศึกษา
ต่อ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา   
๔.ประสานงาน ด าเนินการ ต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร  
  
  



 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ทางการศึกษาของสถานศึกษา ต่อ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
น าเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี การศึกษา 
และ หรือ ก.ค.ศ.  
แล้วแต่กรณี พิจารณาอนุมัติและ 
เสนอผู้มีอ านาจแต่งต้ัง  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

๕.งานธุรการ  ๑.ศึกษาวิเคราะห์สภาพงานธุรการของ
สถานศึกษาและระเบียบ กฎหมาย แนว
ปฏิบัติท่ี เกี่ยวข้อง  
๒.วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ 
ลดขั้นตอนการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
โดยอาจน า ระบบเทคโนโลยีมา ใช้ใน
การด าเนินงานให้เหมาะสม 
๓.พัฒนาการปฏิบัติงานธุรการ ให้เป็นไป
ตามระบบก าหนด  
๔.ด าเนินงานธุรการตามระบบท่ี ก าหนด
ไว้ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็วประหยัด 
และคุ้มค่า  
๕.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ แยก
ประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายท่ี เกี่ยวข้อง  
๖.จัดท าแบบฟอร์มหนังสือราชการไว้
บริการคณะครู  
๗.ร่าง พิมพ์  ท าส าเนา โต้ตอบ
หนังสือราชการ  
๘.ร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัตินโยบาย
ของโรงเรียนตามท่ี ผู้บริหารก าหนด  
๙.ให้การต้อนรับ ประสานงาน กับ
บุคคลภายนอกท่ีมาติดต่อราชการตาม
สมควร  
๑๐.รับผิดชอบสมุดเย่ียม เพื่อ เสนอให้ผู้
มาเย่ียมชมโรงเรียนได้ ลงนาม ในกรณี
เป็นการตรวจ ราชการให้ด าเนินการ
รายงานให้ หน่วยเหนือทราบตาม
ระเบียบฯ  
๑๑.จัดเก็บ รักษา และท าลาย หนังสือ
ราชการ  

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ/ กาปฏิบัติงาน
ขับเคล่ือน งาน ธุรการ ประจ าปี  
๒.จัดท าระบบทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ และ
แยกประเภทหนังสือแจ้งฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  
๓.ท าแบบฟอร์มหนังสือราชการ ไว้บริการ
คณะครู  
๔.พิมพ์ รางหนังสือ ท าส าเนา โต้ตอบ
หนังสือราชการ  
๕.ด าเนินการร่าง พิมพ์ หนังสือ แนวปฏิบัติ 
นโยบายของโรงเรียน 
ตามท่ีผู้บริหารก าหนด 
๖.ต้อนรับ ประสานงานกับบุคคลภายนอก
ท่ีมาติดต่อ ราชการตามสมควร  
๗.ดูแลรับผิดชอบสมุดเย่ียม ใน กรณีมีการ
มาตรวจราชการหรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน  
๘.ด าเนินการจัดเก็บ รักษาและ ท าลาย
หนังสือราชการ ตาม ระเบียบทาง
ราชการ  
๙.สรุปประเมินผลและปรับปรุง งาน
ธุรการให้มีประสิทธิภาพ เสนอรายงาน
ผู้บริหาร  
๑๐.ประสานงาน ด าเนินการ ต่าง ๆตามท่ี
ได้รับมอบหมายจาก ฝ่ายบริหาร  
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน   ภาระหน้าท่ี มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 ๑๒.ติดตาม ประเมินผลและ ปรับปรุง

งานธุรการให้มีประสิทธิภาพ  
๑๓.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  
 

 



 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  

๑.  คณะกรรมการ 
กลุ่มบริหารงาน 
ทั่วไป  
  

๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานฝ่าย
บริหารงานท่ัวไป ตามนโยบายของทางราชการ 
๒.ติดตามประเมินผลการ ปฏิบัติงานในงานฝ่าย
บริหารงาน ท่ัวไป ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ 
การของโรงเรียน  
๓.ให้ค าแนะน า  นิเทศการ ด าเนินงานของฝ่าย
บริหารท่ัวไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
และบรรลุเป้าหมาย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ 
วิเคราะห์และวางแผนปฏิบัติงาน ฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปตาม นโยบายของ
ทางราชการ  
๒.ติดตามการท างานในกลุ่มให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ สถานศึกษา  
๓.นิเทศการด าเนินงานของฝ่าย 
บริหารท่ัวไปให้เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย 
 ๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๒.หัวหน้ากลุ่ม 
บริหารงานทั่วไป  

๑.วิเคราะห์และวางแผน ปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร
ท่ัวไปตาม นโยบายของทางราชการ  
๒.ก ากับ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติ
หน้าท่ีงานในฝ่าย บริหารท่ัวไป ให้เป็นไปตาม
แผน ปฏิบัติการของโรงเรียน  
๓.ให้ค าแนะน า นิเทศการ ด าเนินงานของฝ่าย
บริหารท่ัวไป ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
บรรลุเป้าหมาย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.จัดประชุมร่วมวิเคราะห์และ 
วางแผนปฏิบัติงานฝ่ายบริหาร ท่ัวไป
ตามนโยบายของทาง ราชการ  
๒.ติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีงาน ใน
ฝ่ายบริหารท่ัวไป ให้เป็นไป ตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
๓.นิเทศการด าเนินงานของฝ่าย ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ บรรลุ
เป้าหมาย  
๔.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.กลุ่มงาน พัฒนา
อาคาร สถานที่
และ สิ่งแวดล้อม  

๑.บริหารจัดการอาคารสถานท่ี และ
สภาพแวดล้อม ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้  
๑.๑ก าหนดแนวทางวางแผนการ บริหารจัดการ
อาคารสถานท่ี และสภาพแวดล้อมของสถานท่ี   
และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
๑.๒ บ ารุง ดูแล และพัฒนา อาคารสถานท่ีและ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาเพื่อให้เกิดคุ้มค่า
และเอื้อ ประโยชน์ต่อการเรียนรู้  
๑.๓ ติดตามและตรวจสอบการใช้ อาคารและ
สถานท่ี เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 
๑.๔ สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษา 
๒.เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการขอ
เข้าพักอาศัยบ้านพัก 
๓.ซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีท่ีมีอยู่เดิมให้อยู่ใน 

๑.จัดท าแผนงาน / โครงการ/ การ
ปฏิบัติงานขับเคล่ือน กลุ่มงานพัฒนา
อาคารสถานท่ีและ ส่ิงแวดล้อม  
๒.เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการ 
พิจารณาการขอเข้าพักอาศัย 
บ้านพักในโรงเรียน 
๓.ดูแลซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี 
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้อย่าง 
ปลอดภัย สภาพสวยงาม น่าอยู่ 
น่าดู น่าใช้ 
๔.ท าแผนพัฒนาอาคารสถานท่ี 
ระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว 
๕.ด าเนินงานฉุกเฉิน งานเร่งด่วน 
ท่ีไม่มีแผนงานล่วงหน้า เช่น ซ่อม 
ไฟฟ้า ประปา 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 สภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย สภาพสวยงาม น่า

อยู ่น่าดู น่าใช้ 
๔.ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะ
กลาง ระยะส้ัน 
๕.งานฉุกเฉิน เป็นงานเร่งด่วนไม่มีแผนงาน
ล่วงหน้า เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา 
๖.งานเฉพาะกิจ เป็นงานท่ีท าร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน มีค าส่ังให้ท าเป็นงานๆ 
เช่น การจัดสถานท่ีในงานกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรียน 
๗.งานตามโครงการ เป็นงานท่ีทางอาคารสถานท่ี
ก าหนดไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
๘.ก าหนดนักการภารโรงแม่บ้านให้รับผิดชอบ
อาคารสถานท่ีประจ าอาคาร 
๙.มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าอาคารต่างๆ 
ร่วมกับนักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแล
รับผิดชอบห้องเรียนของตนเอง โดยม ี
คุณครูท่ีปรึกษาควบคุมดูแล 
๑๐.มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
๑๑.การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
๑๒.ดูแลตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีรวมทั้ง
พัสดุ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารสถานท่ี 
๑๓.การให้บริการด้านสาธารณูปโภค 
๑๔.การให้บริการด้านอาคารสถานท่ี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
๑๕.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
การจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
๑๖.การซ่อมแซม บ ารุง วัสดุครุภัณฑ์ และ
อาคารสถานท่ี 
๑๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๖.ด าเนินงานเฉพาะกิจ ร่วมกับ 
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตาม 
ค าส่ัง 
๗.ด าเนินงานตามโครงการ ท่ีก าหนด
ไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
๘.จัดประชุมนักการภารโรง แม่บ้าน
ก าหนดเขตรับผิดชอบอาคารสถานท่ี 
๙.ก าหนดให้นักเรียนและครูท่ี 
ปรึกษาดูแลรับผิดชอบประจ า 
อาคารและในแต่ละห้องเรียน 
๑๐.แบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล
ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
๑๑.ก ากับดูแลนักการภารโรงให้ 
ตกแต่งบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี 
รวมทั้งพัสดุครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
สถานท่ีอย่างสม่ าเสมอ 
๑๒.ให้บริการด้านอาคารสถานท่ี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ แก่ชุมชน 
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๑ งานน้ าด่ืม 

โรงเรียน 

 

๑.จัดท าแผนงาน แผนปฏิบัติการประจ าปีและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

๒.บริหารจัดการ บ ารุงดูแลสาธารณูปโภคท้ัง
ระบบน้ าด่ืม /น้ าใช้ / ไฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ี 

เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมพร้อมใช้งาน 

๓.บริหารจัดการสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณูปโภค 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงานน้ า
ด่ืมโรงเรียน 
๒.บ ารุงดูแล สาธารณูปโภคท้ังระบบ
น้ าด่ืม / น้ าใช้ / ไฟฟ้าและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง ให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสม
พร้อมใช้งาน 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ในพื้นท่ีพัฒนาปรับปรุง 

๔.ควบคุมดูแลการด าเนินงานของพนักงาน
บริการและพนักงานท าความสะอาดของ 

โรงเรียนให้เป็นไปตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๕.ประเมินผลและสรุปรายงานกิจกรรม/งาน/
โครงการในงานท่ีรับผิดชอบ 

๖.จัดวางระบบการผลิตและจ าหน่าย การ
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี พร้อมท้ังควบคุม
คลังสินค้า 

๗.ดูแล บ ารุงรักษาเครื่องผลิตน้ าด่ืมให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๘.ให้บริการน้ าด่ืม เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ 

๙.รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารทุกเดือน 

๑๐.ประเมินผลและสรุปรายงานกิจกรรม/งาน/
โครงการในงานท่ีรับผิดชอบ 

๑๑.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนา
งานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

๑๒.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 

๓.ควบคุมดูแลสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและ
สาธารณูปโภคใหเ้อื้อต่อการผลิตน้ าด่ืม 
๔.ก ากับดูแลการท างานของพนักงาน
บริการและพนักงานท าความสะอาด
โรงผลิตน้ าด่ืม 
๕.ประเมินผลและสรุปรายงาน 
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานท่ี
รับผิดชอบเสนอฝ่ายบริหาร 
๖.จัดระบบการผลิตและจ าหน่าย 
ควบคุมด้านการเงินและบัญชี 
พร้อมท้ังควบคุมคลังสินค้า 
๗.บ ารุงรักษาเครื่องผลิตน้ าด่ืมให้ 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘.บริการน้ าด่ืม ให้กิจกรรม 
ต่างๆในโรงเรียน 
๙.สรุปรายงานผลในการด าเนิน 
กิจกรรม/งาน/โครงการในงานท่ี 
รับผิดชอบ เสนอฝ่ายบริหาร 
๑๐.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๒ งานนักการ 
ภารโรง  

หัวหน้างานนักการภารโรง  มีหน้าที่  
๑.ก ากับดูแล การปฏิบัติกิจกรรม ต่างๆ ของ
นักการภารโรง/ช่าง ไม้/ช่างปูน/ช่างไฟฟ้า//
แม่บ้าน/ ยามพนักงานขับรถยนต์ ให้ เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  
๒.ก าหนดภาระงานหน้าท่ีของ นักการภารโรง/
ช่างไม้/ช่างปูน/ ช่างไฟฟ้า/แม่บ้าน/ยาม/ 
พนักงานขับรถยนต์  
๓.ประสานงานกับงานต่างๆ/ ฝ่ายต่างๆเพื่อให้
การด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
นักการภารโรง มีหน้าที่  
๑.เมื่อว่างจากภารกิจประจ าวัน อื่นๆ จะต้องอยู่
ประจ า ณ ท่ีใดท่ี หนึ่งท่ีโรงเรียนมอบหมายให้
เพื่อ ความสะดวกในการตามตัว  
๒.ต้องเก็บกวาดกระดาษ และ ตกแต่งบริเวณ
อาคารอยู่เสมอ  
๓.ท าความสะอาดห้องพักครู และห้องน้ าท่ีได้รับ  

๑.จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน และ
ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน ของนักการ
ภารโรง/แม่บ้าน/ พนักงานขับรถยนต์ 
ให้เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย  
๒.จัดประชุมก าหนดภาระงาน หน้าท่ี
และมอบหมายงานให้ นักการภารโรง/
แม่บ้าน/พนักงานขับรถยนต์ 
3.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 
 
 
-ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากหัวหน้างาน 
นักการภารโรงตามปฏิทินการ 
ปฏิบัติงาน 
-ปฏิบัติงานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย
จากทางโรงเรียน  



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 มอบหมายให้ สะอาดอยู่เสมอ  

๔.หมั่นท าความสะอาดห้องน้ า ท้ังครูและ
นักเรียนให้สะอาด  
๕.ปิด-เปิด อาคารเรียนห้องเรียน ท่ีได้รับ
มอบหมาย  
๖.เมื่อพบเห็นส่ิงใดช ารุดเสียหาย ควรซ่อมแซม
ทันทีหรือรีบ รายงานให้หัวหน้าอาคารสถานท่ี 
ทราบ  
๗.ซ่อมแซมอาคาร หรือครุภัณฑ์ ของอาคารท่ี
ช ารุดในวันเสาร์และ อาทิตย์ หรือตามควรแก่
กรณี เวียนหนังสือ ของทางราชการ  
๘.จัดหาน้ าด่ืมใส่ภาชนะและ คอยเปล่ียนให้
สะอาดอยู่เสมอ ตามห้องพักครูและท าความ 
สะอาดตามจุดน้ าด่ืมของนักเรียน  
๙.น าขยะจากบริเวณอาคารหรือห้องพักครูท้ิงลง
ในถังขยะ โรงเรียนทุกวนั  
๑๐.ต้องรดน้ าบริเวณอาคารเรียนอยู่เสมอและ
ปลูกซ่อมแซมเมื่อมีต้นไม้  
๑๑.เมื่อมีกิจธุระเร่งด่วน  ให้โรงเรียนพิจารณา
ตามความเหมาะสม  
๑๒.ปิด-เปิดไฟฟ้าบริเวณอาคาร เรียน ตามวัน 
เวลา ทุกวันเมื่อ พบว่าช ารุดควรรีบรายงาน   
๑๓.ช่วยดูแลทรัพย์สินของทาง โรงเรียนและของ
ครู  
๑๔.ให้ระลึกอยู่เสมอว่าเมื่อละ ท้ิงหน้าท่ีถือว่ามี
ความผิด โรงเรียนมีสิทธิ์ลงโทษตามควร แล้วแต่
กรณี  
๑๕.ควรมีมารยาท สุภาพ เรียบร้อยแก่คณะครู
ตามสมควร  
๑๖.ต้องอยู่ประจ าอาคาร ตลอดเวลา หรือปฏิบัติ
หน้าท่ี อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
๑๗.ดูแลสวนหย่อมและบริเวณพื้นท่ีรับผิดชอบ
ให้โรงเรียน สวยงามอยู่เสมอ  
๑๘.ให้บริการบุคลากรใน โรงเรียนในงาน
ราชการ  
๑๙.ร่วมงานพฒันาต่างๆ ท่ี โรงเรียนมอบหมาย  
๒๐.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

 

 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๓.๓ งาน 
ภูมิทัศน์ฯ 
 
 
 
 

๑.บริหารจัดการสภาพแวดล้อมตามแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
๑.๑ ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจัดการ 
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
๑.๒บ ารุง ดูแล และพัฒนาสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ 
๑.๓ติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารและ
สถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเอื้อประโยชน์ต่อการ
เรียนรู ้
๑.๔ สรุป ประเมินผลและรายงานการใช้อาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษา 
๒.ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ท าแผนพัฒนาระยะยาว ระยะกลาง ระยะส้ัน 
๓.งานเฉพาะกิจ เป็นงานท่ีท าร่วมกับกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน มีค าส่ังให้ท าเป็นงานๆ 
เช่น การจัดสถานท่ีในงานกิจกรรมต่างๆ ของ
ทางโรงเรียน 
๔.งานตามโครงการ เป็นงานท่ีกลุ่มงานก าหนด
ไว้ในแผนด าเนินงานประจ าปี 
๕.ก าหนดนักการภารโรงแม่บ้านให้รับผิดชอบ
เขตพื้นท่ี 
๖.มีครูดูแลรับผิดชอบประจ าเขตพื้นท่ี ร่วมกับ
นักเรียนในแต่ละห้องเรียน ดูแลรับผิดชอบ 
ห้องเรียนของตนเอง โดยมีคุณครูท่ีปรึกษา
ควบคุมดูแล 
๗.มีการแบ่งเขตรับผิดชอบให้นักเรียนดูแล 
๘.การดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบริเวณโรงเรียน 
๙.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและ
การจัดบรรยากาศในโรงเรียน 
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติ
การประจ าปีและปฏิทินปฏิบัติงาน
ภูมิทัศน์ฯด าเนินกิจกรรมตามงาน/ 
โครงการ 
๒.ดูแล พัฒนาสภาพแวดล้อม 
ตามแผนพัฒนาระยะยาว ระยะ 
กลาง ระยะส้ัน 
๓.ปฏิบัติงานอื่นๆของโรงเรียน 
ตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมาย 
๔.ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ 
นักการภารโรงและแม่บ้านดูแล 
๕.ก าหนดเขตพื้นท่ีรับผิดชอบให้ 
ครูท่ีปรึกษาและนักเรียนดูแล 
๖.ก ากับดูแลความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
บริเวณโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๗.ปรับปรงุดูแลสภาพแวดล้อม 
และจัดบรรยากาศในโรงเรียนให้ 
ร่มรื่นสวยงามน่าดูอยู่เสมอ 
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๓.๔ งาน 
โสตทัศนูปกรณ์ 
 
 

๑.จัดท าแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงาน
ด้าน โสตทัศนูปกรณ์ ให้สอดคล้องกับ นโยบาย
และวัตถุประสงค์ของ โรงเรียน  
๒.ประสานและร่วมงานกับ หมวดวิชาและ 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน โสตทัศนูปกรณ์  
๒.จัดท าแบบส ารวจรายการส่ือ การ
เรียนการสอนในแต่ละกลุ่ม 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 หน่วยงานต่าง ๆ ของโรงเรียนในการด าเนินงาน 

โสตฯ  
๓.จัดซื้อ  จัดหาโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอกับ
ความต้องการ  
๔.จัดระบบและจัดสถานท่ีในการ เก็บรักษาให้
เหมาะสม  สะดวก  ปลอดภัย  
๕.จัดระเบียบการใช้และการ ให้บริการ
โสตทัศนูปกรณ์ 
๖.จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้ ค าแนะน าวิธีการและ
เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์  
๗.จัดให้มีสถานท่ีส าหรับให้ บริการใช้
โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ เช่น ห้องโสตฯ ห้อง
ฉาย ภาพยนตร์  ห้องควบคุมเสียง  
๘.จัดท าระเบียบวัสดุ  ครุภัณฑ์ เกี่ยวกับ
โสตทัศนูปกรณ์โดยเฉพาะ  
๙.จัดให้มีการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม
โสตทัศนูปกรณ์อยู่ตลอดเวลา  
๑๐.จัดและด าเนินการเกี่ยวกับ ระบบเสียง
ภายในโรงเรียน  
๑๑.บริการระบบเสียงภายในโรงเรียนและชุมชน
ตามโอกาสอันควร 
๑๒.ให้บริการด้านโสตทัศนศึกษาทุกประเภทใน
วาระพิเศษต่าง ๆ 
๑๓.บริการบันทึกภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 
๑๔.จัดระบบรวบรวมภาพกิจกรรมให้เป็น
ปัจจุบันและง่ายต่อการน าออกไปเผยแพร่ 
๑๕.ส ารวจและจัดท าทะเบียนส่ือการสอนของ
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบันโดยการประสานกับ 
หมวดวิชา 
๑๖.ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ การผลิตส่ือการสอน
แก่ครูอาจารย์ท่ัวไป 
๑๗.ช่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 
๑๘.จัดท า รวบรวมข้อมูล สถิติเกี่ยวกับงานโสตฯ 
และจัดท ารายงานประจ าปีของงาน 
โสตทัศนศึกษา 
๑๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 
  

สาระผ่านหัวหน้ากลุ่มสาระทุก กลุ่ม  
๓.จัดซื้อ  จัดหา วัสดุ-ครุภัณฑ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ให้เพียงพอกับ ความ
ต้องการ  
๔.จัดระบบและสถานท่ีในการ เก็บ
รักษาให้สะดวก  ปลอดภัย  
๕.จัดท าระเบียบการใช้และการ 
ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์  
๖.จัดท าเอกสารแนะน าวิธีการ และ
เทคนิคการใช้โสตทัศนูปกรณ์  
๗.ก ากับดูแลการใช้ ห้องฉาย
ภาพยนตร์ ห้องประชุมอเนก 
ประสงค์ หอประชุม ห้อง อีคลาสรูม 
และหน้าเสาธง  
๘.ท าระเบียบการใช้วัสดุ  ครุภัณฑ์
โสตทัศนูปกรณ์ โดยเฉพาะ  
๙.บ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
โสตทัศนูปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่าง 
สม่ าเสมอ  
๑๐.ด าเนินการจัดท าระบบเสียง ตาม
สายภายในโรงเรียนให้ใช้งาน 
ได้อย่างสม่ าเสมอ  
๑๑.บริการงานด้านโสตทัศน ศึกษาทุก
กิจกรรมท้ังในและนอก โรงเรียน  

 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๔. กลุ่มงาน 
ชุมชนและภาคี 
เครือข่าย  
๔.๑งานชุมชน 
สัมพันธ์  

๑.จัดท าแผนงาน โครงการ งาน ชุมชนสัมพันธ์ 
ให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
๒.ประชาสัมพันธ์งานของ โรงเรียนให้ชุมชน
ทราบ  
 ๓.ประสานงานกับ คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน                                
 ๔.น าคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีชุมชนจัดขึ้น และขอความ อนุเคราะห์มา 
๕.จัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ การด าเนินงาน
ของสถานศึกษาท่ี ชุมชนต้องการ 
 ๖.เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่าง ๆ ร่วมกับ
ชุมชน      
 ๗.ใหบ้ริการการด้านสถานท่ี อุปกรณ์ของ
สถานศึกษาแก่ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ 
ท่ีมา ขอใช้บริการ  
๘.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้อง กับการพัฒนา
งานในหน้าท่ีท่ี รับผิดชอบ  
๙.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน ชุมชนสัมพันธ์  
๒.แจ้งข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ  
๓.ประสานงานท างานร่วมกับ   
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน 
๔.น าครูและนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรม
ท่ีชุมชนขอความ อนุเคราะห์มา  
๕.ท าแบบสอบถามเกี่ยวกับการ 
ด าเนินงานของสถานศึกษาท่ี ชุมชน
ต้องการ  
๖.เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ต่าง 
ๆ กับชุมชน  
๗.บริการการด้านสถานท่ี อุปกรณ์ของ
สถานศึกษาแก่ชุมชน และหน่วยงาน
ต่างๆท่ีมาขอใช้  
๘.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 

มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
             

๔.2 งานเครือข่าย 
ผู้ปกครอง  
  

๑.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ละ 
๒ ครั้ง 
 ๒.ติดต่อประสานงานเครือข่าย 
ผู้ปกครองนักเรียน  
๓.จัดให้มีการคัดเลือก คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียน  
๔.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
นักเรียนปีละ  ๒  ครั้ง  
๕.วางแผนประสานงานกับระบบ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน  
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๑.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปี 
การศึกษา ละ ๒ ครั้ง  
๒.ประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน 
ด าเนินการคัดเลือก คณะกรรมการ
เครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียนของ
โรงเรียน  
๓.ประชุมคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนปีละ   
๒  ครั้ง  
๔.วางแผนด าเนินการงานระบบ ดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ โรงเรียนร่วม 
กับผู้ปกครอง  
๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  

๔.3 งานสมาคม 
ศิษย์เก่า  

๑.จัดท าแผนพัฒนาความสัมพันธ์เครือข่าย
ผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า   
 ๒.ประสานงานกับตัวแทนศิษย์ เก่า ในการ
พัฒนาโรงเรียน  
๓.จัดการประชุมตัวแทนศิษย์เก่า เพื่อวาง 

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



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 แผนการพัฒนาโรงเรียน  

๔.ให้ความร่วมมือในการจัด กิจกรรมของตัวแทน
ศิษย์เก่า  
๕.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้อง กับการพัฒนา
งานในหน้าท่ีท่ี รับผิดชอบ  
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

แผนการพัฒนาโรงเรียน  
๔.สนับสนุนและร่วมมือในการจัด 
กิจกรรมของตัวแทนศิษย์เก่า  
๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 

๔.4 งาน 
คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน  

๑.รวบรวมประมวลวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลท่ีจะใช้ใน การประชุมคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๒.สนับสนุนข้อมูล รับทราบหรือด าเนินการตาม
มติของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน  
๓.ด าเนินงานด้านธุรการในการ จัดประชุม
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
๔.บันทึกรายงานการประชุมและแจ้งมติท่ี
ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบด าเนินการ
หรือถือ ปฏิบัติแล้วแต่กรณี  
๕.ประสานการด าเนินงานตามมติการประชุมใน
เรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ เร่งรัดการ 
ด าเนินการและรายงานผลการ ด าเนินการให้
คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ  
๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.จัดเตรียมข้อมูลและวาระใน การ
ประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
๒.จัดประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓.บันทึกรายงานการประชุมและ 
แจ้งมติท่ีประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง 
รับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบัติ  
๔.ด าเนินงานตามมติการประชุม ใน
เรื่องการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการ 
ด าเนินการและรายงานผล การ
ด าเนินการให้คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ  
๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  
  

๕. งาน 
ประชาสัมพันธ์  

๑.ก าหนดนโยบาย วางแผน งาน โครงการ การ
ด าเนินการ ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน  
๒.ประสานงาน ร่วมมือกับกลุ่ม สาระฯ และงาน
ต่าง ๆ ของ โรงเรียนในการด าเนินงานด้าน 
ประชาสัมพันธ์  
๓.ต้อนรับและบริการผู้มาเย่ียม 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 ช่ือเสียงของ  

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน ประชาสัมพันธ์ 
๒.ด าเนินการประสานงาน กับ กลุ่ม
สาระฯ และงานต่าง ๆ ของ โรงเรียน
ในการประชาสัมพันธ์ 
งานในเรื่องต่างๆ  
๓.ให้การต้อนรับและบริการผู้มา เย่ียม
ชมหรือดูงานและบริการ ผู้ปกครอง
หรือแขกผู้มาติดต่อ นักเรียนและทาง
โรงเรียน  
๔.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ท้ังใน
และนอกโรงเรียน 
๕.ก าหนดพิธีการหรือพิธีกรใน งานพิธี
การต่าง ๆ ของโรงเรียน  
๖.เผยแพร่กิจกรรม และข่าวสาร 
ต่างๆของโรงเรียนทางส่ือมวลชน  



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 โรงเรียนทาง ส่ือมวลชน  

๘.จัดท าเอกสาร – จุลสาร ประชาสัมพันธ์เพื่อ
เผยแพร่ ข่าวสาร  รายงานผลการ ปฏิบัติงาน
และความเคล่ือนไหว ของโรงเรียนให้นักเรียน
และ บุคลากรท่ัวไปทราบ  
๙.รวบรวม สรุปผลและสถิติต่าง ๆเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ และจัดท ารายงานประจ าปีของ 
งานประชาสัมพันธ์  
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  

๗.จัดท าเอกสาร – จุลสาร 
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ ข่าวสาร 
กิจกรรมต่างๆของ 
โรงเรียน  
๘.สรุปรายงานผลและสถิติต่าง ๆ ของ
งานประชาสัมพันธ์และจัดท า รายงาน
ประจ าปีเสนอฝ่ายบริหาร  
๙.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  

 
๖.กลุ่มงาน 
ส่งเสริมสุขภาพ 
และโภชนาการ 
๖.๑ งานอนามัย 
โรงเรียน  

๑.ก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน โครงการ  การ
ด าเนินงานของ งานอนามัยโรงเรียนให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและวัตถุประสงค์ ของโรงเรียน  
๒.ประสานงานกับกลุ่มสาระการ เรียนรู้และงาน
ต่าง ๆ ของ โรงเรียน ในการด าเนินงานด้าน 
อนามัยโรงเรียน  
๓.ควบคุม ดูแล ห้องพยาบาลให้ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ  
๔.จัดเครื่องมือ เครื่องใช้ และ อุปกรณ์ในการ
ปฐมพยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อมและใช้ 
การได้ทันที  
๕.จัดหายาและเวชภัณฑ์  เพื่อใช้ ในการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ บริการให้เพียงพอและ
จัดท า หลักฐานการจ่ายยาให้ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน  
๖.จัดปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – อาจารย์ และ
คนงานภารโรง ในกรณีเจ็บป่วย และน าส่ง 
โรงพยาบาลตามความจ าเป็น  
๗.จัดบริการตรวจสุขภาพ นักเรียน ครู อาจารย์ 
นักการ ภารโรงและชุมชนใกล้เคียง  
๘.จัดท าบัตรสุขภาพนักเรียน ท า สถิติ บันทึก
สุขภาพ สถิติน้ าหนัก และส่วนสูงนักเรียน  
๙.ติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าท่ี อนามัยให้
ภูมิคุ้มกันแก่บุคลากร ของโรงเรียนหรือชุมชน
ใกล้เคียง  
๑๐.ติดต่อประสานงานกับ ผู้ปกครองนักเรียนใน
กรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
๑๑.ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านสุขภาพนักเรียน 
๑๒.ประสานงานกับครูแนะแนว  

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน อนามัยโรงเรียน  
๒.แจ้งประสานงานกับกลุ่มงานท่ี 
เกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรม ของ
งานอนามัยโรงเรียน  
๓.จัดท าระเบียบ และดูแลการใช้ ห้อง
พยาบาลให้ถูกสุขลักษณะ  
๔.จัดเตรียมอุปกรณ์ในการปฐม
พยาบาล รักษาพยาบาลให้พร้อม 
และใช้การได้ทันที  
๕.จัดท าหลักฐานการจ่ายยาและ 
จัดหายาและเวชภัณฑ์ ท่ีใช้ใน การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นไว้ บริการให้
เพียงพอ  
๖.ดูแลปฐมพยาบาลนักเรียน ครู – 
บุคลากร ในโรงเรียนกรณี เจ็บป่วย 
และน าส่งโรงพยาบาล ตามความ
จ าเป็น  
๗.ด าเนินการจัดบริการตรวจ สุขภาพ
นักเรียน ครู – บุคลากร ร่วมกับ
โรงพยาบาลในชุมชน  
๘.จัดท าบันทึกสุขภาพ สถิติ น้ าหนัก
และส่วนสูงนักเรียน ประจ าปี  
๙.ประสานงานกับผู้ปกครองใน 
กรณีนักเรียนเจ็บป่วย  
๑๐.ให้การแนะน าดูแลรักษา 
นักเรียนท่ีเจ็บป่วยเบ้ืองต้น  
๑๑.จัดต้ังชุมนุมอนามัยโรงเรียน  
๑๒.จัดท ารายงานประจ าปีของ 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ครูท่ีปรึกษาหรือครูผู้สอน เกี่ยวกับนักเรียนท่ีมี

ปัญหาด้านสุขภาพ  
๑๓.ให้ความร่วมมือด้านการปฐม พยาบาลแก่
หน่วยงานอื่นหรือ กิจกรรมของโรงเรียนตามควร
แก ่โอกาส  
๑๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย เช่น จัด
นิทรรศการ เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย จัดต้ัง ชมรม 
ชุมชน  อาสาสมัคร สาธารณสุข ตลอดจน
กิจกรรม ต่อต้านโรคเอดส์และส่ิงเสพติด 
ท้ังหลาย  
๑๕.จัดท าสถิติ ข้อมูลทางด้าน สุขภาพอนามัย
และจัดท า รายงานประจ าภาคเรียน ประจ าปี
ของงานอนามัย  สถิติ ผู้ใช้ห้องพยาบาลและ
รวบรวมค า เสนอแนะจากผู้ใช้บริการ(ถ้ามี) 
เสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา ทราบเพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุงต่อไป  
๑๖.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

งานอนามัย สถิติผู้ใช้ห้อง พยาบาล 
เสนอฝ่ายบริหาร  
๑๓.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร  

๖.๒ งานประกัน 
อุบัติเหตุนักเรียน  

๑.วางแผน ด าเนินการคัดเลือก บริษัท
ประกันภัย และท าสัญญา  
๒.ด าเนินการจัดท ารายช่ือ พร้อม เลขประจ าตัว
ประชาชน ของนักเรียน คณะครูและ บุคลากร
ทุกคนส่งให้ บริษัทประกันภัย เพื่อด าเนินการ
จัดท าบัตรประจ าตัวประกันอุบัติเหตุ  
๓.น าบัตรประจ าตัวประกันอุบัติเหตุท่ีได้รับจาก
บริษทัประกันภัย ส่งมอบให้นักเรียน คณะครู
และบุคลากรทุกคนใน โรงเรียน  
๔.ติดต่อประสานงานบริษัท ประกันภัยท่ีทาง
โรงเรียนท า สัญญาเรื่องประกันอุบัติเหตุไว้ 
กรณีท่ีนักเรียน คณะครู บุคลากร ประสบ
อุบัติเหตุ  
๕.น านักเรียน คณะครูและ บุคลากร ท่ี
ประสบอุบัติเหตุ กรณีเกิดขึ้นในโรงเรียนส่ง 
โรงพยาบาล  
๖.ด าเนินการประสานแจ้ง ผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมประสาน และด าเนินการกับบริษัท 
ประกันภัย  
๗.รายงานผลการด าเนินงานแต่ ละครั้ง ต่อรอง
ผู้อ านวยการ และ ผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑.ด าเนินการคัดเลือกบริษัท
ประกันภัย และท าสัญญา  
๒.จัดท ารายช่ือ พร้อม เลข ประจ าตัว
ประชาชน ของนักเรียน คณะครูและ
บุคลากรทุกคนส่งให้ บริษัทประกันภัย 
เพื่อจัดท าบัตรประจ าตัวประกัน
อุบัติเหตุ  
๓.รับบัตรประจ าตัวประกัน อุบัติเหตุท่ี
ได้รับจากบริษัท ประกันภัย ส่งมอบให้
นักเรียน คณะครูและบุคลากรทุกคน
ใน โรงเรียน  
๔.ด าเนินการประสานงานบริษัท 
ประกันภัย กรณีท่ีนักเรียน คณะ ครู 
บุคลากร ประสบอุบัติเหตุ  
๕.ด าเนินการน านักเรียน คณะครู และ
บุคลากร ท่ีประสบอุบัติเหตุ ใน
โรงเรียนส่งโรงพยาบาล 
 ๖.ประสานแจ้งผู้ปกครอง นักเรียน
ร่วมด าเนินการกับบริษัท ประกันภัย  
๗.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน แต่
ละครั้ง ต่อฝ่ายบริหาร 
 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๖.๓ งานโรง 
อาหารและ 
ร้านค้า  

๑.ก าหนดนโยบาย  วางแผนงาน โครงการ  การ
ด าเนินงานของ งานโภชนาการให้สอดคล้องกับ 
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  
๒.ประสานงานกับกลุ่มสาระฯ และงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียน ใน การด าเนินงานด้านโภชนาการ 
๓.จัดบริการสถานท่ี จ าหน่าย ท่ี นั่งรับประทาน
อาหารแก่ บุคลากรในโรงเรียน  
๔.ดูแล ควบคุมความสะอาด ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของ  
โรงอาหารให้ถูกตามหลักอนามัย  
๕.ควบคุมและดูแลครุภัณฑ์ของ โรงอาหารให้อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  
๖.ควบคุมดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช้
ในการ ประกอบการของแม่ค้าให้ถูก สุขลักษณะ  
๗.รับสมัครและพิจารณา คัดเลือกผู้จ าหน่าย
อาหารในโรงเรียน  
๘.ก าหนดประเภทของอาหาร  ปริมาณและ
จ านวนแม่ค้าให้ เพียงพอแก่บุคลากรใน
โรงเรียน  
๙.ก าหนดระเบียบควบคุมผู้ จ าหน่ายอาหาร 
๑๐.ควบคุม ก าหนดราคา ปริมาณและ
คุณภาพอาหารตามสภาพเศรษฐกิจ  
๑๑.ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการ ประกอบอาหาร
ท่ีถูกต้องตาม หลักวิชาการแก่ผู้ประกอบการ 
และนักเรียน  
๑๒.ดูแล ควบคุม ตรวจสุขภาพ ของอาหาร 
เครื่องด่ืม ให้ถูก สุขลักษณะและปลอดภัย  
๑๓.ให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ  
๑๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทางด้าน
โภชนาการภายในโรงเรียน  
๑๕.เป็นกรรมการจัดท าและ จ าหน่ายอาหาร
ราคาถูกแต่มีคุณค่าแก่นักเรียนท่ีขาดแคลน  
๑๖.ประสานกับงานแนะแนว   
งานอนามัยโรงเรียนในการ  
 
  

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน โรงอาหารและ
ร้านค้า  
๒.จัดประชุมคณะครูช้ีแจงการ
ด าเนินงานด้านโภชนาการ  
๓.ก ากับดูแลสถานท่ี จ าหน่าย ท่ี นั่ง
รับประทานอาหารแก่บุคลากร 
ในโรงเรียน  
๔.ก ากับดูแล ควบคุมความ
สะอาด ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของโรงอาหาร 
๕.ก ากับดูแลครุภัณฑ์ของโรง อาหาร
ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ 
๖.ก ากับดูแลรักษาสถานท่ี เครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการ ประกอบการของ
แม่ค้าให้ถูก สุขลักษณะ  
๗.ร่วมเป็นกรรมการพิจารณา คัดเลือก
ผู้จ าหน่ายอาหารในโรงเรียน  
๘.ก าหนดจ านวนร้านค้า แม่ค้า 
ประเภทของอาหารท่ีจะจ าหน่าย ให้
เพียงพอแก่บุคลากรใน โรงเรียน  
๙.จัดท าระเบียบควบคุมผู้ จ าหน่าย
อาหาร  
๑๐.ก าหนดราคาจ าหน่ายอาหาร ตาม
สภาพเศรษฐกิจ  
๑๑.จัดกิจกรรมให้ความรู้ทาง 
โภชนาการแก่ผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการ  
๑๒.ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ คุณภาพ
อาหาร เครื่องด่ืม ให้ถูก สุขลักษณะ
และปลอดภัย  
๑๓.ก ากับ ดูแล น้ าด่ืมให้เพียงพอ และ
ตรวจสภาพของน้ าให้สะอาด 
อย่างสม่ าเสมอ  
๑๔.รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานโภชนาการและ จัดท า
รายงานประจ าปีเสนอฝ่าย บริหาร  
๑๕.ประสานงานต่าง ๆตามท่ี 
ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านสุขภาพ 

๑๗.อ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในโรง
อาหาร 
๑๘.อบรมมารยาท ควบคุม ดูแลระเบียบในการ
ซื้อขายอาหาร เครื่องด่ืมและขายอาหารให้อยู่ 
ในระเบียบวินัยและวัฒนธรรมอนัดีงามของ
สังคม 
๑๙.เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติต่างๆ เกี่ยวกับงาน
โภชนาการและจัดท ารายงานประจ าปีของงาน 
โภชนาการ 
๒๐.จัดบริการน้ าด่ืมให้เพียงพอและตรวจสภาพ
ของน้ าด่ืมใช้ให้สะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
๒๑.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับน้ าด่ืม น้ าใช้ให้
เพียงพอ และให้อยู่ในภาพท่ีจะสะดวกถูก
สุขลักษณะ 
๒๒.ให้ความรู้และข้อปฏิบัติในการใช้น้ าใน
โรงเรียน 
๒๓.วางแผนในการให้บริการและสวัสดิการต่าง 
ๆ 
๒๔.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

 

๗.งานปฏิคม  ๑.จัดท าแผนงาน และปฏิทิน ปฏิบัติงาน  
๒.เป็นคณะกรรมการปฏิคม ประจ าโรงเรียน  
๓.วางแผนการลดปัจจัยเส่ียง  ติดตามกิจกรรม
การควบคุม ภายในงานแต่ละงานในฝ่าย และ
ควบคุมวัสดุ ตลอดจนการ จัดปฏิคมในทุก
กิจกรรม  
๔.ต้อนรับแขกจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ในการ ต้อนรับแขก และบุคคลท่ัวไป ท่ีมา เย่ียม
โรงเรียน  
๕.จัดสวัสดิการ อาหาร เครื่องด่ืมส าหรับ
บุคลากร และ บุคคลท่ัวไปในการประชุมอบรม 
สัมมนา หรืออื่นๆ ตามโอกาส  
๖.ติดตาม และประเมินผลการ ด าเนินงาน  
๗.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  
 
 
  

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน ปฏิคม  
๒.ร่วมเป็นคณะกรรมการปฏิคม 
ประจ าโรงเรียน  
๓.ร่วมจัดปฏิคมในทุกกิจกรรม ของ
โรงเรียน  
๔.ให้การต้อนรับแขก และบุคคล 
ท่ัวไปท่ีมา เย่ียมโรงเรียน  
 ๕.จัดอาหาร เครื่องด่ืมส าหรับ 
บุคลากร และบุคคลท่ัวไปในการ 
ประชุมอบรม สัมมนา หรืออื่นๆ  
ตามโอกาส  
๖.สรุปประเมินผลการด าเนินงาน 
เสนอฝ่ายบริหาร  
๗.ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร 



 

งาน  ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน  
๘.งานธนาคาร 
โรงเรียน  

๑.จัดท าแผนงาน และ แผนปฏิบัติการประจ าปี
และ ปฏิทินปฏิบัติงาน  
๒.จัดท าระบบงานธนาคาร โรงเรียนให้เป็น
มาตรฐานรณรงค์ ให้นักเรียนรู้จักการท างาน 
และ การประหยัดและอดออม ๓.อ านวยความ
สะดวกให้แก่ 
ผู้ใช้บริการท้ังบุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอก  
๔.จัดระบบการส่ือสารระหว่าง ธนาคาร
โรงเรียน  นักเรียน  ครู กับธนาคารออมสินท้ัง
งาน ภายในและภายนอก มีการ เช่ือมโยง
ประสานงานกันเป็นไป อย่างเป็นระบบ  
๕.ด าเนินการติดตาม ข่าวสาร  กิจกรรมเกี่ยวกับ
ธนาคารออมสิน และแจ้งข่าวสารต่อผู้รับบริการ 
และผู้บริหารโรงเรียนอย่าง สม่ าเสมอ  
๖.ประเมินผล และสรุปรายงาน กิจกรรม/งาน/
โครงการในงานท่ี รับผิดชอบ  
๗.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ท่ีสอดคล้อง  กับการพัฒนา
งานในหน้าท่ีท่ี รับผิดชอบ  
๘.ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย  
 

๑.ท าแผนงาน/โครงการ/ แผนปฏิบัติ
การประจ าปีของงาน ธนาคารโรงเรียน  
๒.รณรงค์ ให้นักเรียนรู้จักการ  
ท างาน และการประหยัดอดออม ๓.
ด าเนินกิจกรรมตามระบบของ 
ธนาคารร่วมกับธนาคารออมสิน การ
เปิดบัญชี การฝาก-ถอนและ อื่นๆ  
๔.สรุปรายงานกิจกรรม/งาน/ 
โครงการเสนอฝ่ายบริหาร ๕.
ประสานงานต่าง ๆตามท่ีได้รับ 
มอบหมายจากฝ่ายบริหาร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายละเอียดประกอบบนัทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 

  
ระหว่าง( นาย/นาง/นางสาว)..............................................................ต าแหน่ง.................................
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับ ชื่อ(นาย/นาง/นางสาว).........................................................
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ระหว่างวันที่...............เดือน.....................พ.ศ..............
ถึงวันที่.................เดือน.......................พ.ศ.............      

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงจัดท ารายละเอียด
ประกอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน ดังนี้  

๑. ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังนี้ 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 

๒. ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานแบบยั่งยืนและต่อเนื่องระหว่าง 
ผู้บริหารกับครูโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  

๓. เนื้อหาในข้อตกลงให้ถือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานของครูทุกคน ท้ังนี้ ให้ถือเป็นนโยบายของ 
โรงเรียนท่ีทุกคนต้องร่วมมือ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดอย่างเสมอภาคกันทุกคน    

๔. การด าเนินงานของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ตามรายการประเมิน/ตัวชี้วัด 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย ๒ ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน    

 
ตัวชี้วัด   ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
๑.๑ การสร้างและ/หรือ 
พัฒนาหลักสูตร  
  
  
  

1. มีการวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  
2. มีการจัดท ารายวิชา / ค าอธิบายรายวิชา  
3. มีหน่วยการเรียนรู้โดยครอบคลุมเนื้อหาของหลักสูตร  
4. มีการน าหลักสูตรไปใช้กับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาได้เหมาะสม  
5. มีการบันทึกผลการใช้หลักสูตรเพื่อน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
 

๑.๒ การจัดการเรียนรู้     
๑.๒.๑ การออกแบบ 
หน่วยการเรียนรู้  
  
    

1.มีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับรายวิชา  
2. หน่วยการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียน บริบทของสถานศึกษา/ผลการประเมิน 
คุณภาพผู้เรียน  
3. ครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีหลากหลาย  
4. ครูผู้สอนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการ
เรียนรู้  
5. ครูผู้สอนมีการประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ และน าผลการประเมินมา 
ปรับปรุง  

  
 



 

ตัวชี้วัด                        ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน  
๑.๒.๒ การจัดท า 
แผนการจัดการเรียนรู้/ 
แผนการจัดการศึกษา 
เฉพาะบุคคล 
(IEP)/แผนการสอน 
รายบุคคล (IIP) / 
แผนการจัด 
ประสบการณ์  

๑. ครูผู้สอนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล  
๒. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้และผู้เรียน  
๓. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบท่ีสถานศึกษาหรือต้น 

สังกัดก าหนดและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
๔. มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน  
๕. มีบันทึกหลังการสอนและน าผลมาพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ในปีต่อไป  

๑.๒.๓ กลยุทธ์ในการ 
จัดการเรียนรู้  

๑. มีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ เทคนิค และเน้นกระบวนการ active learning  
๒. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และจุดประสงค์ 

การเรียนรู้  
๓. มีการจัดการเรียนรู้ซึ่งมีการวัดผล ประเมินผล ตามแผนการจัดการเรียนรู้  
๔. มีการประเมินผลการใช้กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้  
๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพสูงขึ้น  
  

๑.๒.๔ คุณภาพผู้เรียน    
๑.๒.๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ ทาง
วิชาการของผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ …… ในรายวิชาท่ีสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด    

      (๕๐ / ๕๕ / ๖๐ / ๖๕ / ๗๐)  
  

    ๑.๒.๔.๒ คุณลักษณะ
อันพึง ประสงค์ของ
ผู้เรียน  

๑. ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ........ ในรายวิชาท่ีสอน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เป็นไป 
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนด  

    (๗๐ / ๗๕ / ๘๐ / ๘๕ / ๙๐) 

๑.๓ การสร้างและ/หรือ 
การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม 
เทคโนโลยีทางการศึกษา  
และแหล่งเรียนรู้  

๑. มีการพิจารณาเลือกส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้มาใช้ 
ในการจัดการเรียนรู้  

๒. มีการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับ 
แผนการจัดการเรียนรู้  

๓. มีการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ท่ีน ามาใช้ให้ 
สอดคล้องกับผู้เรียน  

๔. มีการสร้างหรือจัดท าส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้  
๕. มีการประเมินผลการใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 

และน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา  
  
  

  
 
  



 

ตัวชี้วัด   ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน  
๑.๔ การวัดและ 
ประเมินผลการเรียนรู้  

๑. มีการก าหนดเครื่องมือวัดผลและประเมินผลท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด  

๒. มีการออกแบบเครื่องมือวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง  
๓. มีการใช้เครื่องมือวัดผลและประเมินผล  
๔. มีการประเมินผลเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  
๕. มีการน าผลการประเมินเครื่องมือวัดผลและประเมินผลไปใช้ในการพัฒนาเครื่องมือ 

และพัฒนาผู้เรียน  
  

๑.๕ ศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และหรือวิจัย 
เพื่อแก้ปัญหาหรือ 
พัฒนาการเรียนรู้ท่ีส่งผล 
ต่อคุณภาพผู้เรียน  

๑. มีการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปัญหาการจัดการเรียนรู้ และการเรียนรู้ของ 
ผู้เรียน  

๒. มีการออกแบบการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๓. มีการด าเนินการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของ 

สถานศึกษา  
๔. มีการน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีก าหนดและมีการสรุปผลการแก้ปัญหาหรือการ 

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
๕. มีการรายงานและเผยแพร่ผลงาน  
  

2. ด้านการบริหารจัดการช้ันเรียน  
๒.๑ การบริหารจัดการ 
ช้ันเรียนและการจัดท า 
ข้อมูลสารสนเทศ  
   
  
  
  

๑. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และมี 
การจัดรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ า 
วิชา  

๒. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนโดยการมีส่วนของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุขและ 
มีการดูแลและบริการจัดการสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียน หรือ ประจ า 
วิชา ให้มีความถูกต้องและทันสมัย  

๓. ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด มีทักษะชีวิต และการท างาน และมีการเข้าถึง 
และใช้ระบบสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือประจ าวิชา ในการ 
เสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน  

๔. บริหารจัดการใช้เรียนท าให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ มีการให้ค าปรึกษาการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ และเอกสารประจ าช้ัน 
เรียน/ประจ าวิชา ในสถานศึกษา  

๕. มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการพัฒนาตนเอง และเกิดแรงบันดาลใจ 
และมีระบบสารสนเทศ การเข้าถึง และการใช้ระบบ สามารถใช้เป็นแบบอย่างท่ีดี 
หรืออ้างอิงได้  
  
  

  
  



 

ตัวชี้วัด   ข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติงาน  
๒.๒ การจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน  

  
  
  
  

1.มีการจัดท าฐานข้อมูลของผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. มีการบริหารจัดการข้อมูลในระบบสารสนเทศ  
3. มีโครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนสอดคล้องกับปัญหาหรือ
ความ ต้องการจ าเป็นที่จะต้องดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
4. มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และหลากหลายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. มีผลการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน เห็นได้อย่างชัดเจน  

     ๓.  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชพี 
๓.๑  การพัฒนาตนเอง   ๑. มีแผนการพัฒนาตนเองท่ีสอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ทักษะ และ 

คุณลักษณะของตนเองและสภาพปัญหา หรือความต้องการจ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ในสถานศึกษา  

๒. แผนการพัฒนาตนเองมีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือส่วน 
ราชการต้นสังกัด โดยความเห็นชอบของผู้บริหารสถานศึกษา  

๓. มีการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง  
๔. มีการน าความรู้ ทักษะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการ 

เรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน  
๕. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเครือข่ายทางวิชาการ หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ท้ังในและนอกสถานศึกษา  
  

๓.๒ การพัฒนาวิชาชีพ   
  

1. มีการเข้าร่วมกลุ่มพัฒนาวิชาชีพครู  
2. มีการร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กิจกรรมทางวิชาการในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3. 
มีการสร้างและพัฒนานวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้  
3. มีการน านวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้มาจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 

ผู้เรียน  
4. มีการสร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้แบบยั่งยืน    

๔. งานอื่นที่ได้รับ 
มอบหมาย  

๑. ขับเคล่ือนและด าเนินการตามภารกิจของสถานศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย ดังนี้ 
๑.๑ ....................................................................................................................... 
๑.๒ ....................................................................................................................... 
๑.๓ .......................................................................................................................  
๑.๔.......................................................................................................................            
๑.๕ .......................................................................................................................  
            
                                  ฯลฯ   

  
  



 

 ตอนที่ ๒ การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
        ท่ี แนวทางการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน  

๑  ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือ 
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจหน้าท่ีของตนเพื่อแสวงหาประโยชน์  
- ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เท่ียงตรง เท่ียงธรรม และได้การยอมรับจาก
เพื่อ ร่วมงานและผู้บริหาร  
- รักษาผลประโยชน์ของราชการอย่างสูงสุด  ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนใดๆ   
- รักษาทรัพย์สินของราชการ และใช้ทรัพย์สินย่างคุ้มค่า  
- ร่วมกันบริหารจัดการใช้ทรัพยากรของราชการอย่างคุ้มค่า  
- ไม่เสวงหาผลประโยชนใดๆจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
  

๒  ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าส่ังของ 
ผู้บังคับบัญชา  

- ศึกษา และปฏิบัติตนตามระเบียบข้อบังคับ  ของกฎหมายการศึกษา  รัฐธรรมนูญและ 
ระเบียบของสถานศึกษา  

- ปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมาย  ของผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ  

- ไมใช้ช่องว่างของระเบียบ กฎหมายในการกล่ันแกล้งผู้อื่น  
  

 
๓  ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทาง 

ราชการ  
- เป็นผู้ตรงต่อเวลาทุกสถานการณ์  
- รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
- พัฒนาตนเองจนสามารถมีนวัตกรรมทักษะการสอนเป็นแบบอย่างได้  
- เป็นผู้อุทิศตน เสียสละ  ให้กับการพัฒนานักเรียน  และสถานศึกษา และสังคม - มี
ความพร้อมในการช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อด้วยความเต็มใจ  

  



 

๔  ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่ 
เลือกปฏิบัติ  
-ให้บริการ  ช่วยเหลือ แนะน ากับ ผู้รับบริการ   นักเรียน ผู้ปกครอง และ ผู้มาติดต่อ ด้วย 
ความเต็มใจ  วาจาสุภาพ อ่อนโยนน่าประทับใจต่อผู้รับบริการ    
- มีจิตส านึกท่ีดี มุ่งมั่นให้ความรู้  การเสริมสร้างทักษะ การพัฒนานกัเรียนทุกคนตาม 
ศักยภาพอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
- ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน ในการพัฒนานกัเรียนอย่างเต็ม 
ความสามารถ  
  
  
  

๕  ให้เชิงคุณภาพถึงการรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิชาชีพครู  เพื่อร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ให้ก้าวหน้า  

มั่นคง ทันต่อการเปล่ียนแปลง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาอย่าง เต็ม
ก าลังความสามรถ  

- ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ และ จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
- ให้ค าปรึกษานักเรียน เพื่อนร่วมงานด้วยความเมตตา กรุณา อย่างเต็มใจ และเต็ม 

ก าลังความสามารถ  
- ปฏิบัติตนด้วยความมีคุณธรรมจริยธรรมและด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง  
- ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ 

ภูมิปัญญาไทย  
- ไม่กระท าตนให้เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ ของ 

นักเรียน และเพื่อนร่วมงาน  

๖  ให้บรรยายเชิงคุณภาพถึงการรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และ สังคม  
- เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาท้ังใน และนอกสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

ด้วยความเต็มใจ   
- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี  ท้ังกาย วาจา ใจ  การแต่งกาย  บุคลิกภาพ เหมาะสม

กับความเป็นครู สามารถเป็นแบบอย่างได้  

 -  ให้ความร่วมมือ และเป็นแกนน าในการรักษา  อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอก 
สถานศึกษา   

 -  

  

ให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนร่วมงาน  ร่วมมือในการปฏิบัติงานด้าน 
ต่างๆด้วยความเต็มใจและเต็มก าลังความสามารถ  

  
 



 

ผู้ท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน และผู้รับข้อตกลงการปฏิบัติงาน ได้ท าความเข้าใจในรายละเอียด 
ประกอบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานและเห็นพ้องต้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  

  
  

                   (......................................................) ผู้ท าข้อตกลง   

        ต าแหน่ง ......................... โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
       วันท่ี .....เดือน..............พ.ศ..............  
  
  
             (.................................................)  ผู้รับข้อตกลง              
       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
       โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 
                                             วันท่ี .....เดือน..............พ.ศ..............  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 


