มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
งาน
1.งานบริหาร
สานักงานวิชาการ

ภาระหน้าที่
1. หัวหน้างานเป็นคณะกรรมการ
และเลขานุการฝ่ายบริหารวิชาการ
2. จั ด ระเบี ย บวาระการประชุ ม
บันทึกการประชุม จัดทารายงานการ
ประชุ ม จั ด เอกสารเกี่ ย วกั บ การ
ประชุ ม ของคณะกรรมการฝ่ า ย
บริหารวิชาการ
3. ดาเนินงานธุรการของฝ่ายบริหาร
วิชาการ เช่น รับหนังสือเข้า – ออก
ระเบียบ คาสั่งประกาศเกี่ยวกับงาน
วิชาการให้เป็นระบบและใช้ได้ทันทีที่
ต้องการ
4. จัดทาแผนดาเนินงาน ปฏิทิน
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ
ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆของ
ฝ่าย ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้ง
ประสานการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มวิชาการ
6. จัดดาเนินงานสารสนเทศและ
รายงานในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับฝ่าย
ตามแบบที่หน่วยงานต่างๆ ต้องการ
7. จัดทาแผนการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์
ของฝ่ายวิชาการ
8. จัดทาทะเบียนสือ่ วัสดุ – อุปกรณ์
และสือ่ เอกสารที่ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรูผ้ ลิตในแต่ละปีการศึกษา
9. ด าเนิ น การ จั ด ท าข้ อ มู ล ในการ
จั ด ท า ต า ร า ง ส อ น สั บ เ ป ลี่ ย น
ตารางสอนของโรงเรียนและจัดสอน
แทนในกรณีที่กลุ่มสาระจัดสอนแทน
ไม่ได้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. หัวหน้างานเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารฝ่าย
วิชาการทุกครั้ง
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตามข้อ 2–11
ในระดับคุณภาพดี
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ผู้ชว่ ยงาน เสนอ
ต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ตามลาดับขั้น ทุกภาคเรียน
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
โรงเรียนมอบหมาย ในระดับดี

ตัวบ่งชี้
1. การบริหารงาน
ด้านวิชาการมีอิสระ
มีคล่องตัว รวดเร็ว
และ สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นักเรียน สถานศึกษา
ชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อให้การบริหาร
และ การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนได้
มาตรฐาน และ มี
คุณภาพสอดคล้อง
กับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
และประเมินคุณภาพ
ภายในเพื่อพัฒนา
ตนเอง และ จากการ
ประเมินหน่วยงาน
ภายนอก
3. เพื่อให้โรงเรียนได้
ประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ
สถานศึกษา และ
ของบุคคล
ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และ
สถาบันอื่น ๆ อย่าง
กว้างขวาง

งาน

ภาระหน้าที่
10. ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ
11. การจัดทาระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
12. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
ที่รับผิดชอบ เสนอต่อผูอ้ านวยการ
โรงเรียน ทุกภาคเรียน
13. ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผชู้ ่วยงาน เสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ทุกภาคเรียน
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
โรงเรียนมอบหมาย

2.งานอานวยการกลุ่ม 1.วิเคราะห์ วางแผน กาหนดระเบียบ
บริหารวิชาการ
แนวปฏิบัติ ปฏิทินปฏิบัติงานของ
สานักงาน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานอานวยการ
3.จัดทาแผนผังโครงสร้างการ
บริหารงานวิชาการให้ชัดเจนสามารถ
มองเห็นได้
4.จัดทาแผนปฏิบัติงาน โครงการของ
สานักงานวิชาการ
5.ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ
เข้า-ออก ในกลุ่มงานวิชาการ กลุ่ม
งานอื่นๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
โต้ตอบหนังสือราชการ
6. ติดต่อประสานงาน แจ้ง รับ- ส่ง
หนังสือราชการให้กลุ่มงาน กลุ่ม
สาระฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้
ทราบและถือปฏิบัติ
7. ติดตาม ทวงถามงานที่มอบหมาย
ให้กลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ และบุคลากร ให้ปฏิบัตไิ ด้ทัน
ตามเวลาที่กาหนด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. วางแผน กาหนดระเบียบ
แนวปฏิบัติ ปฏิทินปฏิบัติงาน
ของสานักงาน
2. กากับติดตามการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ และการวัดผล
ประเมินผลส่งเสริมให้กลุ่มสาระ
การเรียนรู้จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการของ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
3. ประสานงาน ระดม
ทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน แหล่ง
เรียนรู้กลุ่มงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู/้ งานต่างๆ เพือ่ พัฒนา
งานวิชาการและงานทุกๆ ด้าน
ของโรงเรียน ให้บริการเกี่ยวกับ
ความรู้ด้านวิชาการ ส่งเสริม
และพัฒนาความรู้ความสามารถ
แก่ครู ผู้สนใจ ให้ มีทักษะใหม่ๆ
ทันสมัยอย่างต่อเนือ่ ง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูด้านบริหารวิชาการ ภาค

ตัวบ่งชี้

1. แผนปฏิบัติงาน
ของสานักงาน
วิชาการ
2. ครูส่งงานตาม
กาหนดการ

งาน

ภาระหน้าที่
8.จัดเก็บและรักษาเอกสารทาง
ราชการให้เป็นระบบ
9. จัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ของกลุ่มบริหารวิชาการให้ถูกต้อง
และเป็นปัจจุบัน
10. จัดซื้อและจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์
ของกลุ่มบริหารวิชาการและจัดทา
ทะเบียนคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ รวมทั้ง
การบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้
11. สารวจพัสดุประจาปีของกลุ่ม
บริหาร ขออนุญาตจาหน่ายเมื่อหมด
สภาพใช้งาน
12. จัดบริการอัดสาเนา เอกสารการ
สอน การสอบ การประชุม อบรม
สัมมนาและอื่นๆ
13. ดูแลสานักงานให้สะอาด น่าอยู่
14. ประเมินผลและรายงานผล
ดาเนินงาน เสนอผู้อานวยการ
โรงเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นฯตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
เรียนละ 1 ครั้ง เพือ่ นาผลไปใช้
ในการพิจารณาความชอบให้แก่
บุคลากรในโรงเรียน
5. กากับ ติดตาม นิเทศการ
ปฏิบัติการสอนของครู ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ครบถ้วน เต็มเวลา และเต็ม
ศักยภาพเพือ่ ประโยชน์ของ
นักเรียนและทางราชการ
6. ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ เพือ่ ปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษารวมทัง้
ติดตามผลการปฏิบัติงานในกลุ่ม
งานที่รับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมาย
7. สร้างขวัญและกาลังใจในการ
ทางานให้แก่บุคลากร เพือ่ การ
เป็นครูที่ดี เป็นผู้นาและมีความ
รักในอาชีพครู
8. ประเมินผลและรายงานผล
การดาเนินงานเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย
3.งานบริหารหลักสูตร 1. ศึกษา วิเคราะห์ (หลักสูตร
1. สถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางการจัดการศึกษาขัน้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
พื้นฐานพุทธศักราช 2551และฉบับ โรงเรียนกาหนดวิสยั ทัศน์
ปรับปรุง 2560 หลักสูตรการเรียนรู้ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่
ในศตวรรษที่ 21, หลักสูตรอาเซียน พึงประสงค์
ศึกษา) คู่มือการวัดและประเมินผล 2. สถานศึกษามีโครงสร้าง
การศึกษา สภาพความต้องการของ หลักสูตรและสาระต่างๆ
ชุมชนและท้องถิ่น ในการจัดทา
3. จัดการเรียนการสอนให้
หลักสูตรสถานศึกษา
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
2. กาหนดโครงสร้างหลักสูตร รหัส 4. จัดการนิเทศการใช้หลักสูตร
วิชา กาหนดแผ่นการเรียนรายปี/ราย ติดตามและประเมินผลการใช้
ภาค การเปิดสอนวิชา
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

1.รูปเล่มหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 ที่สมบูรณ์
(ฉบับปรับปรุง 2560)
2. งาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ
100
3. โครงสร้าง
หลักสูตรที่สามารถ
นาไปปรับใช้ในการ

งาน

ภาระหน้าที่
เพิ่มเติม การจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานบริหารหลักสูตร
4. ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร
เกี่ยวกับการพัฒนาการจัดหน่วยการ
เรียนรู้การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การผลิตและใช้สื่อ การวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช
2551(ฉบับปรับปรุง 2560) อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. วิจัยและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทุก 3 ปี
6. ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือการวัด
และประเมินผลการเรียนของ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาแนะนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ
7. นิเทศ ติดตาม การนาหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
กระบวนการและเป้าหมายทีก่ าหนด
8. จัดประชุม อบรมและสัมมนาเพือ่
รวบรวมปัญหาและวิธีแก้ปัญหาใน
การนาหลักสูตรไปใช้ทุก
สิ้นปีการศึกษาและเสนอรายงานให้
ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
9. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ตามความเหมาะสม
6. สถานศึกษามีแผนผังลาดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow
Chart)
ให้เป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการ
สอนได้
4. แผนผังลาดับ
ขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน

งาน
ภาระหน้าที่
4. งานประเมินผลและ 1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบ
ทดสอบคุณภาพ
วิธกี าร เครื่องมือวัดและประเมินผล
การศึกษา
การศึกษา
2. วางแผนการทดสอบทาง
การศึกษา ให้ครอบคลุมสาระการ
เรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. กาหนดแนวทางในการทดสอบ
ทางการศึกษา ให้สอดคล้องตามที่
กระทรวงศึกษาธิการและสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
กาหนด
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
5. ดาเนินการทดสอบทางการศึกษา
และให้บริการสอบวัดความรู้
ความสามารถให้กับนักเรียน
6. พัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐาน
การศึกษา
7. จัดสร้างโปรแกรมเก็บข้อมูล
คุณภาพการศึกษาของผูเ้ รียนทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาหลักเกณฑ์ และแนว
ปฏิบัติในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา รวมทั้ง
แนวทางการวัดและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทักษะให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับการวัดผล
และประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตร
3. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรใน
สถานศึกษาในการปฏิบัตวิ ิธีการ
วัดผลและประเมินผล เทคนิค
วิธีการวัดผลและประเมิน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นการ
ประเมินตามสภาพจริง
4. ติดตาม ตรวจสอบ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ แก่
บุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการวัดประเมินผล
การศึกษา การจัดทาเอกสาร
หลักฐานระดับชั้นเรียนและ
สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน
การประเมินคุณภาพผู้เรียน
ระดับชั้นเรียน
5. ดาเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ และการ
จัดทาเอกสารหลักฐาน
7. สรุปรายงาน และประเมินผล
ผลการดาเนินงานด้านการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้
ระดับชั้นเรียน

ตัวบ่งชี้
1. ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา เช่น
ผลการสอบ O-net
2. ผลการสอบกลาง
ภาค ปลายภาคเรียน
เป็นต้น
3.ผลการทดสอบวัด
ความรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

งาน
ภาระหน้าที่
5.งานกิจกรรมพัฒนา 1. จัดทาแผนงาน/โครงการ พัฒนา
นักเรียน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
2. กาหนดแนวปฏิบัติการจัดการ
เรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และการวัดประเมินผล กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของโรงเรียน
3. นิเทศครู เรื่องแนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอนและการวัด
ประเมินผลในกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน
และจัดให้ครูทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
4. ควบคุม ดูแล ติดตามการเรียน
การสอนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
5. วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ในการ
ดาเนินงานกิจกรรม เพื่อหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขปัญหา
6. นิเทศการปฏิบัติงาน การใช้วัสดุ
อุปกรณ์ของแต่ละกิจกรรม
7. จัดหา ควบคุมและติดตามการใช้
วัสดุ – อุปกรณ์ของหมวดกิจกรรม
8. ประเมินผลการดาเนินงาน /
โครงการ และสรุปรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตาม
ความสนใจ
2. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลาย
ฝึกการทางาน ที่สอดคล้องกับ
ชีวิตจริง ตลอดจนสะท้อน
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ของผู้เรียน แนว
ทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3. จัดกิจกรรมอย่างสมดุลทั้ง
3 ลักษณะ คือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมนักเรียน และ
กิจกรรมเพือ่ สังคมและ
สาธารณประโยชน์ โดยจัด
กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรม
กลุ่ม ทั้งใน และนอก
สถานศึกษาอย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนือ่ ง
4. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยการศึกษาและ
ใช้ข้อมูลประกอบ การวางแผน
อย่างเป็นระบบ เน้นการคิด
วิเคราะห์และใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการดาเนิน
กิจกรรม
5. ใช้กระบวนการมีสว่ นร่วม
และการเรียนรู้แบบร่วมมือ
มากกว่าเน้นการแข่งขันบน
พื้นฐาน การปฏิบัติตามวิถี
ประชาธิปไตย
6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่กิจกรรม

ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมิน
จากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือผลงาน/
ชิ้นงาน/คุณลักษณะ
ของผู้เรียน เป็นระยะ
อย่างต่อเนือ่ ง มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนค้นหา
ศักยภาพของตน
สะท้อนแนวคิดจาก
การปฏิบัติ กิจกรรม
การทางานกลุ่ม และ
การมีจิตสาธารณะ

งาน
6.งานแนะแนว

ภาระหน้าที่
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ความต้องการ ความสนใจ ธรรมชาติ
ของผู้เรียน
2. วิเคราะห์สมรรถนะสาคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
วิสัยทัศน์ของ สถานศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลของผูเ้ รียนเป็น
รายบุคคล
3. กาหนดสัดส่วนของกิจกรรมแนะ
แนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษา
ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ
ความสนใจ ตลอดจนธรรมชาติของ
ผู้เรียนและเป้าหมายของสถานศึกษา
โดยครูผู้ปกครอง และผู้เรียนมีส่วน
ร่วม
4. กาหนดวัตถุประสงค์การจัด
กิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา
เป็นระดับการศึกษา และชั้นปี
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ การจัด
กิจกรรม เวลาจัดกิจกรรม หลักฐาน
การทากิจกรรม และการประเมินผล
6. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมแนะ
แนวรายชั่วโมง ประกอบด้วย ชื่อ
กิจกรรม จุดประสงค์ เวลา เนื้อหา/
สาระ วิธีดาเนินกิจกรรม สือ่ /
อุปกรณ์ และการประเมินผล
7. จัดกิจกรรมแนะแนวตามแผนการ
จัดกิจกรรมแนะแนวและประเมินผล
การจัด กิจกรรม
8. ประเมินเพื่อตัดสินผล และสรุป
รายงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. บริการรวบรวมข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล ดาเนินการ
จัดบริการรวบรวมข้อมูล และ
ศึกษา และศึกษานักเรียน
รายบุคคลเป็นบริการจาเป็น
พื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้อง โดยดาเนินการ
จัดทาระเบียนสะสมของ
นักเรียนรายบุคคล
2. บริการสนเทศ ดาเนินการจัด
ห้องแนะแนวที่เหมาะสมเป็น
สัดส่วนเพือ่ ให้เหมาะสมกับการ
เป็นสถานที่ให้ คาปรึกษาแนะ
แนวแก่นักเรียน จัดบริการให้
ความรู้แก่นักเรียนในหลาย
รูปแบบ เพื่อช่วยให้นักเรียน
ปรับตัวเข้ากับ สถานการณ์
ต่างๆ ได้ รู้จักตัดสินใจและ
วางแผนอนาคต อย่างชาญ
ฉลาด ได้แก่ การปฐมนิเทศ การ
เชิญวิทยากร การจัด ป้ายนิเทศ
การจัดสื่อการเรียนรู้ การจัดหา
เอกสารไว้บริการในห้องแนะ
แนว และงานแนะแนวสัญจร
ส่งเสริมการศึกษา
3. บริการให้คาปรึกษานักเรียน
ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม
ดาเนินการช่วยแนะนานักเรียน
ที่มีปัญหาครอบคลุม ด้าน
การศึกษา อาชีพ และสังคม
ศึกษาและหาแนวทางช่วยเหลือ
ให้นักเรียน แก้ปัญหาของตนเอง
ได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสม
4. บริการจัดวางตัวบุคคล
บริการช่วยเหลือส่งเสริมและ
พัฒนานักเรียนในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ งานกองทุนเงินให้ กู้ยืม

ตัวบ่งชี้
1. ผลการประเมิน
การเข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติกิจกรรม และ
มีผลงาน/ ชิ้นงาน/
คุณลักษณะตาม
เกณฑ์ที่สถานศึกษา
กาหนด
-แบบบันทึก สรุปผล
การพัฒนาและการ
ปฏิบัติกิจกรรมของ
ผู้เรียน

งาน

7.งานกระบวนการ
เรียนรู้

ภาระหน้าที่

1. ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาที่
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวบ่งชี้
เพื่อการศึกษา งาน
ทุนการศึกษา การวางแผนเลือก
วิชาที่เรียน การจัดสรร โควตา
นักเรียนระบบโควตาพิเศษ/การ
รับตรง จากสถาบันการศึกษา
ต่างๆ และส่งเสริม ศักยภาพใน
ด้านต่างๆ ให้เต็มตามศักยภาพ
ของแต่ละคน
5. บริการติดตามผล ปฏิบัติ
หน้าที่ติดตามผลนักเรียนที่มาใช้
บริการ ติดตามผลนักเรียนที่จบ
การศึกษา และ การประเมินผล
การปฏิบัติงานแนะแนว
6. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนกิจกรรมแนะแนว ปฏิบัติ
หน้าที่จัดกิจกรรมแนะแนวตาม
หลักสูตร แกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับ
ปรับปรุงบ พ.ศ. 2560) โดยมี
ขอบข่ายการจัดกิจกรรม 3 ด้าน
คือ การแนะแนวการศึกษา การ
แนะแนวอาชีพ และการแนะ
แนวส่วนตัวและสังคม
7. งานประสานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ปฏิบัติหน้าที่
ประสาน ช่วยเหลือ การรู้จัก
นักเรียน เป็นรายบุคคล การคัด
กรองและจัดกลุ่มนักเรียน การ
ส่งเสริม/พัฒนานักเรียน และ
แก้ไข นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา รับการส่งต่อ
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
1. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ 1. ประเมิน
แบบมีส่วนร่วมตามสาระและ พัฒนาการของเด็ก
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยรวมและต่อเนือ่ ง
โดย

งาน

ภาระหน้าที่
2. วิเคราะห์หลักสูตรเพือ่ พัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การศึกษาให้
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้
4. จัดทาคู่มือครู คู่มือนักเรียน จัดทา
แผนการเรียนรายปี/รายภาค ทุก
กลุ่มสาระให้ตรง
ตามโครงสร้างของหลักสูตรและ
รวมทั้งเอกสารด้านวิชาการเพื่อให้
บริการแก่ครู
5. จัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน จัดทา
ตารางสอนประจาชั้น ตารางสอน
รายบุคคลและ
ตารางการใช้ห้องเรียนเพือ่ ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
6. จัดระบบการติดตามและควบคุม
การจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบการจัดการเรียนรู้
7. ส่งเสริมให้ครูจัดทาวิจยั ในชั้นเรียน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูแ้ ละ
พัฒนาผู้เรียน
8. จัดทาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สถิติ วิเคราะห์ วิจัย
ประเมินผลและสรุป
รายงานผล เพือ่ แก้ปัญหาและพัฒนา
งานการจัดการเรียนรูร้ ายปีการ
9. ส่งเสริมและพัฒนาครูแกนนาและ
ครูเครือข่ายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพื่อช่วยเหลือ
เพื่อนครูทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
10. รวบรวม และเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของครูที่มีคุณค่าต่อการ
จัดการเรียนรู้เช่น

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-วิเคราะห์หลักสูตรและเนื้อหา
สาระ
-มาตรฐานการเรียนรู้
-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
-ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดเตรียมสือ่ การเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
2. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับความสนใจ
ความถนัดของผู้เรียน ตลอดจน
ผู้ที่มีความสามารถพิเศษและผู้ที่
มีความบกพร่องหรือด้อยโอกาส
โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้
ความรู้ เพือ่ ป้องกันแก้ไขปัญหา
ในชีวิตประจาวัน การเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงและการ
ปฏิบัติจริง สร้างสถานการณ์
ตัวอย่าง
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน
และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การ
ผสมผสานความรู้ต่าง ๆให้
สมดุลกัน
4. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
สอดคล้องกับเนื้อหาสาระ
กิจกรรม
5. จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
แหล่งเรียนรู้ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
6. นาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ประสานความร่วมมือเครือข่าย
ผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่นเข้ามา

ตัวบ่งชี้
2. ประเมินการ
เรียนรู้ของนักเรียน
โดยตลอด
3. ประเมินวิธีการ
ทางานควบคู่กับ
ผลงานของนักเรียน
4. สังเกตปัญหาของ
นักเรียนและแนว
ทางแก้ไข
4. จัดทาแฟ้มบันทึก
ลักษณะนิสัย
5. ร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการ
แก้ปัญหา
6. พัฒนานักเรียน
และประเมินผลเป็น
รายบุคคล

งาน

8. งานกลุ่มสาระ

ภาระหน้าที่
ครูแกนนา ครูต้นแบบ ครูที่ได้รับ
รางวัลเชิดชูเกียรติ ฯลฯ
11. ดูแล บารุงรักษาและรับผิดชอบ
ทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับ
มอบหมาย
12. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน ภาคเรียนละ
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
โครงสร้างเวลาเรียน ร่วมกับ
คณะกรรมการวิชาการ และนาไปใช้
ให้ถูกต้อง
2. จัดการเรียนการสอนและวัดผล
ประเมินผลนักเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ
3. นิเทศการสอนครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง ปรับปรุง/พัฒนาการ
สอนของครู พร้อมทั้งให้คาแนะนา
และบันทึกผลส่งฝ่ายบริหารทุกครั้ง
4. จัดทาโครงการ / กิจกรรมที่ได้รับ
มอบหมายเสนอต่อผู้บริหาร และ
ประเมิน / สรุปผลการดาเนินงาน
ทุกสิ้นปีการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียน
การสอนตามความเหมาะสม
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ
7. จัดให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ โดยเป็นการนิเทศที่
ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบ
กัลยาณมิตร นิเทศแบบเพือ่ น
ช่วยเพือ่ น เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนร่วมกันของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
8. ส่งเสริมให้ใช้การวิจัยเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ (การวิจยั ในชั้นเรียน)
9. ส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนา วิธีการจัดกระบวนการ
เรียนรูอ้ ย่างหลากหลายและ
ต่อเนือ่ ง เพือ่ พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม
1. จัดโครงสร้างการบริหารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2. บริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
ให้เป็นไปตามหลักสูตรของ
โรงเรียน สอดคล้องกับนโยบาย
วิสัยทัศน์ พันธะกิจ และ
เป้าหมายของโรงเรียน
3. ควบคุม ดูแล กากับการใช้
หลักสูตรของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเมือ่
พบข้อบกพร่อง หรือจุดที่ควร
พัฒนา
4. จัดทาเอกสารแผนงาน/
โครงการตามฝ่ายธุรการ

ตัวบ่งชี้

1. ครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
2. ครูมีการกาหนด
เป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านความรู้
ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
3. ครูมีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล
และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการ

งาน

ภาระหน้าที่
5. จัดทากิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีของกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
6. รับนโยบายจากผู้บริหารมาปฏิบัติ
และแจ้งให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ทราบอย่างสม่าเสมอ
7. จัดการแข่งขันวิชาการภายในกลุ่ม
สาระฯ เพือ่ เตรียมการแข่งขันกับ
หน่วยงานอื่นทั้งภายใน และ
ภายนอกอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
8. ประชุมครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
เกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนพร้อม
ทั้งติดตามผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1
ครั้ง ส่งวาระการประชุมและบันทึก
การประชุมทุกสัปดาห์
9. ดูแลติดตามงานสอนซ่อมเสริม ใน
คาบซ่อมเสริม และวันเสาร์ของ
นักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
10. ดูแลรับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ หรือ
ห้องพิเศษต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
11. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ พื่อปรับปรุงและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
12. ตรวจแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และนาส่งรองผู้อานวยการกลุม่
บริหารวิชาการตรวจสอบทุกสัปดาห์
13. มอบหมายและติดตามให้ครู
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้งต่อ ภาค
เรียน
14. ร่วมกับกลุ่มบริหารวิชาการเพือ่
ยกระดับคุณภาพผูเ้ รียนด้าน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
โรงเรียนกาหนดและสอดคล้อง
กับแผนงานโรงเรียน
5. ควบคุม ดูแล กากับให้ครูใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกคน
จัดทาหลักสูตรชัน้ เรียน
แผนการจัดการเรียนรู้และสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
รายงานผลการเรียน ข้อสอบ
กลางภาค ข้อสอบปลายภาค
การประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน สมรรถนะ
ของผู้เรียนและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
6. กากับติดตามให้ครูเข้าสอน
ตามตารางสอนทุกคาบ จัดสอน
ซ่อมเสริม สอนชดเชยและสอน
แทนเมื่อครูในกลุ่มสาระลาหรือ
ไปราชการ
7. จัดให้มีการนิเทศงานวิชาการ
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ประชุม
ครูในสังกัดอย่างน้อยเดือนละ 1
ครั้ง เพื่อปรับปรุงแก้ปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน การ
วิจัยในชั้นเรียน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (PLC) และการพัฒนาครู
โดยการประชุมสัมมนา ศึกษาดู
งาน
8. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
และร่วมกับงานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
9. ประสานงานระหว่างกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ในการบูรณาการ
การเรียนการสอนระหว่างกลุม่
สาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน

ตัวบ่งชี้
เรียนรูเ้ พือ่ พัฒนา
ศักยภาพของผูเ้ รียน
4.ครูออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่าง
บุคคล และ
พัฒนาการทาง
สติปัญญา
5. ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม ผนวกกับ
การนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้
6. ครูมีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7. ครูให้คาแนะนา
คาปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผเู้ รียน
ทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค
8. ครูมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่ตนรับผิดชอบ และ
ใช้ผลในการปรับการ
สอน

งาน

ภาระหน้าที่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ
15. จัดสอนแทนครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
16. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน
พิเศษ ตารางการใช้ห้อง สรุปสถิติ
การใช้หอ้ งเรียนและแหล่งเรียนรู้
เสนอรองผู้อานวยการกลุ่มบริหาร
วิชาการอย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
17. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
10. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ของกลุ่มสาระ
11. ประสานงานให้มีการจัดหา
ผลิต และใช้สอื่ /นวัตกรรม การ
เรียนการสอน ปรับซ่อมสื่อการ
เรียนการสอน
12. จัดให้มีการพัฒนาครูด้าน
วิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ครูสามารถจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การประกวด แข่งขันและสาธิต
14. จัดระบบข้อมูล สถิติ
เอกสารสารสนเทศของกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
15. กากับดูแลกิจกรรมชุมชน
และโครงการพิเศษทีอ่ ยู่ในความ
รับผิดชอบของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
16. จัดทาเอกสารสรุปผลการ
ดาเนินงานของกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ สนอต่อโรงเรียนเมือ่ สิน้
ภาคเรียน/ปี
9.งานทะเบียนนักเรียน 1. จัดทาแผนงาน/ โครงการ
1. ดาเนินการลงทะเบียน กรอก
และเทียบโอนผลการ กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัตงิ าน
ข้อมูลประวัติของนักเรียนใน
เรียน
ทะเบียนนักเรียน
ทะเบียนตามระเบียบ
2. ดาเนินการตรวจสอบเอกสาร และ 2.ออกเลขประจาตัวให้กับ
รับมอบตัวนักเรียนใหม่
นักเรียนใหม่ทุกคน
3. ดาเนินการบันทึกข้อมูลประวัติ
3. รับมอบตัวนักเรียนและ
นักเรียนในระบบงานทะเบียน
ดาเนินงานเรือ่ งการย้ายเข้าและ
4. จัดทาสถิติจานวนนักเรียนและ
ย้ายออกของนักเรียน
การจาหน่ายนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน ในช่วงระหว่างปีการศึกษา
5. จัดทาทะเบียนรายชือ่ นักเรียนตาม 4. สารวจรายชื่อนักเรียนทุก
ชั้นเรียน สาหรับการใช้งานและ
ระดับชั้น และจัดทารายชือ่ ให้
บริการแก่ผู้เกี่ยวข้อง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ตัวบ่งชี้

1. นักเรียนทุกคน
ได้รับการวัดแล
ประเมินผล
2. นักเรียนและครูนา
ข้อมูลที่ได้จากการวัด
และประเมินผล มา
ปรับปรุงด้านการ
เรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
3. งานวัดผลและงาน
ทะเบียนมีการจัดเก็บ

งาน

ภาระหน้าที่
6. จัดทาแบบฟอร์มและใบคาร้องใน
การดาเนินงานทุกประเภทของงาน
ทะเบียนนักเรียน
7. จัดทาเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ประกาศนียบัตรของนักเรียน
ที่จบการศึกษา (ปพ. 2) แบบรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) แบบ
รายงาน ผลการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรายบุคคล (ปพ.6) ใบรับรอง
ผลการศึกษา (ปพ.7) บัตรประจาตัว
นักเรียน ระเบียนแสดงผลการเรียน
ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript) และ
เอกสารแสดงผลการเรียนอื่น ๆ
8. ประมวลผลการเรียน เพื่อจัดทา
ประกาศผลการเรียนรายภาคเรียน
สาหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
9. ตรวจสอบ/รับรองวุฒิการศึกษา
สาหรับนักเรียนที่จบหลักสูตร หรือ
ออกจากสถานศึกษาแล้ว
10. ดาเนินการส่งต่อนักเรียนที่ขอ
ย้ายสถานศึกษา ขอลาออก และขอ
พักการเรียน
11. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
สาหรับนักเรียนกรณียา้ ยเข้า หรือ
กรณีกลับจากโครงการ แลกเปลี่ยน
ระหว่างประเทศตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ
12. ดาเนินการส่งต่อข้อมูล
สารสนเทศ ( GPA ) ไปยังสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โดย เคร่งครัด
13. ติดตามประเมินผล และสรุป
รายงานผลการดาเนินงานของงาน
ทะเบียนเสนอต่อฝ่ายบริหาร
14. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. การจัดทารายงานข้อมูลสถิติ
เกี่ยวกับจานวนนักเรียน
6. ประสานงานกับกลุ่มที่ดูแล
นักเรียนเพื่อแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อ/จานวน
นักเรียน
7. ดาเนินการด้านการย้าย
ลาออก การเปลี่ยนแปลง
ทะเบียนนักเรียน
8. งานเกี่ยวกับการจัดทา ขอ
อนุมัติ และรายงานผลการเรียน
ของนักเรียน
9. งานเกี่ยวข้องกับการจัดทา
และบริการเอกสาร หลักฐาน
ทางการเรียนของนักเรียน เช่น
รบ. ต่าง ๆ หลักฐานผลการ
เรียน ประกาศนียบัตร รวมทัง้
หนังสือรับรองผลการเรียน
ทุกประเภท
10. ตรวจสอบความผูกพันของ
นักเรียนต่อฝ่ายหมวดงานอื่น ๆ
ก่อนออกหลักฐานทางการเรียน
ให้
11. งานเก็บรักษาและรวบรวม
สถิติข้อมูลผลการเรียนของ
นักเรียน รวมทั้งเผยแพร่และ
รายงานผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
12. เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับ
โปรแกรม OBEC
13. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย
การเทียบโอนผลการเรียน
1.ประสานการจัดการวัดผล
ประเมินผลระดับสถานศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบ
โอนผลการเรียน

ตัวบ่งชี้
ข้อมูลที่เป็นระบบ
มากขึ้น
4. มีระบบการ
ดาเนินการเทียบโอน
ผลการเรียนเป็น
ระบบเดียวกัน

งาน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-จัดทามาตรฐาน กรอบและ
เกณฑ์ การประเมิน เพื่อการ
เทียบโอนผลการเรียนของ
สถานศึกษา
-จัดทาแผนการวัดผลและ
ประเมินผล สร้างเครือ่ งมือ
แบบฟอร์มต่าง ๆในการ
ดาเนินการเทียบโอน
-จัดและดาเนินการให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน
-ประกาศผลการเทียบโอนผล
การเรียน
3. เทียบโอนผลการเรียนจาก
การย้ายที่เรียนจากสถาน
ประกอบการ จากพื้นฐาน
การประกอบอาชีพ
-พิจารณาหลักฐานการศึกษา
แสดงถึงความรู้ความสามารถ
ของผู้เรียน
-พิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณ์ตรงจากการ
ปฏิบัติจริง โดยการทดสอบ
-จัดทาทะเบียนขอเทียบโอน
ระเบียนผลการเรียน และออก
หลักฐานการเรียน/การเทียบ
โอน
4. การตัดสินและอนุมัติผลการ
เรียนผ่านช่วงชั้น
5. นายทะเบียนของสถานศึกษา
ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน
ของผู้เรียนที่มีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์การจบช่วง
ชั้นของสถานศึกษา
6. จัดทาบัญชีรายชือ่ ผู้เรียนที่
จบช่วงชั้นพร้อมตรวจทานความ
ถูกต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดใด ๆ
ทั้งสิ้น

ตัวบ่งชี้

งาน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. เสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการ เพื่อให้
เห็นชอบ
8. ผู้บริหารสถานศึกษาออก
คาสั่งแต่งตั้งผู้จัดทา
เอกสารรายงานผู้สาเร็จ
การศึกษา(ปพ.3) ประกอบด้วย
ผู้เขียน ผู้ทาน ผู้ตรวจ และมี
นายทะเบียนเป็นหัวหน้า
9. ผู้บริหารอนุมัติผลการเรียน
โดยลงนามในเอกสารรายงาน
ผู้สาเร็จการศึกษา
10. จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
11. การออกหลักฐานแสดงผล
การจบการศึกษา
12. การจัดทาเอกสาร
ประเมินผลตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
-ระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
-หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(ปพ.2)
-แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา
(ปพ.3)
-แบบแสดงผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ปพ.4)
-เอกสารบันทึกผลการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียน (ปพ.5)
-เอกสารรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รียนรายบุคคล
(ปพ.6)
-ใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
-เอกสารระเบียนสะสม (ปพ.8)
-สมุดบันทึกผลการเรียนรู้
(ปพ.9)

ตัวบ่งชี้

งาน
ภาระหน้าที่
10. งานโรงเรียนในฝัน 1. ประสานงานกับคณะทางานใน
และโรงเรียน
การวางแผนการดาเนินงาน เพื่อให้
มาตรฐานสากล
เป็นไปตามหลักสูตร เป้าหมายและ
ตัวชีว้ ัด โรงเรียนมาตรฐานสากล ทั้ง
5 ด้าน ประกอบด้วย เป็นเลิศทาง
วิชาการ สือ่ สารสองภาษา ล้าหน้า
ทางความคิด
ผลิตงาน อย่างสร้างสรรค์ และ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
2. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
โรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
หลักสูตร ในแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ/
กิจกรรม และปฏิทินงาน ประสาน
การจัด
ครูของกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ พื่อ
จัดการเรียนการสอนวิชา IS
(Independent Study
4. สรุป และรายงานผลการ
ดาเนินงาน
5. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทา
เอกสารเพือ่ ประเมินเกณฑ์รางวัล
คุณภาพ OBEC QA
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

11. งานนิเทศภายใน

1. ศึกษา วิเคราะห์ขอบข่ายการ
พัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษา
การจัดทาแผนการดาเนินงาน แนว

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาทาความเข้าใจ
โครงการและสร้างความ
ตระหนักให้แก่บุคลากรใน
โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
2. จัดทาแผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนา
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
3. จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
โรงเรียน
สู่มาตรฐานสากล โดยเพิ่ม
รายวิชาเพิ่มเติม “สาระ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง”
(Independent Study: IS)
4. จัดท้าห้องปฏิบัติการ ศูนย์
วิทยบริการ (Resource
Center) ห้องสมุด พร้อมทั้ง
จัดหาครุภัณฑ์ อุปกรณ์ สื่อ
ปรับบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนให้เอือ้ ต่อการ
พัฒนาการเรียนรู้สสู่ ากล
5. สารวจข้อมูลครูเพื่อ
เตรียมการพัฒนา
6. ดาเนินการบริหารด้วยระบบ
คุณภาพตามแนว OBEC QA
จัดตั้งและดาเนินการเครือข่าย
ร่วมพัฒนา
7. วิจัยและพัฒนาหารูปแบบ
การการจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วม
8 นาเสนอผลงานและการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. รายงานผลการประเมิน
โครงการพร้อมทั้ง
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน

ตัวบ่งชี้
1. เป็นเลิศวิชาการ
2. สื่อสารได้อย่าง
น้อย 2 ภาษา
3. ล้าหน้าทาง
ความคิด
4. ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์
5. ร่วมกันรับผิดชอบ
ต่อสังคมโลก

1. ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและ
บุคลากรทางการ

งาน

ภาระหน้าที่
ปฏิบัติ ปฏิทินปฏิบัติงานในแต่ละปี
การศึกษา
2. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานนิเทศภายใน
สถานศึกษา
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้จดั ทา
หลักสูตรรายวิชา กาหนดการจัดการ
เรียนรู้ การจัดหน่วย
การเรียน การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรูร้ ายสาระ การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทเี่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
4. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานและตัวชีว้ ัดตาม
สาระการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
ของผู้เรียน เน้นทักษะกระบวนการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ ฝึกการเผชิญ
สถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง การส่งเสริม
การรักการอ่านและการใฝ่รอู้ ย่าง
ต่อเนือ่ ง การปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
5. ดาเนินการนิเทศงานวิชาการตาม
ขอบข่ายงานตามปฏิทินปฏิบตั ิงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. ประเมินผลการจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา
7. ประสานกับเขตพืน้ ที่การศึกษาใน
การพัฒนาระบบและกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
2. ส่งเสริมการจัดเนือ้ หาสาระ
และกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจ ความถนัดของ
ผู้เรียน ทั้งด้านความรู้
ทักษะ/กระบวนการ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. จัดประชุมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพือ่ วิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการที่จาเป็น เพื่อ
จัดโครงการนิเทศ
ภายในโรงเรียน และภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
4. ร่วมกับคณะกรรมการ
วิชาการวางแผนจัดกิจกรรมการ
นิเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ประชุม
5. ปรึกษาหารือ อบรมสัมมนา
ประชุมปฏิบัติการ ประชุม
อภิปราย จัดทาเอกสารเผยแพร่
ความรู้
6. ให้คาแนะนาและปรึกษา
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน
7. ส่งเสริมและแนะนาให้จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ และ
บันทึกการสอน การจัดทา
ผลงานทางวิชาการ เพือ่
ความก้าวหน้าของครู นิเทศการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตาม
แผนการเรียนรู้และบันทึกการ
สอน
8. นิเทศและส่งเสริมให้ครู ผลิต
สื่อการเรียนการสอนและจัดทา
ผลงานทางวิชาการ
9. จัดให้มีการนิเทศการเรียน
การสอนแก่ครูในกลุ่มสาระ
ต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่
ร่วมมือ ช่วยเหลือกันแบบ

ตัวบ่งชี้
ศึกษาทุกคนมีความ
ตระหนัก มีความรู้
ความเข้าใจ
และดาเนินการ
ขับเคลื่อนการนิเทศ
ภายในโรงเรียนโดย
กาหนดนโยบาย
สนับสนุนส่งเสริมให้
ดาเนินการ
นิเทศภายในทุก
โรงเรียนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้บริหาร
สถานศึกษาทุกคนมี
ความรู้ความเข้าใจ
และสามารถ
ดาเนินการนิเทศ
ภายในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ครูทุกคนได้รับการ
นิเทศอย่างทั่วถึง
และพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

งาน

ภาระหน้าที่
8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของงาน
วิชาการและงานนิเทศการศึกษาให้
เป็นปัจจุบัน
9. ประเมินผลและรายงานเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
12. งานสวน
1. ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาที่
พฤกษศาสตร์โรงเรียน รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย
2. จัดทาแผนงาน/โครงการและ
ปฏิทินปฏิบัติงานของงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานสวนพฤกษศาสตร์ใน
โรงเรียน
4. ดาเนินงานจัดกิจกรรมงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้ครบถ้วนทุก
องค์ประกอบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนให้มีพนั ธุ์ไม้
เพิ่มขึ้นและหลากหลายเพือ่
สนองพระราชดาริ
6. ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
กับกลุ่มสาระเรียนรูใ้ นการจัดทา
หลักสูตรบูรณาการงาน
สวนพฤกษศาสตร์ในสาระการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้
นักเรียน และให้ครูและเรียนใช้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้
7. ประสานงานกับกลุ่มสาระการ
เรียนรูเ้ พือ่ ร่วมกันปรับปรุงและ
พัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนอย่างสม่าเสมอและสมพระ
เกียรติ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบ
เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน ร่วมกัน หรือแบบ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ตัวบ่งชี้

1. ผู้บริหาร มีจิตสานึก รู้หน้าที่
รู้เป้าหมาย สนับสนุน ปกครอง
โดยธรรม
2. ครู ใช้ทรัพยากรเป็นสื่อนา
คุณธรรม จริยธรรม ในผูเ้ รียน
เพียรค้นหา
สรรสร้างวิธีการใหม่ๆ บนฐาน
ของจิตที่มีความเห็นชอบ
ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลม
เกลียว ประหยัดสุด ประโยชน์
สูง กลมกลืนในงาน
3. ผู้เรียน สัมผัส เรียนรู้
ทรัพยากรจนเกิดความรู้ด้วย
วิธีการทีเ่ หมาะสม เกิดมีกรุณา
จิตต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง ไม่
คุกคาม ไม่ทาร้าย ทาลาย
ช่วยเหลือเกื้อหนุน มีธรรม มี
ปัญญา จัดระเบียบของงาน จน
เป็นระเบียบของใจ ไม่มีความ
ก้าวร้าว เกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ปราศจากความหิว ปราศจาก
อบาย ปราศจากความคับแค้น
4. สถานที่สรรพสิ่ง สมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ ชม เยี่ยม สะอาด
เป็นระเบียบทุกหนแห่ง ใน
สถานศึกษา
5. วิธีการ นาทรัพยากรมา
บูรณาการโดยใช้ปรัชญาการ
สร้างนักอนุรักษ์ มีบรรยากาศ

1. สถานศึกษาส่ง
รายงานตรวจสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
อพ.สธ.
1) รายงานผลการ
ดาเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน ประจาปี
การศึกษา
2) รายงานผล
การศึกษาพืชศึกษา
ประจาปีการศึกษา
3) รายงานผล
การศึกษา 3 สาระ
การเรียนรู้ ประจาปี
การศึกษา
(รายงานผล
การศึกษาธรรมชาติ
แห่งชีวิต, รายงานผล
การศึกษาสรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว
และรายงานผล
การศึกษาประโยชน์
แท้แก่มหาชน)
4) รายงานผลการ
สารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
ประจาปีการศึกษา

งาน

13. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภาระหน้าที่
8. เข้าร่วมประชุมและจัดกิจกรรมกับ
กลุ่มโรงเรียน ตามโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
9. สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชให้กับนักเรียนและ
ชุมชน ให้เข้าใจถึง
ความสาคัญและประโยชน์ รูจ้ ักหวง
แหนและนาไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยัง่ ยืน
10. จัดทาทะเบียนการใช้และบันทึก
การเยี่ยมชมห้องพืชสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
11. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน ภาคเรียนละ
ครั้ง
12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1. ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาที่รับ
มอบหมาย
2. ศึกษาวิเคราะห์บริบท จุดเด่น จุด
ด้อยเพื่อจัดทามาตรฐานการศึกษา
กาหนดตัวชีว้ ัดการศึกษาจัดทา
แผนงาน/โครงการในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
3. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
4. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงานของงาน
การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
5. ศึกษาและวิเคราะห์มาตรฐาน ตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของเขต

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวบ่งชี้

1. กาหนดมาตรฐานการศึกษา
เพิ่มเติมของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาชาติมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และความต้องการของชุมนุม
2. จัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ โดยจัดโครงสร้าง
การบริหารที่เอื้อต่อการพัฒนา
งานและการสร้าง ระบบ
ประกันคุณภาพภายในจัดระบบ
สารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่
ข้อมูลมีความสมบูรณ์เรียกใช้
ง่าย สะดวก รวดเร็ว ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยูเ่ สมอ

1. คุณภาพของ
ผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผูเ้ รียน
1) มีความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน
การสื่อสาร และการ
คิดคานวณ
2) มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์
คิดอย่างมี
วิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา

งาน

ภาระหน้าที่
พื้นที่การศึกษา มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาชาติ
และมาตรฐานสานักงานรับรองและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เพือ่ รองรับการ
ภายในและจากองค์กรภายนอก
6. กาหนดแนวดาเนินการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาร่วมกับกลุม่
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ งานบุคคล กลุ่ม
บริหารงานกิจการนักเรียนและกลุ่ม
บริหารทั่วไปตามหลักการระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุ
เป้าหมายความสาเร็จของโรงเรียน
7. ประสานงานกลุ่มงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และงานต่างๆ ในการ
นาเสนอผลการดาเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
จัดทารายงาน
ประเมินตนเอง เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และรายงานสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
8. ประสานงานกับเขตพื้นที่
การศึกษา เพือ่ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
9. ประสานงานกับสานักงาน
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน)
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งเน้นคุณภาพการศึกษา
4. กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ผลการปฏิบัติงานแต่ละด้านของ
สถานศึกษา
5. ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษาโดยการ
ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งด้วย
การสนับสนุนให้ครูผู้ปกครอง
และชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วม
6. จัดทารายงานประจาปีของ
สถานศึกษา (SAR) สรุปรายงาน
ประจาปีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ของ
สถานศึกษาให้ผรู้ ับผิดชอบและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ทราบ
7. ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานแลการรายงานผล
การพัฒนา การศึกษาของ
สถานศึกษา
8. ปรับปรุงพัฒนาทั้งมาตรฐาน
การปฏิบัติงานและระบบ
ประเมินมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
9. ปรับปรุงพัฒนาระบบการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และการรายงานผลการพัฒนา
การศึกษา
10. จัดทาหนังสือราชการ คาสั่ง
และแบบบันทึกที่ใช้งานในงาน

ตัวบ่งชี้
3) มีความสามารถ
ในการสร้าง
นวัตกรรม
4) มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
5) มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
6) มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่
ดีต่องานอาชีพ
2. คุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของผู้เรียน
1) การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด
2) ความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย
3) การยอมรับที่จะ
อยู่รว่ มกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย
4) สุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิต
สังคม
3. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ
1) มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากาหนด
ชัดเจน

งาน

ภาระหน้าที่
10. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน ปีละ 1 ครั้ง
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย

14. งานนักศึกษาวิชา
ทหาร

1. จัดทาแผนงาน/ โครงการ
นักศึกษาวิชาทหารภาระหน้าที่
2. ประสานงานกับศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหารจังหวัดบุรรี ัมย์
3. ประสานงานกับ โรง
โรงเรียนต่างๆในฐานะโรงเรียนเป็น
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
4.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม ความเป็น
ผู้นา ระเบียบวินัย
5.รายงานผลการดาเนินงานให้กลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน เพือ่ นาเสนอ
ผู้อานวยการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐาน
การศึกษา
11. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
12. เสนองาน/โครงการ
งบประมาณประจาปีของงาน
ประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

ตัวบ่งชี้
2) มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา
3) ดาเนินงานพัฒนา
วิชาการทีเ่ น้น
คุณภาพผูเ้ รียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย
4) พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
4.กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
1) จัดการเรียนรูผ้ ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนาไปใช้ได้
1. จัดทาแผนปฏิบัติการ
1.รูปเล่มหลักสูตร
ประจาปีและปฏิทินการ
2.คาสั่งโรงเรียน
ปฏิบัติงาน
3.คาสั่งชุมนุมต่างๆ
2. ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม 4.เอกสารเกี่ยวกับ
ของชุมชนทั้งส่วนราชการและ การจัดตั้งชุมนุม
งานชุมชนทั่วไป
5.ปฏิทินปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงามตามภารกิจร่วมกับ 6.สรุปงานโครงงาน
ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 7.สรุปงานปฏิทิน
ตามปฏิทินที่กาหนด
ปฏิบัติงาน
4. ออกเอกสารสาคัญสาหรับ
นักศึกษาวิชาทหาร
5. จัดครู บุคลากร และนักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมตามที่
หน่วยงานร้องขอ โดยพิจารณา
ตามความเหมาะสม และ
สภาวการณ์

งาน

15. งานคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์/งาน
การอ่านคิดวิเคราะห์
และเขียนสื่อความ/
สมรรถนะ

ภาระหน้าที่

1.ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551
2. ศึกษาแนวคิด/ทฤษฎีต่างๆและ
กาหนดแนวปฏิบัติในการพัฒนา
ผู้เรียนว่าจะดาเนินการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. สร้างหรือเลือกเครือ่ งมือที่
เหมาะสม/สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่
เลือกดาเนินการตามขั้นตอน
4. กาหนดเกณฑ์การประเมินเพื่อใช้
ตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์
5. ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางที่กาหนดไว้และประเมินเป็น
ระยะๆ
6. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน(Flow Chart)ให้เป็น
รูปธรรม
7. สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอผู้บริหารตามลาดับ
8.กาหนดมาตรฐาน การอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนของผูเ้ รียนที่จะ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
6. ควบคุม ดูแล ติดตาม คณะ
บุคคลที่ไปเข้าร่วมกิจกรรมจน
สาเร็จตามวัตถุประสงค์ โดย
คานึงถึงความปลอดภัยเป็น
สาคัญ
7. รวบรวมข้อมูล หลักฐานการ
รับความช่วยเหลือ หรือการ
ให้บริการต่างๆ
8. สรุปผลการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมายตลอดปี
การศึกษา
9. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับ
มอบหมาย
1. ได้มีการศึกษาคุณลักษณะ
อันประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551
2.ได้มีการศึกษาแนวคิด/
ทฤษฎีต่างๆและกาหนดแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาผู้เรียนว่าจะ
ดาเนินการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
3. สร้างหรือเลือกเครือ่ งมือที่
เหมาะสม/สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติที่เลือกดาเนินการตาม
ขั้นตอน
4.กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เพื่อใช้ตัดสินผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ดาเนินการพัฒนาผู้เรียนตาม
แนวทางที่กาหนดไว้และ
ประเมินเป็นระยะๆ
6. ได้กาหนดมาตรฐาน การอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียนของ
ผู้เรียนที่จะจบการศึกษาในแต่
ละช่วงชั้นสาหรับหลักสูตรของ
สถานศึกษา

ตัวบ่งชี้

1. ผู้เรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีพฤติกรรมที่
แสดงออกในทางที่ดี
และเป็นคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
ทั้ง 8 ประการ
ประกอบด้วย
1) รักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์
2) ซื่อสัตย์สุจริต
3) มีวินัย
4) ใฝ่เรียนรู้
5) อยู่อย่างพอเพียง
6) มุ่งมั่นในการ
ทางาน
7) รักความเป็นไทย
8) มีจิตสาธารณะ
2. รูปเล่มแนวทาง
และวิธีการประเมิน

งาน

16. งานห้องสมุด

ภาระหน้าที่
จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นสาหรับ
หลักสูตรของสถานศึกษา
9. กาหนดเกณฑ์การประเมิน เพื่อใช้
ตัดสินผลการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนแต่ละระดับ
10. กาหนดแนวทางและวิธีการ
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
เขียน พร้อมทั้งจัดทา รูปเล่ม
เผยแพร่ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
รับทราบแนวปฏิบัตเิ ดียวกัน
11.ส่งเสริมสมรรถนะสาคัญให้กับ
ผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่ง
ได้แก่ ความสามารถในการสือ่ สาร
ความสามารถในการคิด
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
และความสารถในการใช้เทคโนโลยี
12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1. จัดทาแผนงานหรือโครงการ
สาหรับงานห้องสมุด
2. จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน เพือ่
พัฒนาศักยภาพของงานห้องสมุดให้
มีประสิทธิภาพดียงิ่ ขึ้น
3. วางแผนจัดทางบประมาณ
ประจาปี ปรับปรุงห้องสมุดให้มีความ
ทันสมัย สะอาด สวยงามจัด
บรรยากาศในห้องสมุดให้เหมาะสม
4. จัดทาบัญชีทะเบียนหนังสือ
ควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ให้มี
การลงทะเบียนวัสดุอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์
งานห้องสมุดอย่างเป็นระบบ
5. ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เรื่อง
การใช้หอ้ งสมุด แนะนาหนังสือใหม่
ในห้องสมุด

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. ได้กาหนดเกณฑ์การประเมิน
เพื่อใช้ตัดสินผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนแต่
ละระดับ
8. ได้กาหนดแนวทางและ
วิธีการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียน พร้อมทั้ง
จัดทา รูปเล่ม เผยแพร่ให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ
แนวปฏิบัติเดียวกัน
9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551

ตัวบ่งชี้
3. รายงานผลการ
ประเมิน
ความสามารถการ
อ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน
4. โครงการ/แผนงาน
มุ่งเน้นผลงาน (PBB)
5. ผลการประเมิน
ความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน

1. วางแผนงานโครงการ เพือ่ ขอ
อนุมัติแผนปฏิบัติการประจาปี
3. จัดการงานห้องสมุดให้มี
ประสิทธิภาพ
4. นาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบ
ยืม คืน และการให้บริการ
5. จัดหาหนังสือให้เป็นไปตาม
ความต้องการของครู นักเรียน
และเป็นไปตามนโยบายของ
โรงเรียน
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
7. จัดตกแต่งห้องสมุดและจัด
มุมหนังสือ
8. เก็บสถิติของห้องสมุด
9. ปฏิบัตกิ ารสอนนักเรียนใน
กิจกรรมชุมนุมห้องสมุด

1. ผู้เข้าใช้บริการ
ห้องสมุดเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 20
2. การยืมวัสดุ
สารนิเทศ เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30
3. ผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจการใช้
บริการห้องสมุด
ร้อยละ 80

งาน

17. งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ภาระหน้าที่
6. จัดซื้อหนังสือใหม่ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตร และความสนใจ
7. จัดหมวดหมู่หนังสือ ทา
บัตรรายการและจัดทา
ดรรชนีวารสาร
8. บริการให้ยืม-คืนหนังสือ และ
บริการตอบคาถามเกี่ยวกับข่าวสาร
9. ร่วมมือกับครูประจาวิชาในการนา
นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นกลุ่มหรือเป็น
ชั้นเรียน
10. รวบรวมสิ่งพิมพ์รัฐบาล เพื่อให้
เป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
11. ควบคุมดูแลการใช้วัสดุอปุ กรณ์
ในห้องสมุด และการมาใช้บริการของ
นักเรียน
12. จัดให้บริการด้านสารนิเทศ สื่อ
เทคโนโลยี การสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต
13. ซ่อมแซม บารุงรักษา หนังสือที่
ชารุด
14. จัดทาสถิติข้อมูล เกี่ยวกับการใช้
บริการห้องสมุด
15. ติดตาม รวบรวมข้อมูล สรุป
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลงานประจาปี
16. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
1. สารวจ ศึกษาแหล่งเรียนรู้
ภายนอกโรงเรียน ในชุมชน นอก
ชุมชน เพือ่ กาหนดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สอดคล้องการหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
2. จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
การใช้แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ครู

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
10. ควบคุมดูแลการใช้
อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
ในห้องสมุด
11. ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ตามแผนงาน/โครงการ และ
รายงานผูอ้ านวยการรับทราบ

ตัวบ่งชี้

1. กาหนดกรอบและวางแผนใน
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และ พร้อมให้การบริการ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบงานตาม
ขอบข่ายงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น

1.ข้อมูล สารสนเทศ
หรือทาเนียบทะเบียน
เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. มีแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ใช้หรือเชือ่ มโยง
แหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

งาน
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และโรงเรียน และสรุปสถิติการใช้ใน
แต่ละปีการศึกษา
3. ติดต่อประสานงานและให้
คาแนะนาการพัฒนาและจัดบริการ
แหล่งเรียนรู้แก่ครู
นักเรียน
4. นิเทศ ติดตาม และส่งเสริมให้ครู
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอก
โรงเรียนอย่างคุ้มค่า
5. ประเมินผลและรายงานผลการ
ดาเนินงานเสนอผู้อานวยการ
โรงเรียน ภาคเรียนละ ครั้ง
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและ
พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
โรงเรียน รวมทั้งพัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้
4. ประสานความร่วมมือ
วางแผนกับสถานศึกษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงานที่จัดการศึกษา โดย
ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทแี่ ต่
ละแหล่งมี เพื่อใช้ประโยชน์ให้
เกิดการเรียนรู้รว่ มกัน
5. มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุนให้เพือ่ นครูได้ใช้แหล่ง
เรียนรูเ้ ชิงอนุรักษ์ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียน
ในการจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิน่

ตัวบ่งชี้

18. งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและวิจยั ใน
ชั้นเรียน

1. ศึกษา ความต้องการสือ่
นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
2. ดาเนินการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี รวมทั้งสื่อต้นแบบ
ของหน่วยงานเพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือตามความต้องการของ
สถานศึกษา
3. ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
ส่งเสริมการใช้สื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษา
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
5. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพือ่ ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
งานด้านวิชาการ

1. วางแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัตงิ าน
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การ
บริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการและการ
บริหารงานในภาพรวม
ของสถานศึกษา
3. จัดระบบการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน/กิจกรรม ต่างๆ ใน
สถานศึกษา
4. ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรูอ้ ย่างหลากหลายในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้
5. จัดหาเอกสารงานวิจัย เพือ่
ส่งเสริมการทาผลงานทาง
วิชาการของครู
6. ให้คาปรึกษาและอานวย
ความสะดวกแก่ครูในการทา

1. มีสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพือ่ ใช้
ในการจัดการเรียน
การสอน
2. งานวิจัยในชั้น
เรียน

งาน

19. งานรับนักเรียน

ภาระหน้าที่
6. ผลิตสื่อ นวัตกรรม ให้เหมาะสม
กับเนื้อหาที่สอนและนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
7. สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการ ตามลาดับ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
วิจัยในชั้นเรียนและวิจัย
การศึกษา
7. ประสานความร่วมมือใน
การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงาน
วิจัยของครู
8. รวบรวมผลการดาเนิน
งานวิจัย เพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอนของครู และจัดทา
ทาเนียบ งานวิจยั
เพื่อเผยแพร่ผลงาน
9. ติดตาม ประเมินผลและสรุป
รายงานผลการดาเนินงานวิจยั
ทางการศึกษาเพือ่ ปรับปรุง
พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย
1. ศึกษาระเบียบการรับนักเรียนของ 1. จัดทาแผนงาน / โครงการ
กระทรวงศึกษาธิการและวิเคราะห์ และปฏิทินปฏิบัติงานของงาน
นโยบายการรับนักเรียน
รับนักเรียน
2. วางแผนการรับนักเรียนตาม
2. กาหนดเขตพื้นที่บริการ
นโยบาย กาหนดแนวปฏิบัติ จัดทา โครงสร้าง แผนการรับนักเรียน
ปฏิทินการรับนักเรียน
3. กาหนดแนวปฏิบัติ ขั้นตอน
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และวิธีการรับนักเรียนของ
รับนักเรียนตามระเบียบการรับ
โรงเรียนให้สอดคล้องกับ
นักเรียน
นโยบายการรับนักเรียน
4. สารวจจานวนนักเรียนในเขต
จากหน่วยงานต้นสังกัด
บริการเพือ่ เตรียมแผนการรับ
4. จัดทาคู่มือการรับนักเรียน ใบ
นักเรียน
สมัคร บัตรประจาตัวผู้สมัคร
5. ดาเนินการประสานความร่วมมือ เพื่ออานวยความสะดวกแก่
กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการ นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ
รับนักเรียนและติดประกาศรับ
5. จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนตาม
นักเรียนตามแผนการรับในแต่ละปี ศักยภาพของนักเรียนและตาม
การศึกษา
ความเหมาะสม
6. ดาเนินการับนักเรียนตามนโยบาย 6. รายงานผลการรับนักเรียน
7. สรุปและรายงานผลการรับ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด
นักเรียนทุกประเภทต่อสถานศึกษา

ตัวบ่งชี้

1. เอกสารงาน
ทะเบียนและงานรับ
นักเรียนเป็นไปตาม
ระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ระบบงานรับ
นักเรียนเข้าสู่ระบบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นระบบงานที่มี
คุณภาพ

งาน

ภาระหน้าที่
และหน่วยงานต้นสังกัดตาม
กาหนดเวลา
8. จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับ
งานรับนักเรียนให้เป็นปัจจุบนั พร้อม
ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่รอ้ งขอ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
20. งานโครงการยุวชน 1. จัดทาแผนการเรียนรูหรือแผนการ
ประกันภัย
จัดกิจกรรม/โครงการยุวชน
ประกันภัย
2. จัดแหล่งการเรียนรูการ
ประกันภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณา
การร่วมกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และจัดทาสือ่ การเรียนการสอนให้
สอดคลองเหมาะสมกับผูเรียน
4. การจัดทาเอกสาร รายงานผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหเห็นความ
ตระหนักในการจัดกิจกรรมการเรียน
รูการประกันภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
7. ประเมินผลและสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ปรับปรุง พัฒนา
งานให้ดีขึ้น
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมาย

ตัวบ่งชี้

1 วางแผน จัดทาแผนพัฒนา
งาน/โครงการ เพื่อส่งเสริม
กิจกรรมยุวชนประกันภัยทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน
2. จัดกิจการส่งเสริมกิจกรรม
ยุวชนประกันภัยตามโอกาสที่
เหมาะสม เพื่อพัฒนานักเรียน
และส่งผลงานเข้าประกวด
ประจาปีการศึกษา
3. ติดตามผลและสรุปผล
รายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เสนอผู้อานวยการ
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย

1.ผลงานการบูรณา
การการเรียนการ
สอนดานประกันภัย
2. ผลงานดานการ
เรียนและการเผย
แพรความรูดานการ
ประกันภัย

21. งานนักเรียนพิการ 1. ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการ
เรียนร่วม
จัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียน
ร่วม
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
เฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อจัดการเรียน
การสอน
3.จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็น
รูปธรรม
4.สรุปและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการ ตามลาดับ

1.งานสังเกตและตรวจสอบ
ความสามารถผูเ้ รียน โดยเฉพาะ
พฤติกรรมที่มีปัญหาที่อาจส่งผล
ต่อการเรียนด้านการอ่าน เขียน
และคิดคานวณ
2. การคัดกรองอย่างเป็น
ทางการ มีองค์ประกอบที่สาคัญ
คือ
-บุคคล ประกอบด้วย นักเรียน
ผู้ปกครอง ผู้คัดกรองและ
ครูผู้สอนเป็นต้น
ซึ่งจาเป็นแหล่งข้อมูลในการ
วิเคราะห์ตวั ผู้เรียน

1. แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้
ตัวชีว้ ัด ผลการเรียนรู้
หรือแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) ที่มี
องค์ประกอบ ตามที่
กาหนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทาแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

งาน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
-ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการคัดกรองที่ถูกต้อง
ตลอดจน
ความรู้เกี่ยวกับความบกพร่อง 9
ประเภท
-เครื่องมือ/แบบคัดกรอง ผู้คดั
กรองต้องเลือกใช้ให้ตรงกับกลุ่ม
หรือประเภท
บกพร่อง และ ยิ่งใช้หลายๆ
แบบยิ่งเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้
คัดกรอง และมี
ความแม่นยาขึ้น
-การมีส่วนร่วมในการคัดกรอง
โดยเฉพาะตัวนักเรียน
ผู้ปกครองและครูผู้สอน
-การวินิจฉัยทางการแพทย์
-การคัดกรองให้คัดกรองได้
ตั้งแต่ระดับชัน้ อนุบาล
โดยเฉพาะนักเรียนที่มี
ความพิการชัดเจน เช่นบกพร่อง
ทางการเห็น บกพร่องทาง
ร่างกายและสุขภาพ ฯลฯ ที่
แพทย์รับรองหรือมีบัตร
ประจาตัวคนพิการ
-ยกเว้นนักเรียนที่บกพร่อง
ประเภทอื่นที่ไม่เด่นชัดเช่น
บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
บกพร่องทางการเรียนรู้ หรือ
อื่นๆ ให้เริ่มคัดกรองได้ตั้งแต่
ระดับชั้น ป.2 เป็นต้นไป
3. การวางแผนการจัด
การศึกษา
4. การประเมินผลและเกณฑ์
การจบหลักสูตร/สาเร็จ
การศึกษา
- กาหนดแนวทางการวัดผล
การประเมินผลและเกณฑ์การ

ตัวบ่งชี้
พ.ศ. 2552 และ
แผนการสอนเฉพาะ
บุคคล (Individual
Implementation
Plan : IIP)

งาน

22. งานโครงการรัก
การอ่าน

ภาระหน้าที่

1. จัดให้มีห้องสมุดมีชวี ิตโดยเน้นสื่อ
การอ่านที่หลากหลายมีคุณภาพและ
ปริมาณเพียงพอเหมาะสมกับวัย
2. จัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านแบบบูรณาการการอ่านทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยใช้
สื่อการอ่านของห้องสมุด/แหล่ง
เรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอ
3. จัดให้มีการอ่านอย่างมีความสุข
และได้รับประโยชน์จากการอ่าน
รวมทั้งบันทึกการอ่านในทุกระดับชั้น
4. เสริมสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนเกิด
การอ่านอย่างต่อเนือ่ งตามความ
เหมาะสมกับวัย และอย่างมีคณ
ุ ภาพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนใช้สอื่
การอ่านที่หลากหลายทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและ
แสวงหาความช่วยเหลือเพือ่ พัฒนา
ทักษะภาษาไทย ส่งเสริมนิสยั
รักการอ่าน และพัฒนาห้องสมุดมี
ชีวิต
7. กากับ ติดตาม ประเมินผล จัดทา
ข้อมูลสารสนเทศ และรายงานผล
การดาเนินงานส่งเสริมการอ่านต่อ
ผู้อานวยการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
จบหลักสูตร/สาเร็จการศึกษา
ของนักเรียนที่มีความต้องการ
จาเป็นพิเศษ เพื่อให้ครูผู้สอนได้
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
1. วางแผนกาหนดกิจกรรมการ
อ่านทั้งในห้องเรียนและนอก
เวลาเรียน และกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดแทรกการ
อ่าน โดยความร่วมมือของ
ผู้บริหาร ครูผสู้ อน ครู
บรรณารักษ์และคณะกรรมการ
สถานศึกษา
2. กาหนดนโยบายของโรงเรียน
ให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านให้เป็นไปอย่างสม่าเสมอ
และต่อเนื่อง มีการกากับ
ติดตาม นิเทศ แก้ปัญหาและให้
กาลังใจ ตลอดจนการสนับสนุน
งบประมาณประจาปี
3. จัดการเรียนการสอนที่
สอดแทรกการอ่าน ปรับ
กระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการ
เรียนรู้ดว้ ยการศึกษาค้นคว้า มี
ความเข้าใจว่าการอ่านเป็น
ความจาเป็น หรือเป็น
พฤติกรรมที่ติดตัวนักเรียนไป
ตลอดชีวิต ฝึกให้นักเรียนอ่าน
อย่างต่อเนือ่ งและสม่าเสมอ
การฝึกที่ดีที่สุดก็คือการสอน
ของครูที่มุ่งฝึกให้นักเรียนได้อา่ น
การเตรียมการสอนที่ให้นักเรียน
ได้อ่านและจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่าน
4. ร่วมมือกันดาเนินการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านให้บรรลุผล

ตัวบ่งชี้

1. กิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน เช่น การ
เล่านิทานสั้นๆ
การเล่าเรือ่ งจาก
หนังสือ โครงการ
ยอดนักอ่าน
การเล่านิทาน
ประกอบการแสดง
บทบาทสมมุติ เป็น
ต้น

งาน

ภาระหน้าที่

23. งานโครงการพิเศษ
23.1 โครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ การ
พัฒนาศักยภาพครูแกนนา และ
นักเรียนแกนนาเพื่อการพัฒนา
สถานศึกษาพอเพียง
2. ดาเนินการตามนโยบาย และแผน
ปฏิบัติงานประจาปี ที่น้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อน
ในสถานศึกษา
3. จัดหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับชัน้
4. มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล
การนาหน่วยการการเรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
5. มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจยั เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กลุ่มสาระฯ ต่างๆ ทุกระดับชัน้ อย่าง
มีคุณภาพ
7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ในกลุ่มสาระฯ ต่างๆ โดย
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
8. จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ สือ่ การ
เรียนรู้ เพือ่ บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการ
เรียนการสอน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
สาเร็จตามเป้าหมายของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ
5. สร้างแบบอย่างที่ดีในการ
อ่านสู่การมีนิสยั รักการอ่านที่
ยัง่ ยืน
1. กาหนดนโยบายน้อมนา
ปรัชญาของเศรษฐกิจมา
ขับเคลื่อนในสถานศึกษา และ
บูรณาการในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี
2. จัดทาแผนงานโครงการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและดาเนินงานตาม
โครงการ
3. วางแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการทุกปี
4. วางแผนการนิเทศติดตาม
และการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนือ่ ง

ตัวบ่งชี้

1. ผลการดาเนิน
กิจกรรมโครงการเป็น
ประโยชน์ต่อผูเ้ รียน
ชุมชน และสังคม มี
การดาเนินงานเพือ่ ให้
ผู้บริหาร ครู
บุคลากร นักเรียน
ชุมชน และสังคมมี
ความรู้ความเข้าใจ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
บูรณาการในการ
บริหารจัดการ
การจัดการเรียนการ
สอน ตลอดจนการ
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
ก่อให้เกิดความ
ตระหนักและฝังราก
ลึกภายในตนเองและ
ผู้อื่นอย่างยั่งยืน

งาน
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9. ใช้แหล่งเรียนรู/้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ที่ส่งเสริมการเป็นอยู่อย่าง
พอเพียงของผู้เรียน
10. จัดทา/ใช้เครือ่ งมือ วัด และ
ประเมินผลที่หลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วย
การเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
23.2 งานศูนย์อาเซียน 1. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและ
ศึกษา
ปฏิทินการดาเนินงาน ของศูนย์
อาเซียนศึกษา
2. รับและโต้ตอบหนังสือราชการ
ผ่านฝ่ายธุรการ
3. จัดทาเอกสารเกี่ยวกับอาเซียน
บริการให้ความรูเ้ กี่ยวกับอาเซียน
4. จัดการประชุม อบรม สัมมนา
ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมกิจกรรม
เกี่ยวกับอาเขียนทั้งในและนอก
โรงเรียน
5. จัดทาคู่มือ แผ่นพับ จุลสารความรู้
เกี่ยวกับอาเขียน
6. ติดต่อประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง
7. จัดทาสรุปผลการปฏิบัติงานในแต่
ละภาคเรียนและรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจาทุก
ภาคเรียน
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับ
มอบหมาย
23.3 งานห้องเรียน
1. จัดเตรียมหองเรียนใหเหมาะสม
ทางไกลผ่านดาวเทียม เอือ้ ตอการเรียนการสอน
2. ตรวจสอบสัญญาณการแพรภาพ
การสอนของโรงเรียนตนทาง เพื่อให
สามารถดาเนินการจัดการเรียน
การสอนได
3. เตรียมสื่อ อุปกรณ ใบงาน และ
เครื่องมือการวัดผลและประเมินผล
ที่สอดคลองกับโรงเรียนตนทาง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ตัวบ่งชี้

1. ประชุม วางแผนการ
ดาเนินงานตามหลักอาเซียนใน
สถานศึกษา
2. จัดทาแผนปฏิบัติการตาม
หลักอาเซียนในสถานศึกษา
3. ดาเนินการตามแผนอาเซียน
ในสถานศึกษา
4. สรุปงานการดาเนินงานตาม
หลักอาเซียนในสถานศึกษา
5. รายงานผลการดาเนินงาน
อาเซียนในสถานศึกษา

1.ศูนย์อาเซียนศึกษา
เป็นศูนย์ต้นแบบใน
การพัฒนาโรงเรียน
เครือข่ายอาเซียนใน
เขตพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. กิจกรรมเตรียม
ความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน

1. สร้างความเขาใจ ความ
ตระหนักถึงความสาคัญและ
ประโยชนของการเรียนการสอน
โดยใชการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม รวมทั้งชี้แจงแนว
ทางการปฏิบัติและเป้าหมาย
อย่างชัดเจน
2. ขับเคลื่อนนโยบายสูก่ าร
ปฏิบัติโดยกกาหนดเปนวิสัย

1.โรงเรียนจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
(DLTV) ได้มาตรฐาน
2. ได้ข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษา

งาน

23.4 งานห้องเรียน
พิเศษ

ภาระหน้าที่
4. มีการทาความเขาใจใหกับนักเรียน
ในการเรียนรูกับ DLTV
5.กากับ ดูแล ชวยเหลือ และกระตุ
นใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรม
การเรียนที่สอดคลองกับโรงเรียน
ตนทาง
6. กระตุนใหนักเรียนจดบันทึกความ
รู หรือเนื้อหาที่ไดจากการเรียนการ
สอนในแตละชั่วโมง
7. รวมกับนักเรียนในการสรุปความรู
หลังจบบทเรียน
8. มีการมอบหมายงานเพือ่ การเรียน
ในชั่วโมงตอไป
9. ตรวจผลงาน และเสนอแนะให
นักเรียนปรับปรุงแกไข
10. บันทึกผลหลังสอน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ทัศนหรือกลยุทธ เปาหมาย
อย่างสอดคลองพรอมปฏิบัติได
จริง
3. จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
อยางเหมาะสมตามบริบทของ
โรงเรียน
4. ประเมิน และรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม อย่างน้อยปละ
1 ครั้ง
6. นาขอมูลรายงานผลการ
ดาเนินโครงการ กิจกรรม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนโดยใชการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม ไปใชในการ
วางแผน ปรับปรุงและ
พัฒนาการดาเนินงาน
ในปตอไป
1. จัดทาแผนหรือโครงการงาน
1. วางแผน ควบคุม กากับ
โครงการห้องเรียนพิเศษ
ติดตามการจัดทาแผนปฏิบัติ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่ การประจาปีของงานจัดการ
เกี่ยวข้องกับงานโครงการห้องเรียน เรียนการสอน
พิเศษ
2. ประสานงานด้านการจัดการ
3. ประชุม ผู้ปกครอง สร้างความ
เรียนการสอนกับกลุ่มสาระการ
เข้าใจในการจัดการเรียนการสอน
เรียนรู้
4. การจัดการเรียนการสอน
3. ให้คาปรึกษาการดาเนินงาน
ห้องเรียนพิเศษ เป็นไปตามแนวทาง ด้านวิชาการและกลุ่มสาระการ
หลักสูตร สสวท.ที่ สพฐ. อนุญาต
เรียนรู้
5. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วม
4. ดาเนินการและประสานงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยกลาง
เกี่ยวกับงานทัศนศึกษา งาน
ของโครงการห้องเรียนพิเศษ กาหนด ศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานจัด
ตารางสอน/ติว

ตัวบ่งชี้
ทางไกลผ่าน
ดาวเทียม นาไปใช้ใน
การวางแผนในการ
ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม
3. บุคคลทั่วไป มี
ความรู้ความเข้าใจ
และให้การสนับสนุน
การดาเนินงานการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่าดาวเทียม
ให้ได้มาตรฐาน

1.ผู้เรียนได้พัฒนา
ด้านปัญญา ด้าน
ทักษะการคิด การคิด
ขั้นสูง และด้าน
คุณลักษณะ ทักษะ
การทางานกลุ่ม
ทักษะการสือ่ สารที่มี
ประสิทธิภาพเห็น
คุณค่า และสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ในชีวิตประจาวัน ซึ่ง
จะเพิ่มโอกาส การ
ทางานและเพิ่มมูลค่า

งาน

23.5 งานแหล่งเรียนรู้
นอกห้องเรียน /
โครงการแลนด์มาร์ค

ภาระหน้าที่
แนวทางหลักสูตร สสวท.ที่ สพฐ.
อนุญาต
6. ควบคุมดูแลนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ตามที่หน่วยกลาง
ของโครงการห้องเรียนพิเศษ กาหนด
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รบั
มอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
งานเปิดบ้านวิชาการ งาน
พัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน งาน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
5. วางแผนและดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
6. วางแผน กากับ ติดตาม และ
ดาเนินการ การจัดการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามระบบ
7. สรุปการดาเนินงานประจา
ภาคเรียน
1. สารวจแหล่งเรียนรู้และครูภูมิ
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน
ปัญญาท้องถิ่นที่เที่ยวข้องกับการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานแหล่ง
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งใน
เรียนรู้นอกห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ 2. ศึกษาผลการดาเนินงานในปี
การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผ่านมา
ใกล้เคียง
3. ศึกษาบริบทและสภาพความ
2. จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ
แก่ครูสถานศึกษาอื่น องค์กร
4. จัดทาโครงการ นาเสนอต่อ
หน่วยงานและสถาบันอื่น ที่จดั
ฝ่ายบริหาร
การศึกษาในบริเวณใกล้เคียง
5. ประชุมคณะทางานเพื่อชี้แจง
3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้
โครงการฯ และมอบหมายภาระ
รวมทั้งพัฒนาให้ เกิดองค์ความรู้
งาน
และ ประสานความร่วมมือกับ
6. ดาเนินงานตามโครงการ
สถานศึกษาอื่น หรือหน่วยงานในงาน ต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
จัดการศึกษา
ของโครงการ
4. จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart)ให้เป็น
รูปธรรม
5.สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงาน
เสนอรองผู้อานวยการและ
ผู้อานวยการ ตามลาดับ
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย

ตัวบ่งชี้

1. มีรายงานผลการ
ปฏิบัติงานการสืบค้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร
ภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษา
กับ ครอบครัว ชุมชน
และองค์กรเกี่ยวข้อง

