๑

คู่มือและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานงานวิชาการ

โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม
อาเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

๒

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการ
งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ๒ )
พ.ศ.๒๕๔๕
มุ่งให้กระจายอานาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ดาเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และ การมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสาคัญทาให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน ชุมชน ท้องถิน่ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และ มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
๒. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก
๓. เพื่ อให้ โรงเรียนพั ฒ นาหลั กสู ตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปั จจัยหนุ นการเรียนรู้ที่ สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ
๔. เพื่ อให้ โรงเรียนได้ ป ระสานความร่วมมื อในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาของสถานศึก ษา และ ของบุ ค คล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง

๓

ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศึกษำ

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร

๑. กลุ่มอานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
๒. งานบริหารกลุม่ สาระการเรียนรู้
๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๔. งานทะเบียนและสามะโนนักเรียน
๕. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้
๖. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๗. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๘. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๙. งานนิเทศการศึกษา
๑๐. งานแนะแนวการศึกษา
๑๑. งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว
ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นทีจ่ ัดการศึกษา
๑๒. งานการรับนักเรียน
๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๑๔. งานห้องสมุด
๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๖. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๗. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
๑๘. งานพัฒนาการเรียนการสอน
๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพืน้ ฐาน O – Net

๔

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.

กลุ่มอานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานทะเบียนและสามะโนนักเรียน
งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้
งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
งานนิเทศการศึกษา
งานแนะแนวการศึกษา
งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๑๒. งานการรับนักเรียน
๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๑๔. งานห้องสมุด
๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๑๖. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑๗. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
๑๘. งานพัฒนาการเรียนการสอน
๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net
๒๐. งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันนทนาการ
๒๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
๒๒. งานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒๓. งานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วย“โคกหนองนาแฟ่งน้าใจและความหวัง”

๕

๑. กลุ่มอานวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ
***********************
๑) เป็นที่ปรึกษาผู้อานวยการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
๒) เป็นประธานและคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
๓) จัดวางแผนพัฒนา นิเทศ วิจัย ติดดาม ดูแล การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผล ประเมินผลการเรียน งานทะเบียน งานสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้สอนให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
๔) ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานอื่นๆ ทัง้ ในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การดาเนินงาน
ด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕) ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน หน่วยราชการ หรือชุมชน
๖) พิจารณาให้ข้าราชครูและบุคลากร ไปประชุมสัมมนา และเมื่อเสร็จสิ้นการไปราชการ
จากการประชุม อบรม สัมมนาแล้วให้รายงานผู้อานวยการโรงเรียนในวันทาการถัดไป
๗) ร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดทารายงานประจาปีของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
๘) จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน
ในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี พร้อมจัดทาแบบประเมินการใช้บริการ
๙) กากับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กรณีที่มนี ักศึกษามาฝึกประสบการณ์)
๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการนาไปใช้
เป็นปัจจุบนั และมีการกาหนดขอบข่ายงานวิชาการ
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดทาเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียน
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๖

๒. งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
***********************
๑) จัดทาโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒) จัดทาแผนงาน โครงการ และข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓) ดูแลรับผิดชอบและประสานการดาเนินงานพัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๔) จัดอัตรากาลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๑๒ คาบ / สัปดาห์
๖) วิเคราะห์จดุ หมาย หลักการ ของหลักสูตร ศึกษาวิเคราะห์และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
๗) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรมตามสาระการเรียนรู้
๘) ส่งเสริมให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความถนัดของผู้เรียน สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม อัตลักษณ์ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รวมทั้งการนาภูมิปัญญาท้องถิ่น เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน
๙) ให้คาแนะนา ปรึกษาหารือ หรือนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องหลักสูตร
แผนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล
๑๐) ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
๑๑) ติดต่อประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อให้มคี วามรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ
๑๓) จัดทา สร้าง ดัดแปลงอุปกรณ์การสอนหรือสื่อการสอน เพื่อให้มจี านวนเพียงพอสาหรับ
ใช้ในการสอน
๑๔) ประสานกับรองผู้อานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการอื่น ๆ
๑๕) จัดนิทรรศการ สาธิตกิจกรรม จัดค่ายวิชาการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
๑๖) จัดทาข้อสอบ ควบคุมเรื่องการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล
ประเมินผล สรุปรายงานการปฏิบัติงาน และเสนอข้อคิดเห็นของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑๗) เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในโรงเรียน
๑๘) เสนอผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อผู้บริหาร เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ
๑๙) ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การสร้าง การซ่อม การผลิต หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทาบัญชีสื่อการเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๒๐) ตรวจสมุดประเมินผล และสรุปผลรายงานฝ่ายวัดผลทุกเดือน
๒๑) ติดตามการสอบแก้ตัว การแก้ ๐ ,ร มส และการสอนซ่อมเสริม
๒๒) วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องศูนย์วิชาการ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สดุ
๒๓) จัดระบบข้อมูลสถิติ และจัดทาสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
๒๔) วางแผนงานวิชาการของกลุ่มสาระ และจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับงานแผนงาน
๒๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๗

ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการนาไปใช้
และเป็นปัจจุบัน
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดทาระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดทาเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรียน
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
***********************
๑) จัดทาหลักสูตร คู่มือการใช้หลักสูตร คูม่ ือการวัด
และประเมินผลของโรงเรียนเป็นรูปเล่มและมอบให้ครูทุกคน พร้อมทั้งชีแ้ จงการนาหลักสูตรไปใช้ กากับ ควบคุมการเปิด
วิชาเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร โดยยึดความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจสังคมและความต้องการของผู้เรียนทุก ๓ ปี
๓) จัดประชุมสัมมนา รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการนาหลักสูตรไปใช้ ให้บรรลุ
เป้าหมายทุกสิน้ ปีการศึกษา
๔) นิเทศ ติดตาม การนาหลักสูตรไปใช้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้เป็นไปตาม
กระบวนการและเป้าหมายที่กาหนด
๕) สรุปและรวบรวมรายงานการใช้หลักสูตร ปัญหาข้อเสนอแนะการแก้ปัญหานาเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการสารวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนั้น
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๘

๔. งานทะเบียนและสามะโนนักเรียน
***********************
๑) เป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา
ด้านงานทะเบียนและสามะโนนักเรียน
๒) ทาหน้าที่ “นายทะเบียน” ของโรงเรียน
๓) จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน
๔) จัดทาแผนการบริหารงานทะเบียนให้ดาเนินการไปได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ชัดเจนเป็นปัจจุบัน
๕) รับลงทะเบียนนักเรียน ออกเลขประจาตัวนักเรียน และจัดห้องเรียนตามนโยบายของโรงเรียน
๖) ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัว จัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน จัดทารายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น
๗) จัดเก็บหลักฐานการมอบตัว การรับ-จาหน่ายนักเรียน
๘) ควบคุม ดูแลและการจัดทาทะเบียนนักเรียน
๙) ควบคุม ดูแลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน
๑๐) จัดทา จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เอกสาร เครื่องมือ วัสดุ ครุภัณฑ์มาใช้
ในการบริหารและให้บริการ ตลอดจนทาแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
๑๑) จัดทาระบบการจัดเก็บและให้บริการเอกสารที่สาคัญของงานทะเบียนให้เป็นระบบสืบค้นได้
รวดเร็ว และป้องกันการสูญหายหรือปลอมแปลง
๑๒) จัดหาเอกสาร ปพ. สมุดทะเบียน ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ สาหรับผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
๑๓) ดาเนินการเกี่ยวกับการรับคาร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน
๑๔) ควบคุม ดูแลนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ
รับคาร้องของมีสิทธิ์สอบและรวบรวมหลักฐานเสนอผู้อานวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ
๑๕) จัดทาและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน ดาเนินการจัดพิมพ์ ปพ.๑ - ๙
ใบรับรอง จัดทาเอกสารแจ้งผลพัฒนาการเรียน ถึงผู้ปกครองและรายงานผลต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๖) ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ออกหลักฐานในการเรียน ออกเอกสารสาคัญเกี่ยวกับ
ผลการเรียนตามที่นักเรียนยื่นความจานง
๑๗) จัดทาสถิตินักเรียนและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
๑๘) จัดทาข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม Secondary Grade System (SGS) และปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
๑๙) คิดคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกรณีใช้สมัครสอบเรียนต่อ หรือคัดเลือกต่างๆ
๒๐) ดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการจบหลักสูตรของนักเรียนและการขออนุมัติการจบหลักสูตร
๒๑) จัดทาประกาศผลการเรียน
๒๒) จัดทาแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร
๒๓) จัดทา GPA และ PR ของโรงเรียน และสหวิทยาเขต เพื่อส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒
๒๔) ติดตาม ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการดาเนินงานทะเบียน ให้ถูกต้องตามระเบียบ
๒๕) ดาเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบ
การศึกษาไปแล้ว
๒๖) ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการสารวจข้อมูล จานวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการ
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา
๒๗) จัดทาสามะโนผู้เรียนทีจ่ ะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา

๙

๒๘) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการทาสามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถนาข้อมูลมาใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒๙) เสนอข้อมูลสารสนเทศการสามะโนผู้เรียนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ
๓๐ . ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีขอ้ ความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานอย่างทั่วถึง

๕. งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนรู้
***********************
๑) โครงการและปฏิทินงานวัดผลให้มีลาดับขั้นตอนชัดเจน
แจ้งผู้เกีย่ วข้องปฏิบัติและจัดทา
มาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) จัดทา จัดหา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการบันทึก จัดเก็บและให้บริการอย่างปลอดภัย
๓) จัดทาเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล
๔) จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
๕) จัดทาระบบข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นระดับ ระบบการให้บริการระบบ
การป้องกันการแก้ไขการใช้ขอ้ มูลงานวัดผลอย่างปลอดภัย
๖) กากับ ควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้และครูผู้สอนให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบันตามเวลาที่กาหนด วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
๗) ดาเนินการวัดผลการเรียน การสอนซ่อมเสริม สอบแก้ตัว เรียนซ้า เปลี่ยนวิชา
๘) ดาเนินการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล ออกคาสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล
การมีสิทธิ์สอบ และแจ้งผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคลในวันแรกที่เปิดเรียน ของภาคเรียนถัดไป หรือตามที่โรงเรียน
กาหนด
๙) ติดตาม ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
๑๐) ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและ
แนวทางในการเทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการ
๑๑) พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการวัดผลให้สะดวกและจัดเก็บบันทึกได้ง่าย
๑๒) ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
๑๓) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรู้
ให้เป็นปัจจุบัน
๑๔) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีแนวโน้ม
ไม่จบหลักสูตร

๑๐

๑๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังได้กาหนดแนวปฏิบัติและจัดทาปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่กาหนด
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน

๖. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
***********************
๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม
ของสถานศึกษา
๒) จัดทาแผนงานและโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ านวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ดาเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่องค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และสถาบันอืน่ ๆ
๔) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดให้ครูนาความรู้ไปดาเนินการวิเคราะห์วิจัย
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการดาเนินการในการนาผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

๗. งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
***********************
๑) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาและการบริหารงานวิชาการ
๒) จัดทาแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสร้าง จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและจัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ านพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) ให้บริการห้องผลิตสื่อและห้องสืบค้นความรู้บริการผู้สอน
๔) จัดโครงการประกวดสื่อ นวัตกรรมที่เป็นผลงานของครู
๕) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูสง่ สื่อ นวัตกรรมเข้าประกวดในระดับต่างๆ
๖) สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อและรายงานผลการใช้ในรูปแบบของการวิจัย
๗) จัดทาทะเบียน ข้อมูล สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน

๑๑

๘) จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและการใช้ห้องที่
ให้บริการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ
๙) ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนต่างๆ
๑๐) ส่งเสริมและให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
๑๑) จัดอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก
๑๒) จัดหา ผลิตสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบารุงให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีพร้อมจัดทาบัญชีไว้อย่างชัดเจน
๑๓) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ครูยังนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

๘. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
***********************
๑) สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น
๒) จัดทาแผนงาน โครงการประจาปีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๓) จัดทาทะเบียน ข้อมูล สารสนเทศแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน
๔) ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก
๕) จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู้
๖) วางแผนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถให้บริการแก่ครู
นักเรียน ผูป้ กครอง และชุมชนอย่างทัว่ ถึงและเพียงพอ
๗) ส่งเสริมและติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ตามห้องศูนย์สาระการเรียนรู้และจัดทารายงาน
การใช้แหล่งเรียนรู้
๘) ส่งเสริมและติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดและจัดทารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
๙) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การมีและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ
๑๐) จัดทาข้อมูลสารสนเทศวิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถนามาเป็นข้อมูลมาเป็นวิทยากร
ในการให้ความรู้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
๑๑) เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ ั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
๑๒) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว นักเรียนยังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ

๑๒

๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการนาไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

๙. งานนิเทศการศึกษา
***********************
๑) จัดทาแผนงานและโครงการนิเทศการสอน
๒) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา
๓) จัดทาปฏิทนิ การนิเทศภายใน โดยระบุหัวข้อเรื่องวันนิเทศ ผู้นิเทศ และผู้รับบริการ
นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ ๒ ครั้ง
๔) จัดให้ครูมีการทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนาและให้การนิเทศรายบุคคล
๕) ดาเนินการนิเทศภายในในรูปแบบหลากหลายเพื่อช่วยเหลือ แนะนา ให้คาปรึกษาแก่ครูผู้สอน
ทุกรายวิชา
๖) บันทึกผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ ให้ผู้รบั การนิเทศทราบเป็นการส่วนตัวทุกครั้งที่มีการนิเทศ
๗) ประสานงานกับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพื่อพัฒนาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
๘) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษา
อื่นๆ หรือเครือข่ายการนิเทศการสอน ภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙) ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ

๑๐. งานแนะแนวการศึกษา
***********************
๑) จัดทาแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา
๒) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและการแนะแนวทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา
๓) ดาเนินการแนะแนวตามแผนงาน/โครงงาน
๔) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคลในการจัดแผนการเรียน
การติดตามผลการเรียนของนักเรียน ตลอดจนนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนไปแล้ว
๕) ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา
จัดทาประวัติ ระเบียน บันทึกพฤติกรรมและการแก้ไข

๑๓

๖) วางแผนการดาเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ โดยแบ่งงานแนะแนวเป็นแนะแนว
การศึกษาต่อ แนะแนวอาชีพ งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา งานทุนการศึกษา และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๗) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพื่อให้งานแนะแนว
ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๘) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุนการศึกษา
๙) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่กาลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและนักเรียนที่จบการศึกษา
แล้วทาสถิติไว้ที่ห้องแนะแนวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
๑๐)ให้ข่าวสารความรู้ที่จาเป็นในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การปรับตนในสังคม
และการพัฒนาบุคลิกภาพ
๑๑) จัดกิจกรรมแก้ปัญหาหรือกิจกรรมพัฒนานักเรียน
๑๒) ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และงานทะเบียน เพื่อช่วยนักเรียน
ในการเลือกวิชาเรียน แผนการเรียน และจัดนักเรียนเข้าเรียนในแผนการเรียนต่างๆ
๑๓) ให้คาปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของนักเรียน
เป็นรายบุคคล ให้คาปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเรียนและแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง
๑๔) ติดตามผลการเรียนและประเมินผล พัฒนาการแต่ละด้านของผู้เรียน
๑๕) จัดหาและดาเนินการเรื่องทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและทุนสงเคราะห์
ให้แก่นักเรียน
๑๖) จัดทาอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผนภูมิ ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ เอกสาร สิ่งตีพิมพ์
เกี่ยวกับการแนะแนว
๑๗) เสนอความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่นักเรียนควรทราบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่
หลักสูตร แผนการเรียน เกณฑ์การจบหลักสูตร การวัดผลประเมินผล เกณฑ์การตัดสินใจ เลือกแนวการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษา คุณค่าของวิชาที่เรียน หลักการเรียนดี การเตรียมตัวสอบ
๑๘) ดาเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งทางประวัติส่วนตัวและครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว บุคลิกภาพ ความสนใจ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น การสัมภาษณ์
การสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถามฯลฯ แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการแนะแนวนักเรียน
๑๙) บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน
๒๐) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

๑๔

๑๑. งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
***********************
๑) วางแผนสารวจ คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ด้านต่างๆ ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๒) จัดทาข้อมูล สารสนเทศ หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่จะขอความร่วมมือ
๓) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ
๔) ประสานงานแหล่งวิทยาการ วิทยากรท้องถิ่น เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
๕) วางแผนการประสานงานกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ แหล่งวิทยาการในชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
๖) จัดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประสานงานขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
๗) ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน
๘) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การให้ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

๑๒. งานการรับนักเรียน
***********************
๑) จัดทาแผนงานและโครงการรับนักเรียน
๒) ประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษาอื่น
และเขตพื้นที่การศึกษา
๓) กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา
๔) ดาเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กาหนด
๕) ประสานงานและร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียนทีม่ ปี ญ
ั หาในการเข้าเรียน
๖) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน

๑๕

๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีขอ้ ความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงานอย่างทั่วถึง

๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
***********************
๑) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานจัดทาแผนงานและโครงการงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ
๒) สารวจระบบและจัดทาทะเบียนเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
๓) จัดทาและปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน
๕) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ เขตพื้นที่การศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖) นาเสนอผลและเผยแพร่ขอ้ มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ์
๗) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดหา และจัดทาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดหา และจัดทาสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการนาสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการบารุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการพัฒนาการใช้การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ

๑๔. งานห้องสมุด
***********************
๑) วางแผนและจัดทาแผนงาน โครงการจัดซื้อ จัดหาหนังสือ สื่อความรู้ที่ทันสมัยมาบริการแก่
นักเรียนทุกคน ทุกกลุม่ สาระการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับการส่งเสริมการเรียนรูข้ องสถานศึกษา
๒) วางแผนบริหารจัดการห้องสมุดให้เหมาะสม ให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างเพียงพอ
เช่น มีมุมสืบค้นทาง Internet การสืบค้นหนังสือแบบ E-library
๓) ให้บริการการค้นคว้า การยืม การคืนอย่างเป็นระบบและรวดเร็ว
๔) จัดหนังสือให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด
๕) สารวจ จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์และสอดคล้องกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา
๖) ควบคุม ดูแล รักษา ตลอดจนการซ่อมบารุงหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ

๑๖

๗) จัดระบบการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทันสมัย
โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริการ
๘) นา ICT มาใช้ในการจัดทาสถิติ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เกี่ยวกับงานการให้บริการ
ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนามาวิเคราะห์ ปรับปรุงและพัฒนางาน การให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๙) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องสมุดให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
๑๐) จัดทาระเบียบ แนวปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด
๑๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู้
๑๒) จัดนิทรรศการวันสาคัญ
๑๓) เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด
๑๔) ประสานงานกับชุมชนในการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการสารสนเทศ
๑๕) ประสานงานกับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อให้ได้รู้ความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
๑๖) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด
๑๗) เก็บสถิติการบริหารงานห้องสมุด การให้บริการด้านต่างๆ ประเมินผล แล้วจัดทารายงาน
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
***********************
๑. วางแผนเปิดวิชาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนอง
นโยบายของโรงเรียนและความต้องการ ศักยภาพ ความถนัด ความสามารถของผู้เรียนร่วมกับงานวิชาการ
๒) บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี
และนักศึกษาวิชาทหาร
๓) ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพิ่มเติมในกรณีที่เห็นว่า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ยังจัดวิชาเรียนไม่สนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
๔) กากับ ควบคุมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มเวลาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
๕) รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่ละกิจกรรม รายงานให้ผู้อานวยการโรงเรียน
ทราบทุกเดือน
๖) จัดครูเข้าสอนแต่ละกิจกรรม เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย
๗) จัดทาปฏิทนิ การสอน การวัดผล การเข้าค่ายกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

๑๗

๘) ดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
๙) จัดทาเอกสารการจัดกิจกรรม ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในหลักสูตร
๑๐) ติดตามการจัดกิจกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับปฏิทินงานวัดผล
๑๑) กากับติดตามการประเมินผลและการรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม
๑๒) สรุป ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรทุกภาคเรียน ทุกปีการศึกษา
๑๓) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบ
๑๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการสารวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนั้น
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

๑๖. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
***********************
๑) จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดระบบ ประกันคุณภาพ
๒) กาหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
๓) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) จัดทาเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ฝ่ายบริหารงบประมาณ และฝ่ายบริหารทั่วไป
๕) จัดทาแผนดาเนินงานและคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางที่วางไว้
๖) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภายใน ประเมินทบทวนเพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
๗) จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) และรายงานประจาปี
(Annual Report) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
๘) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
๙) ประสานกับสานักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๑๐) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการโรงเรียน
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร

๑๘

๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๑๗. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน
***********************
๑) จัดทามาตรฐานการปฏิบัตงิ านส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษ
ให้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ ในระดับสูงขึ้น หรือได้ฝกึ ประสบการณ์ในการทางานระดับมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ
๒) ส่งเสริมและและสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และแสดงออกซึ่งความคิด
สร้างสรรค์ ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
๓) จัดทาแผนงาน โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริม ศักยภาพนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มสาระและดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนด
๔) จัดทาโครงการสนับสนุนคุณภาพทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน
๕) รับผิดชอบโครงการจัดสอนเสริม สอนพิเศษแก่นักเรียน
๖) จัดทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนเป็นระยะ ๆ
๗) ดาเนินการใด ๆ ทีจ่ ะเพิ่มจานวนนักเรียน ในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
๘) ดาเนินการให้นักเรียนระดับชั้น ม. ๖ มีความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา
๙) จัดทาแผนผังลาดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน
ในการทางานที่ไม่จาเป็น และมุ่งการบริการที่ดี
๑๐) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อานวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน
๑๑) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๑๘. งานพัฒนาการเรียนการสอน
***********************
๑) จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างละเอียด
๒) ศึกษาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และคาอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ
๓) วางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด โดยเน้นทักษะการคิด คุณธรรมนาความรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และให้มีนสิ ัยรักการอ่าน
๔) จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ รายวิชา จาทาแผนการวัดผล
และประเมินผลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

๑๙

๕) ออกแบบหน่วยจัดการเรียนรู้ และแผนจัดการเรียนรู้แบบ Backward Designs
๖) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตลอดจนใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู้
ใหม่ ๆ มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน
๗) จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนตามความเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๘) ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ และกลุ่มนักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านการเรียนรู้ (LD)
๙) จัดระบบการวัดผล เครื่องมือวัดผลให้ถกู ต้องตามระเบียบการวัดประเมินผลของ
สถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง
๑๐) ชี้แจงวิธีการเรียน การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย การเก็บคะแนน การสอบวัด
ความรู้ให้นักเรียนได้ทราบเป็นแนวปฏิบัติในคาบแรกที่สอนทุกวิชา
๑๑) ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนใน ปพ.๕ ทุกครั้งที่เข้าสอน
• กรณีนกั เรียนขาดเรียนให้สอบถามหาเหตุผล
• กรณีนกั เรียนขาดเรียนบ่อยๆ ให้วา่ กล่าวตักเตือนและแจ้งข้อมูลให้รองผูอ้ านวยการ
ฝ่ายวิชาการทราบ
• กรณีนกั เรียนหมดสิทธิส์ อบหรือส่งงานไม่ครบ ให้เตือนหรือทาข้อตกลง
สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานพิเศษให้ทาเพิ่มเติม หรือให้ค้นคว้ารายงาน ไม่ควรตัดสิทธิ์นักเรียนหรือให้นักเรียนติด ร
ทันที ควรหาวิธีการที่เหมาะสมในการแก้ปญ
ั หา ทั้งนี้เพื่อลดการติด ๐ ร มส ตรวจผลงาน ชิ้นงาน สมุดจดงานนักเรียน
อย่างสม่าเสมอ และแจ้งผลคะแนนแก่นักเรียน พร้อมกรอกลงใน ปพ.๕ และโปรแกรม Secondary Grade System (SGS)
ตามที่โรงเรียนกาหนด
๑๓) พัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่รับผิดชอบ
๑๔) จัดทาคะแนนและส่งคะแนนแก่งานวัดผลผ่านโปรแกรม Secondary Grade System (SGS)
๑๕) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนและรับผิดชอบในการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่
ไม่ผ่านการประเมินตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา
๑๖) ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
๑๗) ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
๑๘) รับผิดชอบการเข้าสอนเต็มเวลา รวมทัง้ การเข้าสอนแทนตามที่โรงเรียนมอบหมาย
๑๙) ควบคุม ดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องที่กาลังสอน รวมทั้งการอบรมวินัย
กิริยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแก่นักเรียนอย่างสม่าเสมอ
๒๐) ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียน แก้ไขปัญหาการเรียนในรายวิชาที่ตนสอนจนผ่านทุกคน
๒๑) ทาหน้าทีเ่ ป็นครูแนะแนวตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
ใช้คุณธรรม เมตตาธรรม จรรยาบรรณของครูในการอบรมสั่งสอนนักเรียน
๒๒) วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมในด้านความประพฤติ กิริยามารยาท วาจา การแต่งกาย
การรักษาความสะอาด เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย
๒๓) จัดทาแฟ้มสะสมงานส่วนตัว (SAR) เพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ
โดยสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา
๒๔) รักษาชื่อเสียงของโรงเรียนและวิชาชีพครู
๒๕) รายงานผลการปฏิบัติการสอน และผลการปฏิบัติงานอื่นให้ผู้อานวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้น
ภาคเรียน
๒๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒๐

ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการให้ความรู้ครูในการจัดทาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู้
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีหลักฐานการนาหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่าเสมอ
และตรวจสอบได้
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการดาเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา

๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O – Net
***********************
๑) จัดทาแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพ
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกาหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการอย่างชัดเจน
๒) ประสาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดาเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ
๓) จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ด้วยวิธีการ
และรูปแบบทีห่ ลากหลาย
๔) รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบที่กาหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๒๑

๒๐. งานข้อมูลสารสนเทศการเข้าเรียนของนักเรียน
***********************************
๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการในการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน
มีการกาหนดกิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รบั ผิดชอบการดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. จัดทาข้อมูลสารสนเทศแจ้งครูที่ปรึกษา ให้ดาเนินการดูแลติดตามนักเรียน
๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๒๑. งานจัดตารางเรียนตารางสอน
**********************************
๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดตารางเรียนตารางสอน กิจกรรม ระยะเวลา และมี
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. จัดทาตารางเรียนตารางสอนแจ้งครูผู้สอนและนักเรียน ให้ดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๒๒. งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ
****************************************
๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน และมี
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน
ต่อไป
๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน

๒๒

๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๒๒. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
**************************************************
๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดูแลกิจกรรมและมีผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนต่อไป
๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒๕. งานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
“โคกหนองน้าแห่งน้าใจและความหวัง”
๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดูแลกิจกรรมและมี
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการอย่างชัดเจน
๒. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ
มีความยั่งยืนต่อไป
๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระดับมาตรฐาน
๑ - มีการจัดทาและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการดาเนินการตามแผน
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน

๒๓

