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โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม 

อ าเภอบ้านกรวด  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ 

 

 
คู่มือและมาตรฐาน 

การปฏิบัติงานงานวิชาการ 
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กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

แนวคิดหลักในการบริหารงานวิชาการ 

งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ๒ ) 
พ.ศ.๒๕๔๕ มุ่งใหก้ระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุดด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัวรวดเร็ว  สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น และ การมี
ส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสามารถ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล   ประเมนิผล  รวมทั้งวัดปัจจัย เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน  ชุมชน  ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพ และ มีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้บริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ  คล่องตัว  รวดเร็ว และ สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน 
สถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น 

๒. เพื่อให้การบริหาร และ การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้มาตรฐาน และ มีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา และ ประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และ จากการประเมินหน่วยงานภายนอก 

๓. เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยหนุนการเรียนรู้ที่สนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน และ ท้องถิ่น  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญได้อย่างมีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ 

๔. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และ ของบุคคล 
ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และ สถาบันอื่นๆอย่างกว้างขวาง 
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ผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

กลุ่มบรหิำรงำนวชิำกำร 

รองผูอ้ ำนวยกำรสถำนศกึษำ 

๑. กลุ่มอ านวยการกลุ่มงานบรหิารวิชาการ 
๒. งานบริหารกลุม่สาระการเรียนรู ้
๓. งานพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 
๔. งานทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
๕. งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๖. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗. งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๘. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
๙. งานนิเทศการศึกษา 
๑๐. งานแนะแนวการศึกษา 
๑๑. งานประสานสง่เสริมและสนบัสนนุงานวิชาการแก่ครอบครัว 

ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นทีจ่ัดการศึกษา 
๑๒. งานการรับนักเรียน 
๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือขา่ยข้อมูลสารสนเทศ 
๑๔. งานห้องสมุด 
๑๕. งานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน  
๑๖. งานพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๗. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
๑๘. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพืน้ฐาน  O – Net   
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๑.     กลุ่มอ านวยการกลุ่มงานบริหารวชิาการ 
๒.     งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
๓.     งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔.     งานทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
๕.     งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนรู้ 
๖.     งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๗.     งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๘.     งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
๙.     งานนิเทศการศึกษา 
๑๐. งานแนะแนวการศึกษา 
๑๑. งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกค่รอบครัว ชมุชน องค์กร  

     หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
๑๒. งานการรับนกัเรียน 
๑๓. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๑๔. งานห้องสมุด 
๑๕. งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
๑๖. งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๑๗. งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรยีน 
๑๘. งานพัฒนาการเรียนการสอน 
๑๙. งานยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  O – Net  
๒๐.    งานศิลปะ ดนตร ีนาฏศิลป์ และนันนทนาการ      
๒๑.    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน        
๒๒.   งานศนูย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     
๒๓.   งานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียงด้วย“โคกหนองนาแฟ่งน้ าใจและความหวัง”  
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๑. กลุ่มอ านวยการกลุ่มงานบริหารวิชาการ 
*********************** 

๑)  เป็นที่ปรึกษาผู้อ านวยการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการโรงเรียน   
   ๒)  เป็นประธานและคณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิชาการ      
   ๓)  จัดวางแผนพัฒนา นิเทศ วิจัย ติดดาม  ดูแล การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  
การวัดผล  ประเมินผลการเรยีน  งานทะเบียน  งานสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม ไปสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้สอนให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

๔)  ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานอ่ืนๆ  ทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อให้การด าเนินงาน        
ด้านวิชาการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
   ๕)  ให้บริการทางวิชาการแก่โรงเรียน  หนว่ยราชการ  หรือชุมชน   
   ๖)  พิจารณาให้ข้าราชครูและบุคลากร  ไปประชุมสัมมนา  และเมื่อเสร็จสิ้นการไปราชการ      
จากการประชุม  อบรม  สัมมนาแล้วให้รายงานผู้อ านวยการโรงเรียนในวันท าการถัดไป   

๗)  ร่วมมือกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ จัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียน เพื่อเสนอต่อ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน  หน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย ต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ    
และมาตรฐานการศึกษา     
   ๘)  จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน (flow chart) ให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดขั้นตอน       
ในการท างานที่ไม่จ าเป็น  และมุ่งการบริการที่ดี  พร้อมจดัท าแบบประเมินการใช้บริการ 
   ๙)  ก ากับดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กรณีที่มนีักศึกษามาฝึกประสบการณ์)   
   ๑๐) ปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการน าไปใช้       
     เป็นปัจจุบนั และมีการก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรยีน 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 

๒.  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้
*********************** 

   ๑) จัดท าโครงสร้างการบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู ้      
๒) จัดท าแผนงาน  โครงการ  และข้อมลูสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ 

   ๓) ดูแลรับผิดชอบและประสานการด าเนินงานพัฒนางานวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๔) จัดอัตราก าลังในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๕) ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบอย่างน้อย ๑๒ คาบ / สัปดาห ์
   ๖) วิเคราะห์จดุหมาย  หลักการ  ของหลักสูตร  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   ๗) ส่งเสรมิและสนับสนุนใหค้รูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  สื่อนวัตกรรมตามสาระการเรียนรู ้
   ๘) ส่งเสรมิให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับความถนัดของผู้เรียน  สอดแทรกการปลกูฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อัตลักษณ์  และคุณลักษณะ            
อันพึงประสงค์  รวมทั้งการน าภูมิปัญญาท้องถิ่น  เครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
   ๙) ใหค้ าแนะน า ปรึกษาหารือ หรือนิเทศการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ในเรื่องหลักสูตร  
แผนการจัดการเรียนรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน  การวดัผลและประเมินผล 
   ๑๐) ควบคมุ  ดูแลการเรียนการสอนในกลุม่สาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้  
   ๑๑) ติดต่อประสานงานด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
   ๑๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้ารับการอบรม  สมัมนา เพื่อให้มคีวามรู้  
ความสามารถเพิ่มขึ้น และทันสมัยอยู่เสมอ 
   ๑๓) จัดท า  สร้าง  ดัดแปลงอุปกรณ์การสอนหรือสื่อการสอน  เพื่อให้มจี านวนเพียงพอส าหรับ    
ใช้ในการสอน 
   ๑๔) ประสานกับรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เกี่ยวกับ
การพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิชาการอื่น ๆ 
   ๑๕) จัดนทิรรศการ  สาธิตกจิกรรม  จัดค่ายวิชาการ  เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ์
   ๑๖) จัดท าข้อสอบ  ควบคุมเรื่องการวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผล 
ประเมินผล  สรุปรายงานการปฏิบัติงาน  และเสนอข้อคิดเห็นของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู ้
                ๑๗) เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มสาระการเรียนรู้และในโรงเรียน                                                    
   ๑๘) เสนอผลงานของครูในกลุ่มสาระการเรยีนรู้ต่อผู้บริหาร  เพื่อประกอบการพิจารณาความดี
ความชอบ     

๑๙) ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การสร้าง  การซ่อม  การผลิต  หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์       
สื่อการเรียนการสอนต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอนวัสดุครุภัณฑ์ภายในกลุ่มสาระ     
การเรียนรู้     

๒๐) ตรวจสมดุประเมินผล  และสรุปผลรายงานฝ่ายวัดผลทุกเดือน                                                                                               
 ๒๑) ติดตามการสอบแก้ตัว  การแก้  ๐ ,ร  มส และการสอนซ่อมเสริม  

๒๒) วางแผนการใช้ห้องปฏิบัติการ  ห้องศูนย์วิชาการ  ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เกิด 
ประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สดุ           

๒๓) จัดระบบข้อมูลสถิต ิ และจัดท าสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ๒๔) วางแผนงานวิชาการของกลุ่มสาระ และจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานร่วมกับงานแผนงาน      

๒๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๗ 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ ให้เป็นระบบสะดวกในการน าไปใช้ 
และเป็นปัจจุบัน 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติของ 
ทางราชการเกี่ยวกับงานวิชาการ 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติขึ้นใช้ในโรงเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดท าเป็นเอกสารคู่มือครู หรือคู่มือนักเรยีน 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

๓. งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
*********************** 

๑) จัดท าหลักสูตร  คู่มือการใช้หลักสูตร  คูม่ือการวัด            
และประเมินผลของโรงเรียนเป็นรูปเล่มและมอบให้ครูทุกคน  พร้อมทั้งช้ีแจงการน าหลักสูตรไปใช้ ก ากับ  ควบคุมการเปิด
วิชาเรียน  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้  ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร โดยยึดความต้องการ
ของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๒) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลง  
ทางเศรษฐกิจสังคมและความต้องการของผู้เรียนทุก  ๓  ปี 

๓) จัดประชุมสัมมนา รวบรวมปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาในการน าหลักสูตรไปใช้ ให้บรรล ุ
เป้าหมายทุกสิน้ปีการศึกษา 

๔) นิเทศ  ติดตาม  การน าหลักสูตรไปใช้ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้เป็นไปตาม 
กระบวนการและเป้าหมายที่ก าหนด 

๕) สรุปและรวบรวมรายงานการใช้หลักสูตร ปัญหาข้อเสนอแนะการแก้ปัญหาน าเสนอต่อ    
ผู้อ านวยการโรงเรียน     

๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการส ารวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมนั้น 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

๔.  งานทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
*********************** 

     ๑) เป็นกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ เป็นที่ปรึกษา           ด้านงานทะเบียนและส ามะโนนักเรียน 
           ๒) ท าหน้าที ่“นายทะเบียน” ของโรงเรียน 
     ๓) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงานงานทะเบียน 
     ๔) จัดท าแผนการบริหารงานทะเบียนให้ด าเนนิการไปได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  ชัดเจนเป็นปัจจุบัน 
        ๕) รับลงทะเบยีนนักเรียน  ออกเลขประจ าตัวนักเรยีน  และจัดห้องเรียนตามนโยบายของโรงเรียน 
       ๖) ตรวจสอบหลักฐานการมอบตัว  จัดนักเรียนเข้าช้ันเรียน จัดท ารายช่ือนักเรียนทุกระดับชั้น 
       ๗) จัดเก็บหลักฐานการมอบตัว การรับ-จ าหน่ายนักเรียน 
        ๘) ควบคุม ดูแลและการจัดท าทะเบียนนักเรียน 
    ๙) ควบคุม ดแูลการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน 
    ๑๐) จัดท า  จัดหาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์  เอกสาร  เครื่องมือ  วัสดุ  ครุภัณฑ์มาใช้                   
ในการบริหารและให้บริการ ตลอดจนท าแบบฟอร์มต่างๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน 
    ๑๑) จัดท าระบบการจัดเก็บและให้บริการเอกสารที่ส าคัญของงานทะเบียนให้เป็นระบบสืบค้นได้
รวดเร็ว และป้องกันการสูญหายหรือปลอมแปลง 
        ๑๒) จัดหาเอกสาร ปพ. สมุดทะเบียน ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ ส าหรับผู้จบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
        ๑๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการรับค าร้องขอแก้ไขหลักฐานในทะเบียนนักเรียน 
        ๑๔) ควบคมุ  ดูแลนักเรียนทีม่ีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ประกาศรายช่ือผู้ไม่มีสิทธิ์สอบ                      
รับค าร้องของมีสิทธิ์สอบและรวบรวมหลักฐานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนเพื่อขออนุมัติ 
        ๑๕) จัดท าและตรวจสอบระเบียนแสดงผลการเรียน  ด าเนินการจัดพิมพ์ ปพ.๑ - ๙ 
ใบรับรอง จัดท าเอกสารแจ้งผลพัฒนาการเรียน  ถึงผู้ปกครองและรายงานผลต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
       ๑๖) ให้บริการเกี่ยวกับการรับ-ออกหลักฐานในการเรียน ออกเอกสารส าคัญเกี่ยวกับ 
ผลการเรียนตามที่นักเรียนยื่นความจ านง 
       ๑๗) จัดท าสถติินักเรียนและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน 
      ๑๘) จัดท าข้อมูลนักเรียนในโปรแกรม Secondary Grade System (SGS) และปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
        ๑๙) คิดคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในกรณใีช้สมัครสอบเรียนต่อ หรือคัดเลือกต่างๆ 
       ๒๐) ด าเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการจบหลกัสูตรของนักเรียนและการขออนุมัติการจบหลักสูตร 
        ๒๑) จัดท าประกาศผลการเรยีน 
        ๒๒) จัดท าแบบรายงานผลการเรียนของผู้ที่จบหลักสูตร 
        ๒๓) จัดท า GPA และ PR ของโรงเรียน และสหวิทยาเขต เพื่อส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
       ๒๔) ติดตาม ควบคุม ดูแล แก้ไขปัญหาการด าเนินงานทะเบียน ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
   ๒๕) ด าเนินการให้ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ ในการตรวจสอบคุณวุฒิของนักเรียนที่จบ 
การศึกษาไปแล้ว 
       ๒๖) ประสานกับชุมชนและท้องถิ่นในการส ารวจข้อมูล จ านวนนักเรียนที่จะเข้ารับบริการ       
ทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
      ๒๗) จัดท าส ามะโนผู้เรียนทีจ่ะเข้ารับการบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 



๙ 

      ๒๘) จัดระบบข้อมูลสารสนเทศจากการท าส ามะโนผู้เรียน เพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช ้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      ๒๙) เสนอข้อมูลสารสนเทศการส ามะโนผู้เรียนให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 
      ๓๐ . ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีขอ้ความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเจา้หน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
 
 

๕.  งานวัดผล ประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียนรู ้
*********************** 

   ๑) โครงการและปฏิทินงานวัดผลให้มีล าดับขั้นตอนชัดเจน       แจ้งผู้เกีย่วข้องปฏิบัติและจัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติงานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒) จัดท า จัดหา ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวัดผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 
ในการบันทึก จัดเก็บและให้บรกิารอย่างปลอดภัย 
    ๓) จัดท าเอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้ในงานวัดผลประเมินผล 
   ๔) จัดท าระเบยีบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล 
    ๕) จัดท าระบบข้อมูลผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคล  เป็นระดับ  ระบบการให้บริการระบบ
การป้องกันการแก้ไขการใช้ขอ้มูลงานวัดผลอย่างปลอดภัย 
   ๖) ก ากับ  ควบคุม  ติดตามการปฏิบัติงานวัดและประเมินผลการเรียนการสอนของกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้และครูผู้สอนให้ถูกต้อง  เป็นปัจจุบันตามเวลาที่ก าหนด  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนา การยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ๗) ด าเนินการวัดผลการเรียน  การสอนซ่อมเสริม  สอบแกต้ัว เรียนซ้ า เปลี่ยนวิชา 
   ๘) ด าเนินการเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล  ออกค าสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผล    
การมีสิทธิ์สอบ  และแจ้งผลการเรียนนักเรียนเป็นรายบุคคลในวันแรกที่เปิดเรียน ของภาคเรียนถัดไป  หรือตามที่โรงเรียน
ก าหนด 
                ๙)  ติดตาม  ดูแลใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ๑๐)  ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษาและ
แนวทางในการเทียบโอนของกระทรวงศึกษาธิการ 
       ๑๑) พัฒนา  ปรับปรุงกระบวนการวัดผลให้สะดวกและจดัเก็บบันทึกได้ง่าย 
       ๑๒) ประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน 
       ๑๓) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนร่วมกับครูที่ปรึกษาและหัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้                 
ให้เป็นปัจจุบัน 
       ๑๔) ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับปัญหาผลการเรียนของนักเรียนที่มีแนวโน้ม                  
ไม่จบหลักสูตร 



๑๐ 

       ๑๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการรวบรวมระเบียบเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังได้ก าหนดแนวปฏิบัติและจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
การเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติและปฏิทินที่ก าหนด 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ผลการปฏิบัติยังถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

๖.  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
*********************** 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารการจดัการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาพรวม  
ของสถานศึกษา 
       ๒) จัดท าแผนงานและโครงการ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์  วิจัย  พัฒนาคุณภาพ      
การเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และจัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๓) ด าเนินการเผยแพร่เอกสารความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยแก่องค์กร  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง           
และสถาบันอืน่ๆ 
   ๔) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังจัดให้ครูน าความรู้ไปด าเนินการวิเคราะห์วิจัย 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังน าผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการด าเนินการในการน าผลการวิเคราะห์ วิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
 

๗.  งานพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
*********************** 

๑) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษา วิเคราะห์ความจ าเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยี   
ทางการศึกษาและการบริหารงานวิชาการ 
   ๒) จัดท าแผนงาน โครงการสนับสนุนส่งเสรมิให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดสร้าง จัดหาสื่อการ
เรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช ้ ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม      
และเทคโนโลยทีางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) ให้บริการหอ้งผลิตสื่อและห้องสืบค้นความรู้บริการผู้สอน 
   ๔) จัดโครงการประกวดสื่อ  นวัตกรรมที่เป็นผลงานของครู 
   ๕) ส่งเสรมิ  สนับสนุนให้ครูสง่สื่อ  นวัตกรรมเข้าประกวดในระดับต่างๆ 
   ๖) สนับสนุนให้ครูผลิตและใช้สื่อและรายงานผลการใช้ในรูปแบบของการวิจัย 
   ๗) จัดท าทะเบยีน  ข้อมลู  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 



๑๑ 

   ๘) จัดท าระเบยีบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้บริการสื่อ  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและการใช้ห้องที่
ให้บริการในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
   ๙) ให้บริการโสตทัศนูปกรณแ์ละสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  
   ๑๐) ส่งเสริมและให้บริการการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
   ๑๑) จัดอบรมและส่งเสริมบุคลากรในการผลิตสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก 
                ๑๒) จัดหา  ผลิตสื่อ  นวัตกรรม  อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและซ่อมบ ารุงให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีพร้อมจัดท าบัญชีไว้อย่างชัดเจน 
       ๑๓) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - ส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ครูยังน านวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ไปใช้ 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

๘.  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
*********************** 

๑) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน  ท้องถิ่น 
   ๒) จัดท าแผนงาน  โครงการประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
   ๓) จัดท าทะเบยีน  ข้อมลู  สารสนเทศแหลง่เรียนรู้ของสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 
   ๔) ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย  ทั้งภายในและภายนอก 
   ๕) จัดท าระเบยีบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้แหล่งเรียนรู ้
   ๖) วางแผนพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่ตนเองรับผิดชอบ สามารถให้บริการแก่ครู  
นักเรียน  ผูป้กครอง และชุมชนอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
       ๗) ส่งเสรมิและติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ตามห้องศูนย์สาระการเรียนรู้และจัดท ารายงาน 
การใช้แหล่งเรยีนรู้ 
   ๘) ส่งเสรมิและติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ของห้องสมุดและจัดท ารายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ 
   ๙) รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การมีและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้ได้ทุกรูปแบบ 
       ๑๐) จัดท าข้อมลูสารสนเทศวิทยากร ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลมาเป็นวิทยากร
ในการให้ความรู้แก่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 
   ๑๑) เผยแพร่ผลงานการพัฒนาแหล่งเรียนรูท้ั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
   ๑๒) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว นักเรยีนยังมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 



๑๒ 

๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการประเมินผลการจัดบรรยากาศทางวิชาการ 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แลว้ ยังน าผลการประเมนิไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
๙.  งานนิเทศการศึกษา 
*********************** 

   ๑) จัดท าแผนงานและโครงการนิเทศการสอน       
 ๒) จัดระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   ๓) จัดท าปฏิทนิการนิเทศภายใน  โดยระบหุัวข้อเรื่องวันนิเทศ  ผู้นิเทศ  และผู้รับบริการ 
นิเทศอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๒  ครั้ง 
   ๔) จัดให้ครูมีการท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  (ID Plan)  เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นข้อมูล    
ในการวางแผนพัฒนาและให้การนิเทศรายบุคคล 
   ๕) ด าเนินการนิเทศภายในในรูปแบบหลากหลายเพ่ือช่วยเหลือ  แนะน า  ให้ค าปรึกษาแก่ครูผู้สอน
ทุกรายวิชา 
   ๖) บันทึกผลการนิเทศ ข้อเสนอแนะ  ให้ผู้รบัการนิเทศทราบเป็นการส่วนตัวทุกครั้งที่มีการนิเทศ 
       ๗) ประสานงานกับ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  เพื่อพัฒนาระบบ         
และกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน 
   ๘) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษากับสถานศึกษา     
อื่นๆ หรือเครอืข่ายการนิเทศการสอน  ภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๙) ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
   ๑๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานวิชาการเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการวิชาการรับผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานวิชาการ 
 
 
 

๑๐.  งานแนะแนวการศึกษา 
*********************** 

   ๑) จัดท าแผนงานและโครงการงานแนะแนวการศึกษา     
   ๒) จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและการแนะแนวทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา  
   ๓) ด าเนินการแนะแนวตามแผนงาน/โครงงาน 
   ๔) ประสานความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารงานบุคคลในการจัดแผนการเรยีน               
การติดตามผลการเรียนของนักเรียน  ตลอดจนนักเรียนที่จบหลักสูตรของโรงเรียนไปแล้ว 
   ๕) ประสานงานกับฝ่ายบริหารงานบุคคลในการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา  
จัดท าประวัติ  ระเบียน  บันทกึพฤติกรรมและการแก้ไข 



๑๓ 

   ๖) วางแผนการด าเนินงานแนะแนวให้มีประสิทธิภาพ  โดยแบ่งงานแนะแนวเป็นแนะแนว 
การศึกษาต่อ  แนะแนวอาชีพ  งานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  งานทนุการศึกษา  และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
            ๗) ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเพ่ือให้งานแนะแนว 
ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทนุการศึกษา 
 

   ๙) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนและนักเรยีนที่จบการศึกษา 
แล้วท าสถิติไวท้ี่ห้องแนะแนวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
     ๑๐)ให้ข่าวสารความรู้ที่จ าเป็นในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การปรับตนในสังคม                   
และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   ๑๑) จัดกิจกรรมแก้ปัญหาหรือกิจกรรมพฒันานักเรียน 
   ๑๒) ร่วมมือกบัฝ่ายวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  และงานทะเบียน เพื่อช่วยนักเรียน                        
ในการเลือกวิชาเรียน  แผนการเรียน  และจัดนักเรยีนเข้าเรียนในแผนการเรียนต่างๆ  
   ๑๓) ให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลของนักเรียน 
เป็นรายบุคคล ให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเรียนและแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 
   ๑๔) ติดตามผลการเรียนและประเมินผล  พัฒนาการแตล่ะด้านของผู้เรียน 
   ๑๕) จัดหาและด าเนินการเรื่องทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวันและทุนสงเคราะห์ 
ให้แก่นักเรียน 
   ๑๖) จัดท าอุปกรณ์ต่างๆ เช่น  แผนภูมิ  ป้ายประกาศ  ป้ายนิเทศ  เอกสาร  สิ่งตีพิมพ ์
เกี่ยวกับการแนะแนว 
   ๑๗) เสนอความรู้และข้อมูลตา่งๆ ที่นักเรียนควรทราบ เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา ได้แก่ 
หลักสูตร  แผนการเรียน  เกณฑ์การจบหลกัสูตร  การวัดผลประเมินผล  เกณฑ์การตัดสินใจ เลือกแนวการศึกษา             
ต่อระดับอุดมศึกษา  คุณค่าของวิชาที่เรียน  หลักการเรียนดี  การเตรียมตัวสอบ 
       ๑๘) ด าเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งทางประวัติส่วนตัวและครอบครัว  สภาพเศรษฐกิจ                          
ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  บุคลิกภาพ  ความสนใจ  โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เช่น  การสัมภาษณ์              
การสังเกต  แบบทดสอบ  แบบสอบถามฯลฯ  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการแนะแนวนักเรียน 
   ๑๙) บริการแก่ผู้ปกครองที่มาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานักเรียน     

๒๐) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 
 
 



๑๔ 

๑๑.  งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอื่นท่ีจัดการศึกษา 

*********************** 
๑) วางแผนส ารวจ  คัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    

ด้านต่างๆ  ประสานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่ครอบครัว  ชุมชน  องค์กร หนว่ยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   ๒) จัดท าข้อมูล  สารสนเทศ  หน่วยงาน  สถาบันการศึกษาที่จะขอความร่วมมือ 
   ๓) ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับ     
ความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ระดับจังหวัด  ระดับภาคและระดับประเทศ 
   ๔) ประสานงานแหล่งวิทยาการ  วิทยากรทอ้งถิ่น  เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ   
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   ๕) วางแผนการประสานงานกับสถาบันการศึกษา  สถานประกอบการ  แหล่งวิทยาการในชุมชน  
ท้องถิ่นเพื่อขอความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ 
   ๖) จัดแนวปฏบิัติเกี่ยวกับการประสานงานขอความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
   ๗) ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน 
   ๘) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
   ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
 
 
 
การให้ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในโรงเรียน โดยเช่ือมโยงกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือของครูทุกคนในโรงเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามและประเมินผลการจัดการระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาใน
โรงเรียน 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และประสบการณ์ด้านการแนะ
แนวการศึกษากับโรงเรียนหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภายนอกอื่นๆ 
    

๑๒.  งานการรับนักเรียน 
*********************** 

   ๑) จัดท าแผนงานและโครงการรับนักเรียน    
๒) ประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษาร่วมกันกับสถานศึกษาอื่น 

และเขตพื้นที่การศึกษา 
   ๓) ก าหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา  โดยประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   ๔) ด าเนินการรับนักเรียนตามแผนที่ก าหนด 
   ๕) ประสานงานและร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  ในการติดตามช่วยเหลือ 
นักเรียนทีมี่ปัญหาในการเข้าเรียน 
   ๖) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 



๑๕ 

   ๗) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีทะเบียนนักเรียนหรือหลักฐานงานทะเบียนนักเรียน 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีขอ้ความครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีเจา้หน้าที่รับผิดชอบและให้บริการ 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการจัดเก็บรักษาที่ดีและปลอดภัย 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
 

 
๑๓.  งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

*********************** 
   ๑) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานจัดท าแผนงานและโครงการงานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ      

๒) ส ารวจระบบและจัดท าทะเบียนเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ 
   ๓) จัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์ของโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพและเป็นปัจจุบัน 
    ๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 
   ๕) จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอื่นๆ เขตพื้นที่การศึกษา          
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ๖) น าเสนอผลและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การบริการ และการประชาสัมพันธ ์
     ๗) จัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 
     ๘) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
    ๙) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดหา และจัดท าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีการจดัหา และจัดท าสื่ออุปกรณ์การจัดการเรียนรูทุ้กกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการน าส่ือและอุปกรณ์การจัดการเรยีนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการบ ารุงรักษาและเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลการพฒันาการใช้การผลิตสื่อและอุปกรณ์การจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
 

๑๔.  งานหอ้งสมุด 
*********************** 

   ๑) วางแผนและจัดท าแผนงาน  โครงการจดัซื้อ  จัดหาหนังสือ    สื่อความรู้ที่ทันสมัยมาบริการแก่
นักเรียนทกุคน ทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการสง่เสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   ๒) วางแผนบรหิารจัดการห้องสมุดให้เหมาะสม ให้บริการแก่นักเรียนและครูอย่างเพียงพอ  
เช่น  มีมุมสืบคน้ทาง Internet การสืบค้นหนังสือแบบ E-library 
   ๓) ให้บริการการค้นคว้า การยืม การคืนอยา่งเป็นระบบและรวดเร็ว 
   ๔) จัดหนังสือให้เป็นไปตามระบบงานห้องสมุด 
   ๕) ส ารวจ  จัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดให้ทันสมัย  ทันเหตกุารณ์และสอดคล้องกับ                  
การส่งเสริมการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
   ๖) ควบคุม ดูแล รักษา ตลอดจนการซ่อมบ ารุงหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ 



๑๖ 

   ๗) จัดระบบการให้บริการแก่นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  ท้องถิ่นอย่างเหมาะสมทันสมัย  
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบรกิาร 
   ๘) น า  ICT  มาใช้ในการจัดท าสถิติ ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ  เกี่ยวกับงานการให้บริการ              
ของห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน ามาวิเคราะห์  ปรับปรุงและพัฒนางาน  การให้บริการมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   ๙) จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องสมุดให้เอื้อต่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
      ๑๐) จัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด 
      ๑๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการเรียนรู ้
      ๑๒) จัดนทิรรศการวันส าคัญ 
      ๑๓) เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานห้องสมุด 
      ๑๔) ประสานงานกับชุมชนในการเผยแพร่ความรู้และการให้บริการสารสนเทศ 
      ๑๕) ประสานงานกับครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อให้ได้รู้ความต้องการ 
ของผู้ใช้บริการ 
      ๑๖) พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้หลากหลาย สวยงาม สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด 
      ๑๗) เก็บสถิติการบริหารงานห้องสมุด การให้บริการด้านต่างๆ ประเมินผล แล้วจัดท ารายงาน
เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 
      ๑๘) ปฏบิัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 

๑๕.  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
*********************** 

๑. วางแผนเปิดวิชาเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสนอง 
นโยบายของโรงเรียนและความต้องการ  ศักยภาพ  ความถนัด  ความสามารถของผู้เรียนร่วมกับงานวิชาการ 
       ๒) บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมชุมนุม ลูกเสือ เนตรนารี                        
และนักศึกษาวชิาทหาร 
      ๓)  ประสานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ิมเติมในกรณทีี่เห็นว่า 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ยังจัดวิชาเรียนไม่สนองความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรือความถนัดและความต้องการของผู้เรียน 
           ๔) ก ากับ ควบคุมการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มเวลาและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
             ๕) รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนแต่ละกิจกรรม รายงานให้ผู้อ านวยการโรงเรียน
ทราบทุกเดือน 
       ๖) จัดครูเข้าสอนแต่ละกิจกรรม  เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมาย 
     ๗) จัดท าปฏิทนิการสอน  การวัดผล  การเข้าค่ายกิจกรรมและการแสดงนิทรรศการกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 



๑๗ 

      ๘) ด าเนินการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนใหเ้ป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 
      ๙) จัดท าเอกสารการจัดกิจกรรม ระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในหลักสตูร 
      ๑๐) ติดตามการจัดกิจกรรมนักเรียนให้สอดคล้องกับปฏิทินงานวัดผล 
      ๑๑) ก ากับติดตามการประเมินผลและการรายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียนทุกกิจกรรม 
           ๑๒) สรุป ประเมินผลและปรบัปรุงพัฒนาการด าเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย 
ของหลักสูตรทกุภาคเรียน ทุกปกีารศึกษา 
     ๑๓)  สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 
           ๑๔) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว การจดักิจกรรมพัฒนาผู้เรียนยังสอดคล้องกับหลักสูตรโรงเรียน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการส ารวจความต้องการ ความสนใจและความถนัดของนักเรียน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกเข้ากิจกรรมและมีสว่นร่วมในกิจกรรมนั้น 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม นักเรียนให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 

๑๖.  งานพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
*********************** 

   ๑) จัดวางระบบโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการจัดระบบ     ประกันคณุภาพ 
   ๒) ก าหนดผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์การประเมิน เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา     
ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของโรงเรียน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน  และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน) 
   ๓) วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๔) จัดท าเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ฝ่ายบริหารงบประมาณ  และฝ่ายบริหารทั่วไป 
   ๕) จัดท าแผนด าเนินงานและคู่มือปฏิบัติงานตามแนวทางที่วางไว้ 
   ๖) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลภายใน  ประเมินทบทวนเพ่ือปรับปรุงพัฒนา    
อย่างต่อเนื่อง 
      ๗) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  และรายงานประจ าป ี
(Annual  Report)  เสนอหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
      ๘) ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา 
             ๙) ประสานกบัส านักรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา               
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
    ๑๐) ประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน 

๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 



๑๘ 

๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
๑๗.  งานพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 

*********************** 
      ๑) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัตงิานส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการความสามารถพิเศษ         
ให้มีโอกาสเรียนรู้หลักสูตรพิเศษ ในระดับสงูขึ้น  หรือได้ฝกึประสบการณ์ในการท างานระดับมืออาชีพกับผู้เชี่ยวชาญ   

๒) ส่งเสรมิและและสนับสนนุให้นักเรียนเกดิความคิดสร้างสรรค์  และแสดงออกซึ่งความคิด 
สร้างสรรค์  ได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ           

๓) จัดท าแผนงาน  โครงการและปฏิทินปฏิบัติงานของงานส่งเสริม  ศักยภาพนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายของกลุ่มสาระและด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนด 
      ๔) จัดท าโครงการสนับสนุนคุณภาพทางวิชาการ  และพฒันาศักยภาพนักเรียน  
      ๕) รับผิดชอบโครงการจัดสอนเสริม สอนพิเศษแก่นักเรียน    

  ๖) จัดทดสอบความรู้  ความสามารถทางวิชาการให้กับนักเรียนเป็นระยะ ๆ   
  ๗) ด าเนินการใด ๆ  ทีจ่ะเพิ่มจ านวนนักเรียน  ในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา                                 
     ๘) ด าเนินการให้นักเรียนระดับช้ัน ม. ๖  มีความพร้อมในการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา                                  

๙) จัดท าแผนผังล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Flow Chart)  ให้เป็นรปูธรรม เพื่อลดขั้นตอน 
ในการท างานที่ไม่จ าเป็น  และมุ่งการบริการที่ดี                                                           
    ๑๐) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียน 
  ๑๑) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

๑๘.  งานพัฒนาการเรียนการสอน 
*********************** 

๑) จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
พุทธศักราช  ๒๕๕๑  หลักสตูรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๕๑  หลักสตูรกลุ่มสาระการเรียนรู้  มาตรฐานการเรียนรู้     
กลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างละเอียด 
    ๒) ศึกษาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาที่รับผิดชอบ 
   ๓) วางแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ที่ก าหนด   โดยเน้นทักษะการคิด คุณธรรมน าความรู้ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และให้มีนสิัยรักการอ่าน 
     ๔) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑  รายวิชา  จ าท าแผนการวัดผล 
และประเมินผลให้ครบถ้วนสมบูรณ ์



๑๙ 

   ๕) ออกแบบหน่วยจัดการเรียนรู้ และแผนจดัการเรียนรู้แบบ Backward Designs 
   ๖) จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนใช้เทคนิคกระบวนการจัดการเรียนรู ้ 
ใหม่ ๆ มาพัฒนากระบวนการเรียนรู้แก่นักเรียนอย่างเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียน 
   ๗) จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนตามความเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
             ๘) ส่งเสรมิ พฒันาผู้เรียนใหส้อดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ และกลุ่มนักเรียนที่มีปญัหาด้านการเรียนรู้ (LD)  
   ๙) จัดระบบการวัดผล เครื่องมือวัดผลให้ถกูต้องตามระเบียบการวัดประเมินผลของ 
สถานศึกษา โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
                  ๑๐) ชี้แจงวิธีการเรียน การรับผิดชอบงานที่มอบหมาย การเก็บคะแนน การสอบวัด 
ความรู้ให้นักเรยีนได้ทราบเป็นแนวปฏิบัติในคาบแรกที่สอนทุกวิชา 

๑๑) ตรวจสอบรายช่ือนักเรียนใน ปพ.๕  ทุกครั้งที่เข้าสอน 
        • กรณีนักเรียนขาดเรียนให้สอบถามหาเหตุผล 
        • กรณีนักเรียนขาดเรียนบ่อยๆ ให้ว่ากล่าวตักเตือนและแจ้งข้อมูลให้รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการทราบ 
        • กรณีนักเรียนหมดสิทธ์ิสอบหรือส่งงานไม่ครบ ให้เตือนหรือท าข้อตกลง  
สอนซ่อมเสริมหรือมอบหมายงานพิเศษให้ท าเพ่ิมเติม หรอืให้ค้นคว้ารายงาน ไม่ควรตัดสิทธิ์นักเรียนหรือให้นักเรียนติด  ร 
ทันที ควรหาวธิีการที่เหมาะสมในการแก้ปญัหา ทั้งนี้เพื่อลดการติด ๐  ร  มส  ตรวจผลงาน ชิ้นงาน สมุดจดงานนักเรียน
อย่างสม่ าเสมอ และแจ้งผลคะแนนแก่นักเรียน  พร้อมกรอกลงใน ปพ.๕ และโปรแกรม Secondary Grade System (SGS) 
ตามที่โรงเรียนก าหนด 

๑๓) พัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนที่รับผิดชอบ 
๑๔) จัดท าคะแนนและส่งคะแนนแก่งานวัดผลผ่านโปรแกรม Secondary Grade System (SGS) 
๑๕) ติดตามผลการเรียนของนักเรียนและรบัผิดชอบในการแก้ไขผลการเรียนของนักเรียนที่ 

ไม่ผ่านการประเมินตามระเบียบการวัดผลประเมินผลของสถานศึกษา 
๑๖) ใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
๑๗) ใช้สื่อการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ วิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
๑๘) รับผิดชอบการเข้าสอนเต็มเวลา รวมทัง้การเข้าสอนแทนตามที่โรงเรียนมอบหมาย 
๑๙) ควบคมุ ดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องที่ก าลังสอน รวมทั้งการอบรมวินัย 

กิริยามารยาท  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแก่นักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
๒๐) ติดตาม ชว่ยเหลือนักเรียน  แก้ไขปัญหาการเรียนในรายวิชาที่ตนสอนจนผ่านทุกคน 
๒๑) ท าหน้าทีเ่ป็นครูแนะแนวตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน   

ใช้คุณธรรม  เมตตาธรรม  จรรยาบรรณของครูในการอบรมสั่งสอนนักเรยีน 
๒๒) วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี  เหมาะสมในด้านความประพฤติ กิริยามารยาท  วาจา การแต่งกาย 

การรักษาความสะอาด  เป็นผู้มีความสุภาพเรียบร้อย 
๒๓) จัดท าแฟม้สะสมงานส่วนตัว (SAR) เพื่อประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงานในทุกภารกิจ   

โดยสรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปีการศึกษา 
๒๔) รกัษาช่ือเสียงของโรงเรียนและวิชาชีพครู 

     ๒๕) รายงานผลการปฏิบัติการสอน และผลการปฏิบัติงานอื่นให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบทุกสิ้น
ภาคเรียน 

๒๖) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒๐ 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการใหค้วามรู้ครูในการจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญและครูมีแผนการจัดการ
เรียนรู ้
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจดัการเรียนรู้ ครบทุกรายวิชา 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีหลักฐานการน าหน่วยการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้อย่างสม่ าเสมอ 
และตรวจสอบได ้
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 
 

 

๑๙.  งานยกระดับผลสัมฤทธ์ิการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  O – Net 
*********************** 

๑) จัดท าแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคุณภาพ   
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการก าหนดเป้าหมาย  กิจกรรม  ระยะเวลา  และมีผู้รับผิดชอบการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน 
   ๒) ประสาน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓) จัดให้มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้  ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐาน ด้วยวิธีการ        
และรูปแบบทีห่ลากหลาย 
   ๔) รายงานผลการด าเนินงาน  ตามรูปแบบที่ก าหนดต่อผู้บริหารสถานศกึษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ๕) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 
 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

๒๐. งานข้อมูลสารสนเทศการเข้าเรียนของนักเรียน 
*********************************** 

๑. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการในการตรวจสอบการเข้าเรียนของนักเรียน  
มีการก าหนดกิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รบัผิดชอบการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  ๒. จัดท าข้อมูลสารสนเทศแจ้งครูที่ปรึกษา ให้ด าเนินการดูแลติดตามนักเรียน 
  ๓. รายงานผลการด าเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

 
 

๒๑. งานจัดตารางเรียนตารางสอน 
********************************** 

๑. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดตารางเรียนตารางสอน   กิจกรรม ระยะเวลา และมี 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการอย่างชัดเจน 
  ๒. จัดท าตารางเรียนตารางสอนแจ้งครูผู้สอนและนักเรียน ให้ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. รายงานผลการด าเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
  ๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย 

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 

๒๒. งานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการ 
**************************************** 

๑. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน และม ี
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการอย่างชัดเจน  

๒. ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน 
ต่อไป  

๓. รายงานผลการด าเนินงาน ตามรูปแบบทีก่ าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  

ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 



๒๒ 

๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 
๒๒. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

************************************************** 
 

๑. จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน กาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดูแลกิจกรรมและมผีู้รับผิดชอบ
การดาเนินการอย่างชัดเจน  

๒. กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและมี
ความยั่งยืนต่อไป  

๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
 

๒๕. งานโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียงด้วย  
“โคกหนองน้ าแห่งน้ าใจและความหวัง” 

๑. จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน วางแผน ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ดูแลกิจกรรมและม ี 
ผู้รับผิดชอบการด าเนินการอย่างชัดเจน   

๒. ก ากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและ  
มีความยั่งยืนต่อไป  

๓. รายงานผลการดาเนินงาน ตามรูปแบบทีก่าหนดต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
๔. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
ระดับมาตรฐาน 
๑ - มีการจัดท าและมีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
๒ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๑ แล้ว ยังมีคณะกรรมการรบัผิดชอบปฏิบัติตามแผน 
๓ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๒ แล้ว ยังมีการด าเนินการตามแผน 
๔ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๓ แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล 
๕ - นอกจากระดับมาตรฐาน ๔ แล้ว ยังมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางาน 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 


