มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม

โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
ตาบลสวายจีก อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตามโครงสร้างฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
งาน
1. งานหลักสูตรและ
ตารางสอน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระรายละเอียด
ของหลักสูตรระดับสถานศึกษา และแนวการจัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จัดทาคู่มือการบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
สถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล และการแนะ แนวให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล และการแนะแนวให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
และแนวทางการดาเนินการของหลักสูตร
4. ประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคณ
ุ ภาพ
5. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน และผูเ้ กี่ยวข้อง และนาข้อมูลป้อนกลับ
จากกลุ่มต่าง ๆ มาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ติดตามผลการเรียนของนักเรียน
รายบุคคล ระดับชั้น ระดับช่วงชั้น และระดับกลุม่ วิชา
ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา
7. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
ของครูและการบริหารหลักสูตร ระดับสถานศึกษาในรอบปี
ที่ผ่านมา แล้วใช้ผลการประเมินเพือ่ วางแผนพัฒนา
การปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปีต่อไป
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการบริหารหลักสูตร
ของสถานศึกษา โดยเน้นผลการพัฒนา คุณภาพนักเรียน
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สาธารณชน
และผูเ้ กี่ยวข้อง
9. สารวจวิชาที่เปิดสอนของภาคเรียนและปีการศึกษา
ให้ครบตามจานวนที่โครงสร้างของหลักสูตรกาหนด
10. จัดให้นักเรียนได้เลือกเรียนวิชาสาระเพิ่มเติม /กิจกรรม
ให้ครบตามจานวนที่โครงสร้างของหลักสูตรกาหนด

1. เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
2. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ถูกต้องและครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
3. พัฒนาและจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารสถานศึกษาตามความต้องการ ของผู้เรียน
และท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี
4. มีข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ และความต้องการ
ของนักเรียนและชุมชนเกี่ยวกับการจัดทาและใช้โครงสร้าง
หลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน
5. จัดทาโครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนทุกรายวิชา
6. มีข้อมูลเกี่ยวกับคาบการสอนครู คาบสอนเฉลี่ยของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดลาดับที่ความต้องการครู
ของโรงเรียนได้ในระดับดี
7. มีข้อมูลและจัดทาตารางสอนให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเปิดภาค
เรียน อย่างน้อย 10 วัน
8. จัดทาแบบฟอร์มเอกสารเกีย่ วกับตารางสอนและรายวิชา
ที่เปิดสอนไว้บริการอย่างเพียงพอ
9. สรุปและรายงานผลการปฏิบตั งิ านที่รับผิดชอบ เสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับขัน้ ทุกภาคเรียน
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามทีโ่ รงเรียนมอบหมายให้สาเร็จ
ทุกงาน ในระดับคุณภาพดี

งาน

2. งานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

ภาระหน้าที่
11. จัดตารางสอน / ตารางเรียน / ตารางการใช้ห้อง
ให้ครูผสู้ อนและนักเรียนให้สอดคล้องตามโครงสร้างของ
หลักสูตรกาหนดและนโยบายของสานักงานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
12. จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม ตารางสาหรับผูส้ อน / ผูเ้ รียน /
ตารางการใช้ห้อง
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
1. วางแผนการสอน การจัดทาตารางสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
2. ช่วยเหลือหัวหน้าฝ่ายวิชาการในการจัดการสอนแทน
แผนการจัดการเรียนรู้ กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ลือกเรียน
แผนการเรียนนั้น ๆ
3. ควบคุม ดูแลการเรียนการสอนในกลุ่มสาระให้เป็นไปตาม
หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้
4. รับผิดชอบให้ครูในกลุม่ สาระจัดทาโครงการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
5. ทาแผนปฏิบัติการการใช้เงินและควบคุมดูแลการใช้เงิน
ตามแผนของกลุม่ สาระวิชาที่รับผิดชอบ
6. วิเคราะห์หลักสูตรและข้อสอบวิชาต่าง ๆ ร่วมกับครู
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
7. จัดทาสื่อการเรียนการสอนสาหรับกลุม่ สาระการเรียนรู้
8. จัดทาทะเบียนวัดผล อุปกรณ์การเรียนการสอน
บารุงรักษาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
9. จัดให้มีการนิเทศภายในกลุม่ สาระวิชาเพื่อปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ
ต่อฝ่ายวิชาการ
10. ร่วมเป็นคณะกรรมจัดหา และคัดเลือกหนังสือแบบเรียน
ทุกระดับชั้น
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการทุกครั้ง
2. ดาเนินงานด้านวิชาการ ดังนี้
2.1 ช่วยโรงเรียนจัดโครงการเรียน กาหนดรายวิชา
ทีเ่ ปิดสอนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ทุกรายวิชา
2.2 ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตร
ในระดับดี
2.3 วิเคราะห์หลักสูตร คาอธิบายรายวิชา ปรับพื้นฐาน
และให้การช่วยเหลือนักเรียน ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
และประเมินผลการเรียนรู้ แต่ละหน่วย ตรงแผนการจัดการ
เรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระ ก่อนนาแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้
2.4 จัดการเรียนรู้ นิเทศภายในแลกเปลีย่ นเรียนรู้
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง
2.5 จัดหา จัดทาสื่อ อุปกรณ์ คู่มือ วัสดุฝึก ฯลฯ
พร้อมจัดทาทะเบียนและส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของครูในกลุม่ สาระการเรียนรู้ ในระดับภาพดี
2.6 ประสานงานด้านวิชาการ ทั้งในและนอก
สถานศึกษา ในระดับดี
2.7 จัดสอนแทน และประสานงานกับฝ่าย/กลุ่มงาน
วิชาการ ในกรณีจัดสอนแทนไม่ได้ ในระดับดี
2.8 ดาเนินการทดสอบ พัฒนาข้อสอบ และการสอบ
ได้ทันตามเวลาที่กาหนด
2.9 ดาเนินงานด้านธุรการและบริการกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เช่น กาหนดนโยบายการ วางแผน การโต้ตอบ
หนังสือ การประสานงาน การจัดสวัสดิการการ
และสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ในระดับดี
2.10 จัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.11 จัดส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน มีส่วนร่วม
ในการประกวดแสดงผลงาน และแสดงนิทรรศการทางวิชาการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.12 สนับสนุนงานของโรงเรียน เช่น งานของกลุ่ม
สาระการเรียนรูฝ้ ่ายอื่นๆ ตลอดจนดาเนินงานตามนโยบาย
ทีโ่ รงเรียนกาหนด เช่น มาตรฐานกลุ่มสาระ มาตรฐาน
ครูผสู้ อน นโยบายการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น

งาน

3. งานนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู

ภาระหน้าที่

1. ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. กาหนดปฏิทินนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูทั้ง 2 ภาคเรียน
3. กาหนดช่วงเวลาเรียนรู้งานตามฝ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. งานทะเบียนและ 1. ปฏิบัตหิ น้าที่นายทะเบียนของโรงเรียนควบคุม ดูแล
เทียบโอนผลการเรียน และจัดทาทะเบียนนักเรียน
2. ควบคุม ดูแล ติดตามงานในความรับผิดชอบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ให้สามารถปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ในระดับดี
2.13 มีข้อมูลสารสนเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่เป็นปัจจุบัน
3. มอบหมายหน้าที่ให้ครูในกลุ่มสาระการเรียนรูเ้ ป็นลาย
ลักษณ์อักษร ตรวจสอบได้
4. จัดวางแผนและดาเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของกลุ่ม
สาระการเรียนรูเ้ ป็นปัจจุบัน
5. ดาเนินงานด้านปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในห้องเรียนที่ได้มอบมอบหมาย ในระดับดี
6. ดูแลรักษาอาคารเรียน บริเวณและพัสดุครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ
ของกลุ่มสาระและของโรงเรียนที่ใช้ร่วมกัน ในระดับดี
7. ปกครองและพัฒนาครูในกลุม่ สาระ ให้ดาเนินงานตาม
นโยบายทีโ่ รงเรียนกาหนด เช่น มาตรฐานกลุ่มสาระ
มาตรฐานครูผู้สอน และนโยบายการจัดการเรียนการสอน
เป็นต้น โดยการนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
8. พัฒนาสังคมในฐานะกลุ่มทีม่ ีความรู้ ความสามารถ
จะช่วยเหลือสังคมได้ และในฐานะประชาชนคนหนึ่ง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
9. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนผ่านตามลาดับขั้น ทุกภาคเรียน
ทันตามกาหนด
10. ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน ผ่านตามลาดับขั้นทุกภาคเรียน
ทันตามกาหนด
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
ได้ในระดับคุณภาพดี
1. มีการปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูก่อนและหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2. มีปฏิทินนิเทศและติดตามการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ทั้ง 2 ภาคเรียน
3. มีการกาหนดช่วงเวลาเรียนรู้งานตามฝ่ายต่าง ๆ
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
4. มีคาสั่งแต่งตั้งครูพี่เลี้ยง ครูนิเทศของนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ได้ในระดับ
คุณภาพดี
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ทุกครั้ง
2. มีแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจน

งาน

5. งานวัดและ
ประเมินผล

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ของนายทะเบียนให้เป็นไปตามแผนระยะเวลาที่กาหนด
3. จัดทารายชื่อของนักเรียนทุกระดับชั้น การออกเลข
ประจาตัวนักเรียนและการจัดชั้นเรียน
4. จัดพิมพ์แบบฟอร์มแบบคาร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานทะเบียน
วัดผล เช่น คาร้องขอหลักฐานการศึกษา และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการเกี่ยวกับการร้องขอเปลี่ยนแปลงหลักฐาน
ในทะเบียนนักเรียน เช่น ชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด หรืออื่น ๆ
6. ดาเนินการหลักฐานสาหรับนักเรียนการย้ายเข้า และการ
ย้ายออกของนักเรียน
7. จัดซื้อ จัดทา จัดหาและจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา
ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. วางแผนการ กรอกข้อมูลนักเรียน รายบุคคลตามลักษณะ
เอกสารหลักฐานการศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย
9. งานลงทะเบียนเรียนของนักเรียน เช่น ลงทะเบียนเรียน
รายภาค และ การลงทะเบียนในกรณีพิเศษ หรือเรียนซ้า
10. จัดทาสาระเครื่องมือ และวิธีเทียบโอนผลการเรียน
ของรายวิชาและกลุม่ สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
11. ดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้กับผูเ้ รียนที่ร้องขอ
และพิจารณาการเทียบโอนวิชาเรียนนักเรียนที่ย้ายเข้ามา
เป็นนักเรียนใหม่ของโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
12. ประมวลผลและตัดสินผลการเทียบโอน
13. เสนอผลการเทียบโอนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ของสถานศึกษา ให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหาร
สถานศึกษาตัดสินอนุมตั ิการเทียบโอน
14. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ควบคุมงานวัดผลประเมินผล ให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
2. ควบคุมงานวัดผลประเมินผลระดับโรงเรียน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา และระดับสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และจากองค์กรอื่น ๆ เช่น การสอบ O – NET / LAS
หรืออื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดผลประเมินผลนั้น ๆ
3. จัดเก็บ รักษาหลักฐานการวัดผลประเมินผล เช่น ข้อสอบ,
ปพ.5, แบบประกาศผลการเรียนรายวิชา, แบบสรุปผล
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์, แบบสรุปผลประเมิน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ, แบบสรุปผล
ประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ผู้บาเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือวิสามัญ, แนะแนว, ชุมนุม,
กิจกรรมเพื่อสังคมฯ )
4. จัดทาปฏิทินการปฏิบตั ิงานเกีย่ วกับ งานวัดผลประเมินผล
5. ดาเนินการให้มีการวิเคราะห์ขอ้ สอบคลังข้อสอบ

และเป็นลายลักษณ์อักษรสืบค้นได้ทันที
3. ดาเนินการจัดทา/ จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานทะเบียน
ตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเอกสารหลักฐานทาง
การศึกษา ไว้บริการอย่างเพียงพอ
4. จัดทาเอกสารหลักฐานทางการศึกษาแก่นักเรียน
ทีร่ ้องขอทุกครั้งในทันทีขณะศึกษา และเมื่อจบการศึกษา ดังนี้
4.1 ปพ.1
4.2 ปพ.2
4.3 ปพ.3
4.4 ปพ.4
4.5 ปพ.5
4.6 ปพ.7
4.7 ปพ.9
5. ให้บริการสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาของนักเรียนรายบุคคล
และผลการเรียนรายวิชาแก่นักเรียนและครูทันทีที่ร้องขอ

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการทุกครั้ง
2. มีแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาอย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร สืบค้นได้ทันที
3.ดาเนินการจัดทา/จัดหาแบบพิมพ์ที่ใช้งานวัดผล
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ ประเมินผล
การเรียนตามหลักสูตรสามารถใช้ได้ทันที
4. ดาเนินงานจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียนและลงทะเบียนทุกชั้น
เรียนทันตามกาหนด
5. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อหาแนวทาง
ติดตามดูแลให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานการวัดผลและประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่สอน
สอนได้อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา มีความถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
6. เผยแพร่ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ ที่ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและสอดคล้อง ตามนโยบายและการ
เปลี่ยนแปลงของงานวิชาการในด้านการวัดผลและประเมินผล

งาน
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน

6. รวบรวมและตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อสอบ
เครื่องมือวัดผลเสนอหัวหน้าฝ่ายวิชาการ
7. ชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง ระบบการวัดผลและประเมิน
การเรียน หลักเกณฑ์การจบหลักสูตร
8. จัดพิมพ์แบบฟอร์ม แบบคาร้องต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวัดผล
9. ตรวจสอบการกรอกข้อมูลทั่วไปของ ปพ.5 สมุดบันทึก
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
10. ตรวจสอบความเหมาะสมของการกาหนดอัตราส่วน
คะแนน จุดประสงค์สาคัญที่ใช้ในการวัดผล
11. ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเก็บรายจุดประสงค์
การผ่านผลการเรียนรู้ คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ คะแนนสอบ
กลางภาค คะแนนสอบปลายภาค หรือคะแนนรวม
แต่ละหน่วยการเรียนรู้
12. ตรวจสอบผลคะแนนรวม และการตัดสินผลการเรียน
ของนักเรียนแต่ละคน ที่ได้รับผิดชอบ
13. ดาเนินการสรุปผลการสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รวบรวม ติดตาม นักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านการเรียน เช่น ผลการ
เรียนที่เป็น 0, ร, มส. มผ., ผลการสอบแก้ตัว และรายงาน
ผู้อานวยการทราบเป็นระยะ
14. รวบรวมข้อมูล จัดทารายงาน และสถิติผลการสอบ
เป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ และรายชั้นเรียน เสนอหัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการโรงเรียนและผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
15. ปฏิบัติงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

การเรียนแก่ครูผู้สอนอยู่เสมอ
7. จัดทา/จัดหาเอกสารเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการด้านการ
วัดผลและประเมินผลการเรียนให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ของครูผู้สอนอย่างเพียงพอและสะดวกรวดเร็ว
8. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผสู้ อนเพื่อ
ติดตามกากับดูแลการสอบทุกประเภท ในโรงเรียน
ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์ทโี่ รงเรียนกาหนดและสามารถ
ตรวจสอบได้ในระดับดี
9. เก็บรวบรวม วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล สถิติต่างๆ
เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน ผลการสอนของครูและกลุม่
สาระฯ ใช้อ้างอิงหรือประกอบหลักฐานต่างๆ ได้ทันที
10. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อหาแนวทาง
สนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูมีการวาง แผนการวัดผลประเมินผล
ตลอดภาคเรียนอย่างชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร เน้นการวัดผล
ตามสภาพจริง ของผู้เรียนในระดับดี
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนเพื่อหา
แนวทางสนับสนุน ส่งเสริม ให้ครูสร้างเครื่องมือประเมินผล
การเรียนอย่างหลากหลาย สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นักเรียนอย่างน้อย 1 วิธี
12. ประสานงานกับกลุม่ สาระการเรียนรู้และครูผสู้ อนเพื่อหา
แนวทางสนับสนุนให้ครูพัฒนาเครือ่ งวัดประเมินผลการเรียน
ให้มคี ุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีโ่ รงเรียนกาหนด
13. ร่วมมือกับฝ่ายวิชาการเพื่อหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนา
ครูผสู้ อนในด้านการจัดกิจกรรม การเรียนการสอน การวัดผล
ประเมินผลการเรียน ให้สอดคล้องกัน สามารถทาให้นักเรียนมี
ผลการเรียนเฉลีย่ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ขั้นต่าร้อยละ 95
ของจานวนนักเรียนที่เรียนวิชาทั้งหมด
14. จัดทา /จัดหาแบบฟอร์มต่าง ๆที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการวัดผลและประเมินผล การเรียนไว้บริการ
ครูและนักเรียนอย่างเพียงพอ
15. จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์
และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่นตาม แนวทางทีก่ ระทรวง
ศึกษาธิการกาหนดอย่างถูกต้องไม่ให้ผู้เรียนเสียโอกาส
ทางการศึกษา
16. ออกหลักฐานทางการศึกษาแก่นักเรียน ภายใน 3 ชั่วโมง
รายงานผลการเรียนเข้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วัน
และเก็บเอกสารทางการศึกษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยภายใน 10 ปี
17. กาหนดระเบียบแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับกับการวัดผลและ
ประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
นโยบาย
18. ดาเนินการเกี่ยวกับนักเรียนทีม่ ีเวลาเรียนไม่ครบ 80 %
ให้เป็นไปตามระเบียบวัดผลประเมินผล ภายใน 3 วัน

งาน
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6. งานการใช้
1. ศึกษารายละเอียด แนวปฏิบตั แิ ละให้ความรู้ครูผู้สอน
โปรแกรมวัดผล
เกีย่ วกับการใช้โปรแกรม SGS และโปรแกรม ToSchool
(โปรแกรม SGS และ ในการจัดทาแบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
โปรแกรม ToSchool) 2. กรอกประวัติ ข้อมูลนักเรียนทุกคน
3. ลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน
4. ประมวลผลการเรียนและผลการสอบแก้ตัว การเรียนซ้า
ของนักเรียน
5. คานวณผลผลการเรียนเฉลี่ย GPA และลาดับผลการเรียน
เฉลี่ย PRให้ทันเวลาตามที่กระทรวงกาหนด
6. บริการเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษาแก่นักเรียน
ผู้ร้องขอ
7. ดาเนินการส่งข้อมูล GPA ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามเวลาที่กาหนด
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
7. งานห้องสมุด
1. จัดหาและคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดร่วมกับครูผู้สอน
พัฒนาสื่อและแหล่ง ให้เพียงพอกับความต้องการของครู นักเรียนและให้เป็นไปตาม
เรียนรู้
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. จัดหนังสือให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักสากล โดยใช้เลข
หนังสือ ทาดัชนี ทาบรรณานุกรม
3. จัดทา รักษา จัดเก็บทะเบียน สถิติต่าง ๆ ของห้องสมุด
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
4. ให้ความรู้ แนะนา บริการ เกีย่ วกับการค้นคว้าหาหนังสือ
ในห้องสมุด
5. จัดเก็บ รักษา ซ่อมแซมหนังสือและวารสารต่าง ๆ
6. ควบคุมดูแลการใช้ห้องสมุด
7. แนะนาหนังสือใหม่และหนังสือที่น่าสนใจให้กับบุคคลากร
8. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ตามควรแก่โอกาส
9. รับผิดชอบจัดหาจัดเก็บ ดูแลบารุงรักษา วัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ์ต่าง ๆ ในห้องสมุด
10. จัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของงานสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน
11. ศึกษา วิเคราะห์ ความจาเป็นในการใช้สื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอน
12. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรม
การเรียนการสอน และการประกวดสื่อ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ต้องแจ้งผู้ปกครองทราบ
19. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา
20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับขัน้
21. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ในระดับดี
1. จัดทาแนวปฏิบตั ิและให้ความรู้ครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้
โปรแกรม SGS และโปรแกรม ToSchool
ในการจัดทาแบบรายงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.5)
2. มีการกรอกประวัติ ข้อมูลนักเรียนทุกคน
3. มีการลงทะเบียนรายวิชาของนักเรียน
4. ทาการประมวลผลการเรียนและผลการสอบแก้ตัว
การเรียนซ้าของนักเรียน
5. คานวณผลผลการเรียนเฉลี่ย GPA และลาดับผลการเรียน
เฉลี่ย PRให้ทันเวลาตามที่กระทรวงกาหนด
6. จัดทาเอกสาร ข้อมูลต่าง ๆ เกีย่ วกับการศึกษาแก่นักเรียน
ผู้ร้องขอ
7. ดาเนินการส่งข้อมูล GPA ต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามเวลาที่กาหนด
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการทุกครั้ง
2. สารวจแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่
การศึกษาและเขตพื้นทีก่ ารศึกษาใกล้เคียง อย่างน้อย
การศึกษาละ 1 ครั้ง
3. จัดทาเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถานบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษาบริเวณใกล้เคียง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
4. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์กร
ความรู้และประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น บุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถานบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษาในการจัดตั้ง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก
โรงเรียน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยครอบคลุมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง
6. จัดห้องสมุดภายในโรงเรียน ได้ในระดับดี ดังนี้
6.1 มีการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการห้องสมุด
6.2 จัดทาแผนดาเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานห้องสมุด
6.3 จัดให้มีการบริหารจัดการงานบรรณารักษ์ ให้เป็น
ปัจจุบัน เช่น
- จัดทาทะเบียนหนังสือ

งาน

8. งานประเมิน
การอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียนฯ

9. งานประเมิน
คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ภาระหน้าที่
13. ประสานการจัดหาสื่อและเทคโนโลยี เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
14. ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผลการปรับปรุง
พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
15. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความจาเป็นในการใช้สื่อของครู
นักเรียน และชุมชน
16. จัดการอบรมการจัดทาสื่อให้กับบุคลากรในโรงเรียน
17. จัดทาเอกสาร/ใบความรู/้ เว็บไซต์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาสื่อ
18. จัดหาสื่อ และเทคโนโลยีจาเป็นในการพัฒนาสื่อ และใช้
สื่อในการเรียนการสอน
19. สนับสนุน และจัดการประกวดสื่อและนวัตกรรม
ทั้งในและนอกโรงเรียน
20. ดูแลห้องศูนย์สื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน
21. จัดทาทะเบียนคุมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและกลุม่ สาระการเรียนรู้
22. สรุปผลการใช้สื่อและนวัตกรรมของโรงเรียน จัดทาเป็น
รายงานและสถิต
23. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. กาหนดแนวทางในการพัฒนา การประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน
2. ดาเนินการออกข้อสอบเพื่อวัดผลประเมินผล
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของ
ผู้เรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3. ตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์
และการเขียนของผู้เรียนทั้งรายภาค รายปีและการผ่าน
ช่วงชั้น
4. วางแผนการแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่าน ความสามารถในการ
อ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน
5. วางแผนประมวลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ฯ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. กาหนดแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน
เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. พิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายภาค/รายปี และการผ่านช่วงชั้นของผู้เรียน
3. จัดระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยวิธีการอันเหมาะสม และส่งต่อข้อมูล เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
4. วางแผนการแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่าน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- จัดทากฤตภาค
- จัดหมวดหมู่หนังสือ ทาบัตรรายการ บัตรหัวเรื่อง
- บริการยืมหนังสือ
- จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ
- ซ่อมแซมหนังสือที่ชารุด
- เย็บเล่มหนังสือและวารสาร
- จัดทาสถิติข้อมูลผู้มาใช้บริการ
- แนะนาหนังสือใหม่
- จัดนิเทศตามทีเ่ หมาะสม ฯลฯ
7. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้อานวยการโรงเรียน
เมื่อสิ้นปีการศึกษา
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับขั้น ทุกภาคเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ในระดับดี

1. จัดทาแนวทางในการพัฒนา การประเมินความสามารถ
ในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน
2. จัดทาข้อสอบเพื่อวัดผลประเมินผล ความสามารถในการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง
3. ดาเนินการตัดสินผลการพัฒนาความสามารถในการอ่าน
คิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียนทั้งรายภาค รายปี
และการผ่านช่วงชั้น
4. ทาการวางแผนการแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผา่ น ความสามารถ
ในการอ่านคิดวิเคราะห์ และการเขียนของผู้เรียน
5. ทาการวางแผนประมวลผลการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน ฯ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. จัดทาแนวทางการพัฒนา แนวทางการประเมิน
เกณฑ์การประเมินและแนวทางปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
2. มีการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
รายภาค/รายปี และการผ่านช่วงชั้นของผู้เรียน
3. จัดทาระบบการปรับปรุงแก้ไขคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ด้วยวิธีการอันเหมาะสม และส่งต่อข้อมูล เพื่อการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง
4. มีการวางแผนการแก้ไขนักเรียนที่ไม่ผ่าน คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน

งาน

ภาระหน้าที่

5. วางแผนประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. งานจัดการเรียน 1. ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับการวางแผนการนิเทศ
การสอน จัดสอนแทน การปฏิบัติงานในหน้าที่
และติดตามปัญหา
2. วางแผนและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการนิเทศ
ผลการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแต่ละวัน
0, ร, มส, มผ
3. นิเทศ/ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู
แต่ละวัน เช่น การเข้าห้องสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล
พฤติกรรมนักเรียนทีไ่ ม่พึงประสงค์ตามตารางสอนทุกชั่วโมง
ที่ได้รับผิดชอบ
4. สรุปรายงานผลต่อหัวหน้างานวิชาการและผู้อานวยการ
เดือนละ 1 ครั้ง
5. จัดทาแบบบันทึกการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ครูทุกคน
6. สรุปผลการปฏิบัติหน้าทีเ่ สนอผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและทุกฝ่ายรับทราบ
7. วางแผน ติดตามนักเรียนที่มีปญ
ั หาด้านผลการเรียน
0, ร, มส, มผ
8. จัดระบบการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านผลการเรียน
0, ร, มส, มผ
9. จัดทาทะเบียนข้อมูลการติด 0, ร, มส, มผ ของนักเรียน
10. รายงานผลการดาเนินงานต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการและ
ผู้อานวยการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
11. วางแผน / ออกแบบบันทึกการสอนแทน
12. สารวจครูลา / ขออนุญาต / ไปราชการ
13. ดาเนินการจัดสอนแทนเมื่อมีครูลา / ขออนุญาต /
ไปราชการ ตามความเหมาะสม
14. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
11. งานการจัด
1. สารวจข้อมูลความพร้อมความต้องการและสภาพปัญหา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของโรงเรียนชุมชนท้องถิ่นและผูเ้ รียน
เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน
2. จัดทาแผนงานโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนโดยกาหนดเป็นรายภาคเรียนหรือรายปี
การศึกษาและเสนอขออนุมตั ิต่อผูบ้ ริหารสถานศึกษา
3. ให้คาปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. นิเทศติดตามผลและประสานงานการดาเนินการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
5. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จากครูที่ปรึกษากิจกรรมตลอดจนสรุปปัญหาอุปสรรคในการ
จัดกิจกรรมข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
5. มีการวางแผนประมวลผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ทุกครั้ง
2. ครูมีแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ส่งเสริมนักเรียนให้รักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนปลูกฝังคุณธรรม
ค่านิยมทีด่ ีงาม และมีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ให้ได้ร้อยละ
80 ของนักเรียนทั้งหมด
4. จัดทาทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภมู ปิ ัญญาท้องถิ่น จัดทา
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้
5. จัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น มามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอน ตามความเหมาะสม
6. จัดทาตารางการนิเทศครูกลุ่มสาระ โดยเน้นการนิเทศ
แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนและเมื่อสิ้นปีการศึกษา
8. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ตามลาดับขัน้ ทุกภาคเรียน
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ในระดับ
คุณภาพดี

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการทุกครั้ง
2. วางแผนกาหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
ตามโครงสร้างของหลักสูตร โดยการสารวจความต้องการของ
ครู – นักเรียน พร้อมจัดทาปฏิทนิ ปฏิบัติงาน ปีการศึกษาละ
1 ครั้ง
3. วางแนวกาหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นักเรียนของโรงเรียน โดยสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผนทุกครั้ง
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียนอย่างสม่าเสมอ
5. จัดกิจกรรมนักเรียนไดเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ฝึกปฏิบัติให้ทาได้ ทาเป็น แก้ปญ
ั หาได้ รักการอ่าน
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง

งาน

ภาระหน้าที่
และผูบ้ ริหารสถานศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

12. งานประกัน
คุณภาพการศึกษา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

6. จัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเป็นประจาหรือครั้งคราว เช่น
กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันสาคัญต่างๆ กิจกรรมกับหมู่บ้าน
อาเภอ จังหวัด อย่างสม่าเสมอ
7. ดาเนินงานตามนโยบายที’กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา (สพท.) กาหนด เช่น การปลูกป่า โครงการ
To Be Number One โครงการน้าพระทัยจากในหลวง
ฯลฯ และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
8. จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ พัสดุ – ครุภณ
ั ฑ์
และเอกสารให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ได้ทันที
9. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน ประเมินผล
การจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบัติงาน
ต่อทางโรงเรียนทุกครั้งที่จัดกิจกรรม
10. รายงานผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของนักเรียน เพื่อขออนุมัติผลการเข้าร่วมกิจกรรม ภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง และมีผลการประเมินการจัดกิจกรรมคุณภาพ
ระดับดี
11. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุกภาคเรียน
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานและครู
ที่ปฏิบัติหน้าที่สอน เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน
ตามลาดับขั้นตอน ทุกภาคเรียน
13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
คุณภาพในระดับดี
1. กาหนดนโยบายและปฏิทินปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 1. จัดระบบโครงสร้างองค์กร ให้รองรับการจัดระบบการ
ภายใน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. กากับดูแลให้ทุกงานทุกฝ่ายมีการจัดระบบประกันคุณภาพ 2. กาหนดเกณฑ์กากรประเมิน เป้าหมายความสาเร็จของ
อย่างสม่าเสมอ
สถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง
3. ดาเนินการติดตามผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ เป้าหมายความสาเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา หลักเกณฑ์
ของทุกทุกงานทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และวิธีการปะเมินของสานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
ในภาพรวมและนาเสนอต่อผู้บริหาร
คุณภาพการศึกษา
4. จัดทามาตรฐานการศึกษาและตัวชี้วัดของสถานศึกษา
3. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามระบบการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่
ประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความสาเร็จ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สานักงานคณะกรรมการ
ของสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานรับรองมาตรฐานและ
4. ดาเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
5. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น
6. ปรับปรุง พัฒนา เครื่องมือและวิธีการประเมินคุณภาพ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ภายใน
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกัน
7. ติดตาม ตรวจสอบ และดาเนินงานประกันคุณภาพของ
คุณภาพการศึกษา
ฝ่าย/งาน/กลุม่ /วิชา และที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. ประสานงานกับเขตพื้นที่ เพื่อการประเมินคุณภาพ
8. จัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพ

งาน

13. งานแนะแนว
ทุนการศึกษา
และกยศ.

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

การศึกษา และจัดทาเอกสารให้เหมาะสมพร้อมที่จะนาเสนอ
แก่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. วางแผนรับการเมินคุณภาพภายในจากต้นสังกัดและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
10. นาผลการตรวจติดตามมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
11. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกของโรงเรียน ให้สาธารณชนทราบผ่าน
ทาง WebSite และวารสารของโรงเรียน
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. บริการสารวจและศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
เพื่อรู้จักเด็กทุก ๆ ด้าน สังเกต ระเบียนพฤติกรรม มาตราส่วน
ประมาณค่า การสัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทดสอบ
การทาสังคมมิติ การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี อัตชีวประวัติ
ระเบียนสะสม
2. การบริการสนเทศ เพื่อให้ข่าวสารความรู้ที่จาเป็น
แก่นักเรียนเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ สังคม วัฒนธรรม
และ สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อภิปราย บรรยาย หรือการจัด
กิจกรรมในรูปแบบของนิทรรสการการศึกษานอกสถานที่
การสาธิต การจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์
3. บริการให้คาปรึกษา เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนักเรียน
มองเห็นช่องทางในการตัดสินใจและสามารถแก้ปญ
ั หา
ด้วยตนเองด้วยวิธีที่ฉลาดและเหมาะสม ให้คาปรึกษา
เป็นรายบุคคลและให้คาปรึกษาเป็นกลุ่ม
4. บริการจัดวางตัวบุคคล เพื่อช่วยให้บุคคลหรือนักเรียน
ได้มโี อกาสแสดงตามพฤติกรรมหรือได้ประสบการณ์
และการเรียนรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม การจัดเด็กเข้าโครงการ
เรียนและชุมชนต่าง ๆ การจัดทุนการศึกษา การจัดสอน
ซ่อมเสริม จัดบริการฝึกงาน และทางาน ฯลฯ
5. บริการติดตามผล เพื่อติดตามผลงานในด้านต่าง ๆ
ของบริการแนะแนวและติดตามผลพฤติกรรมของบุคคล
หรือเด็ก ว่าควรได้รับการแนะแนวเพิ่มเติมหรือไม่เพียงใด
การสังเกต การสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถามบทบาทหน้าที่
ของครูในการจัดกิจกรรมแนะแนว
6. วางแผนระดมทุนการศึกษาเพือ่ ช่วยเหลือนักเรียน
ที่ประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจและการเงิน
7. วางแผนการสมัครขอทุนการศึกษาของหน่วยงานราชการ
และเอกชนตามหนังสือราชการแจ้งให้ทราบของสานักงาน
เขตพื้นที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ดาเนินการคัดกรองนักเรียนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
ร่วมกับคณะกรรมการของโรงเรียน

การศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
7. ประสานงานกับสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็น
ฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

1. หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกครั้ง
2. จัดการสารวจปัญหาความต้องการเกี่ยวกับหลักสูตร
การจัดกิจกรรมแนะแนวความต้องการ ด้านการทุนการศึกษา
ความสามารถ ความสนใจของนักเรียนเพื่อสนองความต้องการ
ของนักเรียนได้อย่างทั่วถึง ถูกต้องและมีคณ
ุ ภาพระดับ
3. มีการวางแผนและจัดทาแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา
อย่างชัดเจน
4. มีการประชุมบุคลากรด้านแนะแนว เพื่อพัฒนางานอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง
5. จัดหาระเบียนสะสม (ป.พ.8) เพื่อให้ทราบข้อมูลนักเรียน
ครบทุกคน
6. ประสานงานกับครูทรี่ ับผิดชอบการจัดกิจกรรมแนะแนว
ทุกชั้นเรียนให้มีความเข้าใจใจใน วัตถุประสงค์และวิธกี าร
ปฏิบัติในการจัดกิจกรรมแนะแนวในแนวเดียวกัน
7. ประสานงานกับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์และวิธีปฏิบตั ิในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีคณ
ุ ภาพดี
8. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการปรับตัวของนักเรียนตลอดปีการศึกษา
9. จัดหาทุนการศึกษาให้การสงเคราะห์นักเรียนอย่างทั่วถึง
และเสมอภาค
10. รวบรวมข้อมูลนักเรียนที่จบช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4
เพื่อเป็นมูลเผยแพร่และพัฒนางาน
11. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของงานแนะแนวให้เป็นปัจจุบัน
และสะดวกต่อการสืบค้น
12. จัดให้มีการเยีย่ มบ้านนักเรียนตลอดปีการศึกษา
และประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง
13. ร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน
เพื่อป้องกันและแก้ไข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีคณ
ุ ภาพ

งาน

ภาระหน้าที่
9. ประสานกับนักเรียนให้ดาเนินงานตามปฏิทินการกู้ยืม
ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
10. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

14. จัดป้ายนิเทศด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านอื่นๆ
ทีส่ ่งเสริมให้นักเรียนคิดวิเคราะห์ สามารถนาไปประกอบการ
พิจารณาเลือกศึกษาต่อหรือเลือกอาชีพได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
15. จัดสัปดาห์แนะแนวการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
16. ประสานงานและทาหน้าทีเ่ ลขานุการ งานระบบช่วยเหลือ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลให้มีคุณภาพในระดับ
คุณภาพดี
17. ติดตามการประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการ
แนะแนวภายในโรงเรียนอย่างน้อยปี การศึกษาละ 1 ครั้ง
18. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุกภาคเรียน
19. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุกภาค
เรียน
20. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย
ในระดับคุณภาพดี
14. งานข้อมูลพื้นฐาน 1. บันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเข้าสู่ระบบ DMC
1. ทาการบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนเข้าสู่ระบบ DMC
การศึกษา (SMIS)
ข้อมูล 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายนของทุกปี
ข้อมูล 10 มิถุนายน และ 10 พฤศจิกายนของทุกปี
ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
รายบุคคล (DMC)
ขั้นพื้นฐานกาหนด
ขั้นพื้นฐานกาหนด
และข้อมูลระบบ
2. รายงานข้อมูลพื้นฐานทางการการศึกษา (SMIS)
2. จัดทารายงานข้อมูลพื้นฐานทางการการศึกษา (SMIS)
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ตามปฏิทินปฏิบัติงานที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ยากจน
ขั้นพื้นฐานกาหนด
ขั้นพื้นฐานกาหนด
3. กรรมการหมายเลข 14.1 และ 14.5 เป็นผู้ดูแลระบบ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผูด้ ูแลระบบปัจจัยพื้นฐาน
ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
นักเรียนยากจน
4. วางแผนการดาเนินงานคัดกรองนักเรียน ร่วมกับครู
4. มีการวางแผนการดาเนินงานคัดกรองนักเรียนร่วมกับครู
ที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรณีนักเรียนใหม่ ที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 กรณีนักเรียนใหม่
นักเรียนย้ายเข้า นักเรียนที่สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง นักเรียนย้ายเข้า นักเรียนที่สถานะครัวเรือนมีการเปลี่ยนแปลง
กะทันหัน
กะทันหัน
5. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนของภาคเรียน
5. ทาการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนยากจนของภาค
ที่ 1 โดยบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบ CCT
เรียนที่ 1 โดยบันทึกแบบ นร.01 ผ่านระบบ CCT
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
15. งานรับนักเรียน
1. ประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการการศึกษา 1. มีการประสานงานการดาเนินการแบ่งเขตพื้นที่บริการ
ร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพืน้ ที่การศึกษาเห็นชอบ
การศึกษาร่วมกันและเสนอข้อตกลงให้เขตพื้นที่การศึกษา
2. กาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา
เห็นชอบ
โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรับนักเรียน 2. มีการกาหนดแผนการรับนักเรียนของสถานศึกษา
ตามแผนที่กาหนด
โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการรับนักเรียน
3. สารวจนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ให้มีข้อมูลครบถ้วน
ตามแผนที่กาหนด
เป็นปัจจุบัน
3. ทาการสารวจนักเรียนในเขตพืน้ ที่บริการ ให้มีข้อมูล
4. วางแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้สอดคล้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ

งาน

ภาระหน้าที่
5. ดาเนินการรับนักเรียนตามแผน ทาแบบฟอร์มและเอกสาร
การรับนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
6. จัดทาข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน และรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการรับนักเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

16. งานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

17. งานจัดการศึกษา
เรียนรวม

18. งานส่งเสริมและ
ประสานงาน
การศึกษานอกระบบ

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

4. ทาการวางแผนการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ให้สอดคล้องกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ
5. ดาเนินการรับนักเรียนตามแผน ทาแบบฟอร์มและเอกสาร
การรับนักเรียนให้ครบถ้วนสมบูรณ์
6. จัดทาข้อมูลสถิติการรับสมัครนักเรียน และรายงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามปฏิทินการรับนักเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. วางแผนการจัดทาวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเพื่อพัฒนา
1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
ทุกครั้ง
2. เก็บรวบรวมและจัดทาบัญชีรายการวิจัยในชั้นเรียน
2. ทาการศึกษา วิเคราะห์วิจัย การบริหารการจัดการและการ
เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน ภาพรวมของโรงเรียนอย่างน้อย
3. รายงานผลการดาเนินกับผู้อานวยการสถานศึกษาทราบ
ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. ส่งเสริมให้ครู ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
4. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียนและบุคลากร ในสถานศึกษา
เรียนรู้ให้แต่ละกลุม่ สาระการเรียนรู้ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 4. ประสานความร่วมมือ ในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ
ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัยหรือ พัฒนาการเรียนการ
5. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย
สอนและงานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว องค์กร
และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรม
หน่วยงานและสถาบันอื่นอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษาการบริหาร และการ 5. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อ
พัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากร ผู้อานวยการโรงเรียนโดยผ่านรอง ผู้อานวยการโรงเรียนฝ่าย
ทางการศึกษา
วิชาการทุกภาคเรียน
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รับมอบหมาย
6. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนตามลาดับขัน้ ทุกภาคเรียน
7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ได้ในระดับดี
1. เป็นหัวหน้างานนักเรียนเรียนรวม
1. จัดทาแผน IEP และแผนIIPในรายวิชาที่ทาการสอน
2. จัดทาแผน IEPและแผนIIPในรายวิชาที่ทาการสอน
2. ครูดูแลนักเรียนเรียนรวมอานวยความสะดวกให้กับ
3. ดูแลนักเรียนเรียนรวมอานวยความสะดวกให้กับนักเรียน นักเรียน
4. จัดทาและพัฒนางานนักเรียนเรียนรวม
3. จัดทาและพัฒนางานนักเรียนเรียนรวม
5. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนรวม
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเรียนรวม
6. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
5. คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
7. จัดทาแผน IEPและแผน IIPในรายวิชาที่สอน
6. จัดทาแผน IEPและแผน IIPในรายวิชาที่สอน
8. สนับสนุนจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ 7. สนับสนุนจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกให้กับนักเรียนพิการ
9. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่อง 8. ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ด้านต่างๆ
ด้านต่างๆ
10. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
9. จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ทางการเรียนรู้
11. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
10. ประเมินผลและสรุปผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุง
พัฒนางานให้ดีขึ้น
พัฒนางานให้ดีขึ้น
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. ประสานงานความร่วมมือกับการศึกษานอกระบบในการ 1. หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
บริหารครูผสู้ อน
ทุกครั้ง

งาน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

(กศน.)

2. ประสานงาน การจัดหาครูผู้ควบคุมห้องสอบในกรณี
เป็นศูนย์สอบของสานักงานการศึกษานอกระบบ
จังหวัดบุรีรมั ย์
3. วางแผนการดาเนินงานกรณีเป็นศูนย์สอบ โดยการจัด
ห้องสอบ ติดข้อมูลห้องสอบ รายชือ่ นักเรียนที่สอบตามตาราง
กาหนด ประชาสัมพันธ์การสอบให้ผู้เข้าสอบได้รับทราบ
ข้อมูลที่ถูกต้อง
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

19. งานทวิศึกษา

1. การสารวจความพร้อม ความต้องการเรียนของนักเรียนใน
เขตพื้นที่บริการและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
2. จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดแผนการเรียน/
แผนการฝึกอาชีพ ของนักเรียนทวิศึกษา

2. จัดการศึกษา สารวจความต้องการสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ชุมชน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
สังคมที่จัดการศึกษา
3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษาที
4. จัดให้ความรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิคทักษะทาง
วิชาการเพื่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น
5. การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนในท้องถิ่น เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของ โรงเรียน และที่จัดโดยบุคคล
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
6. ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่าง
บุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น
7. ประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนางานวิชาการ
กับสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา
ทั้งบริเวณใกล้เคียง ภายในเขตพื้นที่การศึกษา ต่างเขตพื้นที่
การศึกษา
8. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
องค์กรต่างๆทั้งภายในประเทศและ ต่างประเทศ
9. จัดให้มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของ
ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ สถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
10. ศึกษานโยบายและวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้อกาหนด
ของงานส่งเสริมและประสานความ ร่วมมือด้านเพื่อวางแผน
ปฏิบัติงาน
11. จัดทาแผนงาน/โครงการ และปฏิทินปฏิบตั ิงานและ
จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกีย่ วกับการ ประสานงานความร่วมมือ
12. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
13. สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน เสนอต่อผู้อานวยการ
โรงเรียน ทุกภาคเรียน
14. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่ องเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงาน
เสนอต่อผู้อานวยการโรงเรียน โดยผ่านตามลาดับขั้นทุกภาค
เรียน
15. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ในระดับ
คุณภาพดี
1. ทาการสารวจความพร้อม ความต้องการเรียนของนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียน
2. จัดทาแผนการเรียนตลอดหลักสูตรการจัดแผนการเรียน/
แผนการฝึกอาชีพ ของนักเรียนทวิศึกษา

งาน

20. งานโรงเรียน
วิถีพุทธ

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. คัดเลือกผูเ้ ข้าเรียนปฐมนิเทศผูเ้ รียน / ประชุมผูป้ กครอง
เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา
4. ประสานงานความร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบ
ทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
5. วางแผนการนิเทศนักเรียน การออกฝึกงาน และการ
สัมมนาหลังการฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1. วางแผนจัดการเรียนรูโ้ ดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ
หลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวัน
2. ส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
3. วางแผนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้
และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
4. จัดกิจกรรมบริหารจิตปัญญาทัง้ ในการเรียนการสอน
และในกิจกรรมการดารงชีวิตประจาวัน
5. ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้
และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอยู่เสมอ
6. นิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาทางพุทธ
ศาสนาสอนนักเรียนสม่าเสมอ
7. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถาน ที่ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ประจาของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมตามหลักภาวนา 4
(กาย ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยมีจดุ เน้นเพื่อพัฒนานักเรียน
ต่อเนื่อง
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกันทั้งครู
ต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน
และครูต่อผู้ปกครอง
10. ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์
11. ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อผู้อื่น
12. จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาดีเป็นประจา
13. จัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น
(รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ ตามหลัก
ไตรสิกขา)
14. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย
เป็นประจา และในโอกาสสาคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต

3. ครูคดั เลือกผู้เข้าเรียนปฐมนิเทศผู้เรียน / ประชุมผู้ปกครอง
เพื่อรับทราบแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบทวิศึกษา
4. มีการประสานงานความร่วมมือการจัดการศึกษารูปแบบ
ทวิศึกษาร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
5. กาหนดแผนการนิเทศนักเรียน การออกฝึกงาน และการ
สัมมนาหลังการฝึกงานของนักเรียนทวิศึกษา
6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. มีการวางแผนจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือ
หลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับ
ชีวิตประจาวัน
2. ครูส่งเสริมให้มีการนาหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
3. มีการวางแผนให้ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้
และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเอง
4. จัดกิจกรรมบริหารจิตปัญญาทัง้ ในการเรียนการสอน
และในกิจกรรมการดารงชีวิตประจาวัน
5. ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้
และแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอยู่เสมอ
6. นิมนต์พระสงฆ์หรือเชิญวิทยากร ภูมิปัญญาทางพุทธ
ศาสนาสอนนักเรียนสม่าเสมอ
7. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัด หรือศาสนสถาน ที่ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ประจาของโรงเรียน อย่างต่อเนื่อง
8. ส่งเสริมให้ครูผสู้ อนมีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลายครอบคลุมตามหลักภาวนา 4
(กาย ศีล สมาธิ ปัญญา) โดยมีจดุ เน้นเพื่อพัฒนานักเรียน
ต่อเนื่อง
9. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน
เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้ม มีเมตตาต่อกันทั้งครู
ต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน
และครูต่อผู้ปกครอง
10. ส่งเสริมบรรยากาศ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์
11. ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ที่ดีต่อผู้อื่น
12. จัดกิจกรรมส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ทาดีเป็นประจา
13. จัดกิจกรรมฝึกฝนอบรมให้เกิดการกิน อยู่ ดู ฟังเป็น
(รู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ ตามหลัก
ไตรสิกขา)
14. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผิดชอบ ดูแลรักษา พัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอย่างสม่าเสมอ
15. จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึกและศรัทธาในพระรัตนตรัย
เป็นประจา และในโอกาสสาคัญอย่างต่อเนื่องเป็นวิถีชีวิต

งาน

ภาระหน้าที่

16. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา
และสืบต่อพระพุทธศาสนา
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21. งานสถานศึกษา 1. จัดทาแผนหรือโครงการร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามหลักปรัชญาของ 2. จัดกิจกรรมทีส่ าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสานงาน กับครูผู้สอนให้สอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา
และสืบต่อพระพุทธศาสนา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22. งานครูที่ปรึกษา 1. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้นในแต่ละปี
การศึกษา
2. ติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน
เกี่ยวกับครูที่ปรึกษาต่อผู้ที่เกีย่ วข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
23. งานโรงเรียนสุจริต 1. จัดทาแผนภูมิการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
2. กาหนดมาตรฐานและแนวทางการดาเนินการส่งเสริม
และป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงาน
โรงเรียนสุจริต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
4. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
5. นิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
โรงเรียนสุจริตต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
6. ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24. งานสารสนเทศ
1. จัดทาแผนหรือโครงการสาหรับงานสารสนเทศโรงเรียน
โรงเรียน
2. วิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและ
สารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
4. นาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. รวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงในโปรแกรม DMC
และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
16. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา
และสืบต่อพระพุทธศาสนา
17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. จัดทาแผนหรือโครงการร่วมกับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. จัดกิจกรรมทีส่ าคัญตามนโยบายของโครงการโรงเรียน
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ประสานงาน กับครูผู้สอนให้สอดแทรกปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในแผนการจัดการเรียนรู้
4. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. สรุปผลโครงการเมื่อสิ้นปีการศึกษา
6. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษา
และสืบต่อพระพุทธศาสนา
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. มีการจัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจาชั้นในแต่ละปี
การศึกษา
2. กาหนดระยะเวลาติดตาม สรุป ประเมินผล และรายงาน
การดาเนินงานเกีย่ วกับครูที่ปรึกษาต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ในระดับดี
1. จัดทาแผนภูมิการดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
2. กาหนดมาตรฐานและแนวทางการดาเนินการส่งเสริม
และป้องกันการทุจริตให้เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงาน
โรงเรียนสุจริต
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการให้บรรลุตาม
คุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
4. สร้างเสริมทัศนคติ ค่านิยม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อให้บรรลุตามคุณลักษณะของโรงเรียนสุจริต
5. ดาเนินการนิเทศ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริตต่อผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
6. ทาการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการโรงเรียน
สุจริตให้ผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องทราบ
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับดี
1. มีแผนหรือโครงการสาหรับงานสารสนเทศโรงเรียน
2. มีการวิเคราะห์สภาพงานสารสนเทศของโรงเรียนและ
สารสนเทศในด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผูเ้ กี่ยวข้อง
4. ดาเนินการนาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ไปประสานงานกับงานสารสนเทศของฝ่ายต่าง ๆ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ดาเนินการรวบรวมข้อมูลของโรงเรียนบันทึกลงใน
โปรแกรม DMC และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งาน

ภาระหน้าที่

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอืน่ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
7. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลงานประจาปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย

6. ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานอืน่ ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน
7. จัดทาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนทุกสิ้นภาคเรียน
8. พัฒนาระบบงานสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
9. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายงานผลงานประจาปี
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย ในระดับดี

1. จัดเตรียมสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการนาไปใช้
ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. วางแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3. วางแผนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม
4. วางแผนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้
นักเรียนเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
5. จัดระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวชี้วัด
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
6. นาผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จดุ เด่น จุดด้อย
และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม
7. เข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อเผยแพร่
และแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในอันที่จะได้นาองค์ความรูต้ ่าง ๆ ไปใช้
ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
26. งานสานักงานฝ่าย
งานพัสดุ
วิชาการ
1. สารวจวัสดุ – อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานฝ่ายวิชาการ
2. จัดชื้อวัสดุ – อุปกรณ์ตามแผนและระเบียบการจัดซื้อ
ตามระเบียบพัสดุที่โรงเรียนกาหนด
3. จัดทาเอกสารจัดซื้อ จัดจ้าง เพื่อส่งเอกสารตั้งเบิกที่พัสดุ
กลางโรงเรียนตามปฏิทินปฏิบตั ิงานฝ่าย
บริหารงบประมาณ

1. มีสื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อการนาไปใช้
ในกระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรูเ้ กี่ยวกับ
การใช้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3. มีแผนให้ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม
4. มีแผนให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้นักเรียน
เข้าถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ตามความเหมาะสม
5. มีระบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงด้วยวิธีการ
เครื่องมือที่หลากหลายครอบคลุมองค์ประกอบ และตัวชี้วัด
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง แต่ละหน่วย
การเรียนรู้ เพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนักเรียน
6. นาผลการวัดและประเมินมาวิเคราะห์จดุ เด่น จุดด้อย
และวางแผนการสอนซ่อมเสริม โดยใช้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ตามความเหมาะสม
7. มีการเข้าร่วมเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ครูมืออาชีพเพื่อ
เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในอันที่จะได้นาองค์ความรู้ต่าง
ๆ ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ในระดับดี
1. หัวหน้างานเข้าร่วมคณะกรรมการบริหารฝ่ายวิชาการ
ทุกครั้ง
2. ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม
จัดทารายงานการประชุม จัดเอกสารเกีย่ วกับการประชุมของ
คณะกรรมการฝ่ายบริหารวิชาการ ในระดับดีคณ
ุ ภาพดี
3. ดาเนินงานธุรการของฝ่ายบริหารการ เช่น รับหนังสือเข้า –
ออก ระเบียบ คาสั่งประกาศ เกีย่ วกับงานวิชาการให้เป็น
ระบบและใช้ได้ทันทีที่ต้องการ ในระดับดีคุณภาพดี

25. งานการศึกษา
ทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)

4. จัดทาทะเบียนจัดเก็บรักษา ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ –
อุปกรณ์ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
5. รายงานสรุปวัสดุคงเหลือปีละ 2 ครั้ง
งานธุรการ
1. รับ - ลงทะเบียน จัดเก็บ หนังสือราชการ
2. ส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งานสารสนเทศและประเมินผล
1. จัดทาข้อมูลสถิติ สารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ
2. ประเมินผลการดาเนินงานฝ่ายวิชาการ
3. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. จัดทาแผนดาเนินงาน ปฏิทินปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
วิชาการ ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในระดับดี
คุณภาพดี
5. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆของฝ่ายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
รวมทั้งประสานการดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาการ
ในระดับดีคุณภาพดี
6. จัดดาเนินงานสารสนเทศและรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ฝ่ายตามแบบที’หน่วยงานต่างๆต้องการ ในระดับดีคณ
ุ ภาพดี
7. จัดทาแผนการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ของฝ่ายวิชาการ ในระดับ
ดีคุณภาพดี
8. จัดทาทะเบียนสื่อวัสดุ – อุปกรณ์ และสื่อเอกสารทีท่ ุกกลุ่ม
สาระการเรียนรูผ้ ลิตในแต่ละปีการศึกษา ในระดับดีคณ
ุ ภาพดี
9. จัดดาเนินการ จัดทาข้อมูลในการจัดทาตารางสอน
สับเปลี่ยนตารางสอนของโรงเรียนและจัดสอนแทนในกรณีที่
กลุ่มสาระจัดสอนแทนไม่ได้ ในระดับดีคณ
ุ ภาพดี
10. ดาเนินการจัดทาแบบฟอร์ม เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิชาการ ในระดับดีคณ
ุ ภาพดี
11. จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียนทุกภาคเรียน
12. ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานเสนอต่อ
ผู้อานวยการโรงเรียน ตามลาดับขัน้ ทุกภาคเรียน
13. ปฏิบัตหิ น้าที่อื่นๆตามทีโ่ รงเรียนมอบหมาย ในระดับดี

