
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ 

ฝ่ายวิชาการ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.ส านักงาน
และแผนงาน 

1. บริหารส านักงานฝ่ายวิชาการ 
 
2.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศงาน 
ฝ่ายวิชาการ 
 
3. เบิกจ่ายเงินสวัสดิการครูและ
นักเรียนท่ีเข้าร่วมกินกรรมภายนอก 
4. ประสานงานจัดประชุมและ บันทึก
การประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานฝ่ายวิชาการ 

1.บริหารและจัดการส านักงานให้มี
เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 
2.งาน/โครงการ/กิจกรรม ภายใต้
ความรับผิดชอบของฝ่ายฯส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
3. แบบบันทึกการขอใช้เงิน
สวัสดิการเพื่อใช้กิจกรรมภายนอก 
4. ก าหนดระยะเวลาการประชุม
กรรมการบริหารงานวิชาการเดือนละ 
1 ครั้ง 

1.ผู้รับบริการมีความ
พอใจระดับดี ร้อยละ 
80 
2. งาน/โครงการ/
กิจกรรม ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์  
3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับเงินสวัสดิการ 
4. บันทึกการประชุม
ฝ่ายวิชาการ 

2.พัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู้ 

1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปี 2560-
2562  
 
2. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรการศึกษา
ปี 2560-2562 
 
3. ประเมินผลหลักสูตร 
 
4. ประสานงานก ากับ ควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 

1.สถานศึกษามหีลักสูตรสถานศึกษา
ปี 2560-2562 
 
2. สถานศึกษามีโครงสร้างหลักสูตร
การศึกษาปี 2560-2562 ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

1. รูปเล่มหลักสูตร
สถานศึกษาปี 2560-
2562  ท่ีสมบูรณ์ 
2. มีโครงสร้าง
หลักสูตรการศึกษาปี 
2560-2562 ท่ี
สามารถน าไป 
จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
อย่างน้อยร้อยละ 96 

3. วัดและ
ประเมินผล 

1.จัดท าปฎิทินวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
2. จัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับ
งานวัดผล 
 

1.วางแผนการด าเนินงานจัดช่วงเวลา
ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนวาง
แผนการด าเนินงานก าหนดเวลาและ
งบประมาณท่ีใช้ในงานวัดผล 
 
2.เตรียมแบบบันทึกการเรียนการ
สอน 
 

1. ครูทุกคน
ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง
ตามก าหนดเวลา 
 
 
 
 
2.ครูทุกคน
ปฏิบัติงานตาม



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
3. จัดเตรียมเอกสารท่ีใช้ในการเรียน
การสอนของครูและนักเรียน 
 
 
4.วัดและประเมินผลการเรียนของ
นักเรียน 
 

3.เตรียมเอกสารท่ีใช้วัดและ
ประเมินผลการเรียน 
 
 
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกข้อสอบ
และการวิเคราะห์ข้อสอบ 

โครงการได้ถูกต้อง
ตามก าหนด 
3. ครูและนักเรียนมี
เอกสารใช้ในการ
เรียนการสอนและ
วัดผลประเมินผล
เรียนรู ้
4. มีความรู้และ
สามารถวิเคราะห์
ข้อสอบได้ 

4.นิเทศ นิเทศการจัดท าแผนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.จัดหาตัวอย่างการเขียนแผนการจัด
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2.นิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ อย่าง
น้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1. ครูเขียนแผนการ
จัดการเรียนรู้ได้
ถูกต้อง 

5.กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน 1. สนับสนุนและจัดส่งนักเรียนข้า 
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 
 2.คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 
ตามความสามารถ 
3.จัดทัศนศึกษาให้สอดคล้องกับผล 
การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง ตามแหล่ง การ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ บน
เครือข่าย  
4.อบรม ดูแลนักเรียนให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม ภูมิใจใน 
ความเป็นไทยและมีจิตส านึกของ 
ความเปน็พลเมืองดีตามระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข  
5. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในวนั
ส าคัญ ต่าง ๆ  
6. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อสาธารณะ  
7. ทุกกลุ่มสาระฯ มีบุคลากรท่ีเป็นท่ี 
ปรึกษากิจกรรมชุมนุมท่ีมีความ 
หลากหลายตามความต้องการของ 

1.นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรมประกวด / 
แข่งขันร้อยละ85  
2.ทะเบียนประวัติ 
นักเรียนท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรม 
 3.ความพึงพอใจ
ของ ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 90 
4.นักเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมค่านิยมท่ีดี 
งาม ภูมิใจในความ 
เป็นไทยน า ไปสู่
สากล 
 5.นักเรียนมีทักษะ 
กระบวนการในด้าน 
ต่าง ๆ สามารถนา 
ไป ประยุกต์ใช้ใน 
ชีวิตประจ าวันได้  
6.บันทึกผลงานของ 
นักเรียนเป็นท่ี
ยอมรับ ของชุมชน 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
ผู้เรียนและกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
ทุกระดับ ช้ัน  
8.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 
อัน ดีกับชุมชน 

6.งานจัด
ตารางสอน 

1.จัดตารางสอนของครู 
 
 
 
2.จัดตารางเรียนของนักเรียน 

1.จัดตารางสอนส าหรับครูผู้สอนภาค
เรียนละ 1 ครั้งตามอัตราก าลังของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 
2.จัดตารางเรียนของผู้เรียนให้ครบ
ตามหลักสูตร 
3.จัดห้องเรียนและห้องปฏิบัติการให้
เหมาะสมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1.ครูผู้สอนมีตาราง
การสอนตรงตาม
อัตราก าลังของแต่ละ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ไม่ซ้ าซ้อน 
2.ผู้เรียนมีตาราง
เรียนครบตาม
หลักสูตร 
3.ใช้ห้องเรียนตาม
อาคารเรียนได้เต็ม
ตามประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายการเงิน 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.แผนงาน 1.จัดท าแผนงาน โครงการประจ าปี

ของฝ่าย 
 
 
 
2.พัสดุฝ่าย 
 

1.จัดท าแผนงาน โครงการให้ชัดเจนท้ัง
กิจกรรมและงบประมาณ 
 
 
 
2.จัดหาวัสดุให้เพียงพอและสะดวกใช้ 

1.มีเอกสารแผนงาน 
และโครงการของ ฝ่าย
เป็นรูปเล่ม สามารถใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงานของ
ฝ่าย ได้ 
2.มีวัสดุอุปกรณ์พร้อม 
ใช้ตลอดเวลา 

2.การเงิน 1.รับ-จ่ายเงินตามระเบียบ  
2.อ านวยความสะดวกใน การรับ-
จ่ายกับผู้เกี่ยว 
3. ตรวจสอบเอกสารการ เบิกจ่าย 
 4. เก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 

  

3. งาน
บัญชี/ 
ตรวจสอบ 

1. งานบัญชีและทะเบียน 
 -จัดท าสมุดเงินสด 
 - สมุดรายงานเงิน คงเหลือ
ประจ าวัน 
 -จัดท าทะเบียนคุมเงิน 
งบประมาณ 
-จัดท าทะเบียนคุมเงิน นอก
งบประมาณ -จัดท าทะเบียนคุม 
รายรับเงินบ ารุงการศึกษา  
-จัดท าทะเบียนคุม รายได้แผ่น ดิน  
-จัดท าทะเบียนคุม เอกสารแทนตัว
เงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.จัดท าบัญชีรับจ่ายเงิน สมุดเงิน สด 
สมุดรายงานเงินคงเหลือ ประจ าวัน ให้
ถูกต้อง เป็น ปัจจุบันทุกวัน  
2.จัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ/ 
เงินนอกงบประมาณ 
ทะเบียนคุมรายรับเงินรายได้ 
สถานศึกษา/ทะเบียนคุมรายได้ แผ่น 
ดิน/ทะเบียนคุมเอกสารแทน ตัวเงิน 
ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  
3.จัดท างบเดือนปัจจุบัน ให้เสร็จส้ิน 
ภายใน วัน ท่ี14 ของเดือน ถัดไป 
4.ท างบเทียบยอดเงินฝาก ธนาคาร  
ทุกวันสุดท้ายของเดือน 

1. บัญชีและทะเบียน คุม
เงินทุกประเภท ถูกต้อง 
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบ
ได้้ 
2.สามารถเสนอ ข้อมูล
ให้ผู้บริหาร ทราบได้
รวดเร็ว ทันเวลา 
3.ส่งงบเดือนให้ สตง. 
ตรวจสอบ ภายในวันท่ี 
15 ของเดือนถัดไป 
4.สามารถตรวจสอบ 
การน าฝากและ การเบิก
จ่ายเงิน ฝากธนาคารทุก 
บัญช ี



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
4. พัสดุ- 
สินทรัพย ์

1.การจัดซื้อจัดจ้าง 1.ร่วมกับพัสดุหมวด/ฝ่าย งานใน การ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 2.จัดท า เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง 
 3. ตรวจสอบหลักฐานการจัดซื้อจัด
จ้างและทะเบียนคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์  
4.ก าหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุด ของ
งานจัดซื้อจัดจ้างเน้นการลดรอบเวลา  
5.การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไป ตาม
แผนและเน้นการประหยัด 
 6. เก็บข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างของ ฝ่าย/
กลุ่มฯ/งาน 

1.งานจัดซื้อจัดจ้างทุก
อย่างเป็นไปตาม 
ก าหนดเวลาและทันต่อ
ความต้องการใช้ 
 2.ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ
จัดจ้างลดลง 1 – 5% 

 2.ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ของฝ่าย/
กลุ่มฯ/งาน 
 
 
 
3. บริการวัสดุเพื่อเบิกจ่าย ให้แก่
ฝ่าย/กลุ่มฯ/งาน 

1.จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ – ครุภัณฑ์
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
2. ด าเนินการลงทะเบียนครุภัณฑ์              
ทุกรายการให้เป็นระบบเดียวกัน และ
เป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
 3. ด าเนินการเบิกจ่ายวัสดุให้แก่  
ฝ่าย/กลุ่มฯ/งาน 

1. ทะเบียนคุมพัสดุ – 
ครุภัณฑ์ถูกต้องและ 
เป็นปัจจุบัน 
2. ครุภัณฑ์ทุก รายการมี
การ ลงทะเบียนอย่าง
เป็น ระบบ  
3. เอกสารการเบิกจ่าย 
พัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายบุคลาการ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.บุคลากร 1. จัดท าทะเบียนประวัติ บุคลากร 

 
 
 
 
2.ควบคุมดูแลการลงช่ือมาปฏิบัติ
ราชการของ บุคลากร  
 
 
 
 
3.จัดท าสถิติเกี่ยวกับวันลาและ
ความดีความชอบของบุคลากร 
 
 
 4. ด าเนินการขอเครื่องราชย์
อิสริยาภรณ์ให้แก่บุคลากร  
 
 
 
 
5.จัดท าบอร์ดแผนภูมิและ 
บุคลากร 
ฝ่ายให้เป็น ปัจจุบันและสวยงาม 

1. ด าเนินการลงสมุดประวัติ บุคลากร 
เป็นปัจจุบันถูกต้อง  
2. มีสมุดบันทึกการยืม-ส่ง สมุด 
ประวัติ กรณีย์ไปถ่ายเอกสาร 
 
1. ดูแลจัดเตรียมรายช่ือ ส าหรับลง ช่ือ
มา-กลับ การปฏิบัติงาน  
2. เก็บหลักฐานไว้เป็นปัจจุบัน ใน การ
ปฏิบัติราชการ  
 
 
1. เช็ควันลาของบุคลากรเป็น ปัจจุบัน 
 2. เก็บหลักฐานวันลาของบุคลากร ไว้
เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งข้อมูล พิจารณา
ความดีความชอบ  
1. เช็คเครื่องราชย์ฯ ของบุคลากร ให้
ได้ 
เป็นปัจจุบัน  
2. เก็บหลักฐานเครื่องราชย์ฯ ของ 
บุคลากรไว้เป็นหลักฐานลงใน สมุด
ประวัติ  
1.จัดท าบอร์ดฝ่ายบุคลากรแต่ละ ฝ่าย/
แผนก ให้เป็นปัจจุบัน 

1. จัดท าทะเบียน 
ประวัติบุคลากรได้ 
ถูกต้อง ร้อยละ 100  
2. ให้บริการเกี่ยวกับ 
ข้อมูลได้ร้อยละ 100 
1. ด าเนินการควบคุม 
การปฏิบัติงานของ 
บุคลากรได้ร้อยละ 90
ของงานบุคลากร  
2. มีหลักฐานของงาน 
ร้อยละ 90 
1. ด าเนินการเก็บ ข้อมูล 
ประสบ ผลส าเร็จ  
รอ้ยละ 100  
 
1. ด าเนินงานให้ 
บุคลากรในเรื่อง เครื่อง
ราชย์ฯ ได้รับ ความพึง
พอใจ ร้อยละ 85  
 
 
1. ด าเนินงานการ 
ท างานบอร์ด แผนภูมิ 
ร้อยละ 90 

2. 
สวัสดิการ 

1. สวัสดิการเงินกู้ 
 
 
 
 
 
2. สวัสดิการค่ารักษา พยาบาล ค่า
ศึกษาบุตรและ ค่าเช่าบ้าน 
 

1. มีเอกสารหลักฐานค าขอยืมและมี 
บัญชีคุมการเงินสวัสดิการครูท่ี ถูกต้อง
เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน 
 2.ก าหนดระยะเวลาการรับ-จ่ายเงิน  
สวัสดิการของโรงเรียนระหว่าง วันท่ี 
1-5 ของเดือน 
1. มีสมุดบันทึกหลักฐานการส่ง 
เอกสารขอเบิกเงิน  
2. ดา เนินงานการเบิกค่าศึกษาบุตร 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเช่าบ้าน
เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงการคลัง 

1. สามารถด าเนินงาน 
ได้ส าเร็จตามท่ี ก าหนด
ร้อยละ100  
2.ครูมีความพึงพอใจ ใน
การได้ยืมเงิน สวัสดิการ 
ร้อยละ 100 
1. สามารถเบิก-จ่าย มี 
หลักฐานครบถ้วน ตาม
เงื่อนไขเวลา ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 ของงาน 



ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.ยานพาหนะ 1.การควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ 

 
1.เขียนบันทึกข้อใช้รถยนต์ 
2.จัดท าทะเบียนควบคุมการใช้
รถยนต์แต่ละคัน 
3.ในกรณีท่ีโรงเรียนไม่สามารถจัด
รถบริการได้ ให้เบิกค่ายานพาหนะ
ได้ตามระเบียบการเบิกจ่าย 

1.ผู้ขอใช้ได้รับบริการ ร้อย
ละ 90 

2.อนามัย 

โรงเรียน 
1. การบริหารจัดการ 1. มีแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ

งาน ประจ าปี ท่ีมีคุณภาพ มีการ
ควบคุม การประเมินผล และ
รายงานผล อย่าง เป็นระบบ  
2.จัดเก็บสถิติข้อมูลทางด้าน
สุขภาพ อนามัยของนักเรียน และ
บุคลากร ท่ีมาขอรับการบริการ 
และสถิติ เกี่ยวกับอุบัติเหตุท่ีต้อง
น าส่งโรงพยาบาล  
3.จัดหาเวชภัณฑ์ยา วัสดุ และ 
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้เพียงพอ  
4.จัดห้องพยาบาล ห้องนอน
ส าหรับ ผู้ป่วย ให้เรียบร้อย ถูก 
สุขลักษณะ พร้อมให้บริการ 
 5. มีคู่มือการตรวจและบัน ทึก
สุขภาพ ประจ าตัวนักเรียน 

1.รูปเล่มแผน ปฏิบัติการ 
ประจ าป ี 
2.รูปเล่มรายงานและ 
สรุปผลการด าเนิน การ ตาม
แผน ปฏิบัติการ  
3.รายงานสถิติการเจ็บป่วย 
ของนักเรียนและบุคลากรมี
ยาและ อุปกรณ์การปฐม
พยาบาล มากกว่า 20 ชนิด 
 5. สถิติการเจ็บป่วย สถิติ 
สรุปภาวการณ์ เจริญเติบโต 
สถิติการ ประสานงานและ
ส่งต่อ 

 2. การบริการ 1. มีเจ้าหน้าท่ีให้การบริการ ดูแล
ปฐมพยาบาล ทา แผลและจ่ายยา  
2.จัดเจ้าหน้าท่ีจากโรงพยาบาล มา  
ท าการตรวจสุขภาพประจ าปี ให้ 
นักเรียนทุกช้ันและครู 
 3. บริการช่ังน้ าหนัก -วัดส่วนสูง 
นักเรียนภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อ 
ค้นหานักเรียนท่ีมีน้ าหนัก -ส่วนสูง
ต่ ากว่า เกณฑ์มาตรฐาน บัน ทึกส่ง 
กองอนามัยโรงเรียน เพื่อแกไข ให้
มีการเจริญ เติบโตสมวัย  
5. ประสานงานกับฝ่ายกิจการ 
นักเรียน ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว 

1. บุคลากรในโรงเรียนม ี
ความพึงพอใจในการใช้ 
บริการอยู่ในระดับ ดี ร้อย 
ละ 75 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
และผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไข 
นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพอนามัย  
6. ด าเนินการประกัน ภัยแก่
นักเรียนทุกคน 

 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน 
สุขภาพ 

1. เผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ 
อนามัย โรคติดต่อ สารเสพติดและ 
สุขาภิบาลอาหาร  
2. เสนอแนะการแกไขปัญหาความ 
สะอาดของอาคาร ห้องสุขา และ 
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 
 3.จัดกิจกรรมชุมชนเยาวชน 
สาธารณสุขในโรงเรียน  
4.จัดท าเอกสาร ป้ายนิเทศ 
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย โรคติดต่อ 
สารเสพติดและสุขาภิบาลอาหาร 

1. บอร์ด เอกสารเผยแพร่ 
ความรู้ข่าวสารอย่าง น้อย
ภาคเรียนละ3ครั้ง 
2. สมุดสรุปกิจกรรมชุมนุม 
เยาวชนสาธารณสุขใน 
โรงเรียน 

3.สัมพันธ์
ชุมชน 

1. สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน  
2. การบริการชุมชน  
3.งานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

1.วางแผนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ 
ระหว่างโรงเรียนกับ ชุมชน  
 
2.รณรงค์ระดมความร่วมมือจาก 
ชุมชนท้ังด้านทรัพยากรบุคคลใน 
การพัฒนาและจัดกิจกรรมการ 
เรียนการสอน  
3.ขอสนับสนุนงบประมาณและ 
แหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะด้านภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น  
4. เผยแพร่เกียรติประวัติโรงเรียนสู่ 
ชุมชน  
5. ประสานกับหน่วยงานภายใน 
และ ภายนอกโรงเรียน 
 6. พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น 
7. บริการชุมชน ให้ความร่วมมือ
ต่อ ชุมชนในฐานะโรงเรียนเป็น
แหล่ง เรียนรู้ของชุมชน 
 8. สืบสานประเพณีกับ ชุมชน  

1.รายงานผลจัดกิจกรรม 
ทางพุทธศาสนา ในปี 
การศึกษาท่ีผ่านมา  
2.รายงาน และเผยแพร่ผล 
การพัฒนาชุมชน ของ 
โรงเรียนในการจัด กิจกรรม
ด้านภูมิปัญญา ท้องถิ่นในปี
การศึกษาท่ี ผ่านมา  
3. สรุปผลการประเมินผล 
ระดับความพึงพอใจอยู่ใน 
ระดับดี ร้อยละ 75 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
4. อาคาร 
สถานที ่

1. ดูแล บ ารุง รักษาอาคารสถานท่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.การรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การบริกาi 
4. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย 

1.จัดท าโครงการพัฒนาโรงเรียน 
อาคารเรียน และสถานท่ีภายใน 
โรงเรียนให้สะอาดสวยงามเป็น 
ระเบียบ  
2.ก าหนดมาตรการในการรักษา 
ความปลอดภัย และจัดท าไว้เป็น 
ลายลักษณ์อักษร 
 3.จัดบรรยากาศภายในโรงเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบให้ 
สวยงาม สะอาด และร่มรื่น  
4.จัดหาอุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ให้พร้อมและใช้งานได้  
5. ซ่อมแซมบ ารุงรักษาวัสดุ
ครุภัณฑ์ ของโรงเรียนให้อยู่ใน
สภาพดี  
 
1.จัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน 
และอาคารประกอบ โดยค านึงถึง  
1.1 ความสะอาด  
1.2 ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
1.3 เครื่องอ านวยความสะดวก ใน
การรักษาความสะอาด  
2.จัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน 
รอบอาคาร โดยค านึงถึง  
2.1 บริเวณสวยงาม  
2.2 มีทางสัญจรเป็นระเบียบ 
1. ประสานงานกับหน่วยงานท้ัง 
ภายในและภายนอก ในการขอใช้ 
สถานท่ี /อาคาร/ครุภัณฑ์  
2. พัฒนาระบบส่ือสารภายใน 
โรงเรียนให้ใช้งานได้ดี  
3. ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้มี 
คุณภาพ 

รายงานและสรุปผลการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
พัฒนา ปรับปรุงอาคาร 
สถานท่ีภายในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1. เอกสารการประเมินงาน 
ของลูกจ้าง ประจ าและ 
ลูกจ้างช่ัว คราว  
2.รายงานผลสรุปผลการ 
ปฏิบัติงานของลุกจ้าง 
ประจ าและลูกจ้าง ช่ัวคราว 
 
 
 
 
1.รายงานสรุปผลการใช้ 
บริการด้าน สาธารณูปโภค
อยู่ใน ระดับความพึงพอใจ 
ระดับดี ร้อยละ 75 

 

 

 



ฝ่ายปกครอง 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 

1.ด าเนินการเลือกตั้ง 
คณะกรรมการนักเรียน และ
สมาชิกสภานักเรียน  
2.อบรมผู้น านักเรียน 

1.จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 
นักเรียนและสมาชิกสภานักเรียนทุก
ปี 
 2.ควบคุมดูแลการด าเนินงานของ 
คณะกรรมการนักเรียนและสภา
นักเรียน 
 3.จัดอบรมผู้น านักเรียนทุกปี 

1. มีคณะกรรมการ 
นักเรียนและสภา 
นักเรียน  
2. สมุดบันทึกกิจกรรม 
ของคณะกรรมการ 
นักเรียนและสภา 
นักเรียน  
3. สรุปรูปเล่มกิจกรรม 

2. สารวัตร 
นักเรียน 

1. ดูแลการเดินแถวนักเรียน
ภายในโรงเรียนให้เป็น 
ระเบียบ  
2. ดูแลความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยในการจอด 
ผู้ปกครองและรถบัสรับส่ง
นักเรียนทุกวัน 
 3. ตรวจตราอาคารเรียน 
และดูแลนักเรียนในภาค เช้า
ระหว่าง การท ากิจกรรมหน้า
เสาธงของ นักเรียน  
4. ช่วยเหลือครูเวร ประจ าวัน
ในการดูแล รักษาความ
เรียบร้อย ภายในโรงเรียน 

1.ควบคุมดูแลนักเรียนให้เข้าร่วม
กิจกรรม หน้าเสาธงโดยพร้อมเพรียง  
2. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
บน อาคารเรียนและรอบ บริเวร
โรงเรียน 

1.ความปลอดภัยของ 
นักเรียนด้านการ จราจร 
ปราศจาก อุบัติเหตุและ
อุบัติภัย 
 2.ความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา  
3. นักเรียนลงมาปฏิบัติ 
กิจกรรมหน้าเสาธง โดย
พร้อมเพรียง 
 4.แบบรายงานการ 
ปฏิบัติหน้าท่ี ประจ าวัน 

3.ส่งเสริม 
คุณธรรม/ 
จริยธรรม 
นักเรียน 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริม 
คุณธรรมจริยธรรม  
2.ให้ค าปรึกษา อบรม แนะนา 
ช่วยเหลือและ แกไข้ปัญหา
นักเรียน  
3.อบรมติดตาม เสริมสร้าง 
ก าลังใจให้กับ นักเรียน กลุ่ม
เส่ียง 

1.จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้
นักเรียน ตลอดปี การศึกษา  
2.กิจกรรมโฮมรูมทุกวัน  
3.กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ทุกกระ
ดับ ช้ัน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 4. มีการอบรมแก้ไขพฤติกรรม 
นักเรียน กลุ่มเส่ียง 
 5. ประเมินผล สรุป และรายงานผล
ทุกภาค เรียน 

1. นักเรียนเข้าร่วม 
กิจกรรม ไหว้พระ สวด
มนต์ร้อยละ100  
2. นักเรียนทุกคนได้เข้า 
รับการอบรมคุณธรรม 
3. นักเรียนกลุ่มเส่ียง มี
พฤติกรรมดีขั้น ร้อยละ
70 

4.ระบบดูแล 
นักเรียน 

1.จัดท าคู่มือนักเรียน 
 2.จัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

1. ช้ีแจง กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติของ 
โรงเรียนให้แก่นักเรียนเพื่อทราบและ
ถือ ปฏิบัติร่วมกัน  

1. นักเรียนมีคู่มือ 
นักเรียนท่ีชัดเจนและ 
ปฏิบัติตามคู่มือ ร้อยละ 
95  



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
 2.1รู้จักนักเรียนเป็น 
รายบุคคล 2.2คัดกรอง
นักเรียน 
2.3 ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 2.4 ป้องกัน
ควบคุมดูแล ระเบียบวินัย  
2.5 ส่งต่อนักเรียนท่ีมี ปัญหา
พฤติกรรมเพื่อ การ
ปรับเปล่ียนแก้ไข พฤติกรรม 
 3.อบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 4.จัดระเบียบเครือข่าย 
ผู้ปกครอง 
 5. ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.ก ากับดูแลตรวจตรานกเรียนให ้
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและ ข้อ 
ปฏิบัติของโรงเรียน  
3.ให้ค าปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือ
แก้ไข ปัญหานักเรียนท่ีไม่ปฏิบัติตาม 
กฎระเบียบและข้อปฏิบัติของ
โรงเรียน 
 4. ประสานการทา งานกับ
คณะกรรมการ ฝ่ายต่างๆ  
5.จัดอบรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง  

2.รายงานการประชุม 
ของผู้ปกครอง เครือข่าย
เพื่อแก้ไข พฤติกรรม
นักเรียน  
3.ครูเย่ียมบ้านนักเรียน 
กลุ่มเส่ียงทุกคน 
 4. นักเรียนกลุ่มเส่ียงมี 
พฤติกรรมเปล่ียนไป 
ในทางท่ีดีขึน้ ร้อยละ 70  
5. มีผู้ปกครองเครือข่าย 
ทุกระดับช้ัน 
 6.แบบรายงานผลการ 
ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฝ่ายบริการ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1. อาหาร
กลางวัน 

1.ควบคุมมาตรฐานโภชนาการ
ด้าน คุณภาพอาหาร ราคาและ
ความสะอาด 
 
 2.จัดระบบการบริการและการ
รับบริการ ด้านโภชนาการของ
โรงเรียน  
 
3. ส่งเสริมความรู้ทางด้าน
โภชนาการและ นา มาเผยแพร่
แก่ชุมชน 

1. มีคณะกรรมการโภชนาการ 
พิจารณาร้านอาหาร ควบคุม 
คุณภาพ ราคาและป้องกันการเอา 
รัดเอาเปรียบระหว่างแม่ค้ากับ
นักเรียน  
2.วางระเบียบ วิธีการ และแนว 
ปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการ 
บุคลากรและนักเรียน ยึดถือปฏิบัติ 
เช่น การประกอบอาหารราคา 
เวลาจา หน่าย ฯลฯ  
3. ดูแลสถานท่ีจ าหน่าย และ 
รับประทานอาหารให้สะอาด เป็น 
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ  
4.จัดเตรียมน้ า ด่ืม ควบคุมคุณภาพ
น้า ด่ืม น้า ใช้ในโรงเรียนให้มี
คุณภาพ สะอาดปลอดภัย  
5.จัดอบรม ให้ความรู้ทางด้าน 
โภชนาการโดยประสานงานกับ 
สาธารณสุขเพื่อให้ความรู้ท่ีถูกต้อง 
กับ นักเรียน ครูบุคลากรและ 
ผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียน 
6. ประเมินผลงานสุขาภิบาล โรง
อาหาร เพื่อน าแนวทางมาใช้ ให้
เกิดประสิทธิภาพ 

1.โรงเรียนมีผลการประกัน
คุณภาพงานโภชนาการจาก 
หน่วยงานสาธารณ- สุขปี 
ละ1ครั้ง 
 2.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจ ในการได้รับบริการ
ด้าน โภชนา การอยู่ในระดับ 
ดี ร้อยละ 80  
3.รายงานการจัดกิจกรรม 
อบรมบุคลากรในโรงเรียน 
ทางด้านโภชนาการ ปีละ 1
ครั้ง 

2.สหกรณ์
ร้านค้า 

1.กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 1. ด าเนินการจัดกิจกรรมสหกรณ์
ใน โรงเรียนให้เป็นระบบตาม
ระเบียบ ข้อบังคับของการจัด
กิจกรรม สหกรณ์ในโรงเรียนฯ 
 
  
2.จัดสินค้าเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่ี
มี คุณภาพให้เหมาะสมและ
เพียงพอ ตามความต้องการ  
3.จัดท าบัญชีให้ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน  

1. ทะเบียนสินค้า  
1.1 โครงสร้างการจัด 
กิจกรรมสหกรณ์  
1.2 บัญชีหุ้น 
 
 
 2. สินค้าท่ีมีคุณภาพ  
2.1 แบบประเมิน ผล/ 
สรุปผลความพึงพอใจใน 
การบริการ 



4.ให้ความรู้ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับ 
กิจกรรมสหกรณ์แก่นักเรียน 
ด าเนินการจัดท าทะเบียนสินค้า 
ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็น 
ระบบและถูกต้อง 

 3. บัญชีรายรับรายจ่าย ท่ี 
เป็นปัจจุบัน  
4. แบบประเมินผล/สรุปผล 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน 
ฯ  
5. ทะเบียนสินค้าและ 
ทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ้์ 

3. แนะแนว 1.ประสานข้อมูลการศึกษาต่อ 
2. บริการให้ค าปรึกษานักเรียน
รายบุคคล 
3. ประสานงานครูท่ีปรึกษาด้าน
การแนะแนว 

1. ครูได้ท าหน้าท่ีแนะแนวนักเรียน
ได้ท้ังด้านการเรียนและค าปรึกษา
อื่นๆ 
 

1.ข้อมูลสถาบันการศึกษา
ต่างๆและอาชีพ 
2. เอกสารการบันทึก การ
ให้ค าปรึกษา สรุปงาน/
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประกันคุภาพ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.งาน 
แผนงาน 
โรงเรียน 

1.จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพ
การศึกษา ปี2560-2562 
2.จัดท าแผนปฏิบัติ การประจ าปี  
3.จัดท าปฏิทิน ปฏิบัติงาน ประจ าปี  
4. ประสานงาน กากับควบคุมการ 
ปฏิบัติตาม แผนปฏิบัติการประจ าปี 
 5. ประเมินผล สรุปผลการ 
ด าเนินการตาม แผน ปฏิบัติการ 
ประจ าป ี 
6.รายงานผลการ ด าเนินงาน / 
โครงการตาม แผนปฏิบัติการ  
7. ปรับแผนพัฒนา คุณภาพ 
การศึกษา ในแต่ละปี 

1.จัดท าแผนกลยุทธ์และแผน 
ปฏิบัติการ ประจ าปีโดยการมีส่วน
ร่วมของคร ูผู้ปกครอง นักเรียน  
2.ฝ่าย/กลุ่มสาระฯ/งาน ดา เนินงาน/
โครงการ และใช้งบประมาณเป็นไป
ตามแผน ปฏิบัติการประจ าปี อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล
ตามท่ีก าหนด  
3. ประเมินผลการปฏิบัติงาน
โครงการ และ สรุปรายงานผลอย่าง
เป็นระบบ สามารถ ตรวจสอบได้ 

1. รูปเล่มแผนกลยุทธ์
และ แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีส าเร็จภาย ใน 
เดือน มิถุนายน  
2. ประเมินผลและสรุป 
รายงานผลการ 
ด าเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการ ภายใน 
เดือนมีนาคม 

2. งาน 
ประกัน 
คุณภาพ 
การศึกษา 

1. ด าเนินการ ประกันคุณภาพ 
การศึกษาของ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ประเมินและ รายงานผลการ 
ประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษา 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนิน การ
ประกัน คุณภาพการศึกษา  
2. พัฒนาบุคลากรการประกัน
คุณภาพการศึกษา  
3. มีคู่มือการด าเนินการประกัน
คุณภาพ การศึกษา  
4. มีมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ฝ่าย/ กลุ่มฯ/งาน 
 5. มีการก ากับติดตาม การประกัน
คุณภาพ การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
1.แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษา  
2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา ในปี การศึกษาท่ีผ่าน  
3.จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
ศึกษา ของ โรงเรียนในปีการศึกษาท่ี
ผ่านมา  

1. คู่มือการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการ 
ศึกษา สามารถน า ไป 
ปฏิบัติได้ ร้อยละ 70  
2. รายงานและ
เผยแพร่ผลการพัฒนา
คุณภาพศึกษาของ
โรงเรียนใน                    
ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

 

 

 



ฝ่ายส านักวิทยบริการ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.ทะเบียน 
นักเรียน 

1.จัดท าแผนงานทะเบียน 
 

1.วิเคราะห์งานและโครงการจาก 
การประเมินผล  
2.จัดท าแผนปฏิบัติงานการ 
ลงทะเบียนเรียน  
3.จัดท าทะเบียนนักเรียนให้เป็น 
ปัจจุบัน  
4.จัดท าประกาศนียบัตรการจบ 
หลักสูตรของนักเรียน 

1. งานและโครงการ 
ประเมินผล  
2. แผนปฏิบัติงาน  
3. ทะเบียนนักเรียน  
4. ทะเบียนคุม 
ประกาศนียบัตร 
นักเรียน 

2. งาน
ห้องสมุด 

1.การบริการ 
 
 
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 

1.ก าหนดระเบียบของการบริการ 
2.ให้บริการเทคโนโลยี 
3.จัดท าคู่มือห้องสมุด 
1.ก าหนดกิจกรรมและวิธี
ด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้ง
สองภาคเรียน 

1.ผู้มาใช้บริการห้องสมุด
เพิ่มขึ้น 
 
1.นักเรียนและครูเข้า
ร่วมกิจกรรมมากขึ้น 

3. พัฒนาสื่อ
และ
นวัตกรรม
ทาง
การศึกษา 

ส่งเสริมให้ครูจัดท าส่ือการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 

1. จัดส่งครูเข้าอบรมการผลิตส่ือ
และนวัตกรรมตามท่ีหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจัดขึ้น 

1.แต่ละกลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีการผลิตส่ือ และ
นวัตกรรม 

4. งานวิจัย 
และ พัฒนา 
การศึกษา 

1.งานวิจัยเพื่อ พัฒนาคุณภาพ ของ
โรงเรียน  
2.งานวิจัยในช้ัน เรียน 

1. มีคณะกรรมการงานวิจัยของ
โรงเรียน  
2.จัดท าข้อมูลสารสนเทศแหล่ง
สืบค้นข้อมูล และบริการข้อมูลเพื่อ
การวิจัยในโรงเรียน 
3. น าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่
งานวิจัยใน ห้องสมุดและเว็บไซต์
ของโรงเรียน 

1. ครูมีผลงานการวิจัยใน 
ช้ัน เรียนท่ีมีคุณภาพ 
อย่าง น้อย ปี ละ 2 
เรื่อง/ท่าน 

 

 

 

 



ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้ 
1.เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.พัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
2. การจัดท าฐานข้อมูล 
 
 
 
3. พัฒนาระบบ เครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ อินทราเน็ตและ 
อินเทอร์เน็ตและ ดูแลเว็บไซต์ 
โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
4. บริการด้าน เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1.จัดอบรมความรู้ด้าน ICT ให้
บุคลากรหรือจัด ไปศึกษาดูงาน  
1. มีฐานข้อมูลของโรงเรียน เช่น 
ฐานข้อมูลครู นักเรียน ศิษย์เก่า
หลักสูตรหนังสือและ ส่ิงพิมพ์ใน 
ห้องสมุดอุปกรณ์และเครื่องมือสอน 
1.จัดท า ระบบเครือข่ายให้ครอบ คลุม 
ทุกฝ่าย ทุกงานและกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้และเช่ือมต่อกับระบบ
อินเทอร์เน็ต  
2. สร้าง 
เว็บไซต์ของโรงเรียน และจัดท า 
โฮมเพจของทุกฝ่ายงาน กลุ่มสาระฯ 
ให้มีหัวข้อเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
 
1.จัดห้องบริการ ICT ส าหรับบุคลากร
ใช้ คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่างๆ และ
ระบบ อินเทอร์เน็ต 

1. บุคลากรมีความพึง 
พอใจในระดับดีขึ้น ไป 
ร้อยละ 70 
 
 
 
1. มีระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ภายใน 
เช่ือม ทุกฝ่าย/กลุ่ม/ 
งาน และใช้งานระบบ 
อินเทอร์เน็ตได้  
2. บุคลากรในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจต่อการ 
ใช้ระบบเครือข่าย 
คอมพิวเตอร์ ใน ระดับ 
ดีขึ้นไป ร้อยละ70 
1. บุคลากรในโรงเรียนม ี
ความพึงพอใจต่อการ ให้ 
บริการเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ในระดับดีขึ้น
ไป ร้อยละ70 

2.งาน 
สารสนเทศ 

1.จัดท าเอกสาร สารสนเทศของ 
โรงเรียน 
 2. เผยแพร่ข้อ มูล สารสนเทศ
บน ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ 
ภายในโรงเรียน 

1.จัดท าข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
และส าเร็จเป็นรูปเล่ม สามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการศึกษา และการ
เรียนการสอนได้  
 2.ให้บริการ/รายงานข้อมูลสารสนเทศ  
3.จัดระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
4. ประเมินและปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ  

1. รูปเล่มเอกสาร 
สารสนเทศ 
 2. บุคลากรในโรงเรียน 
มีความพึงพอใจต่อ การ
ใช้ข้อมูล สารสนเทศ ใน
ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ70 

 


