
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
มาตรฐานการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต มุกดาหาร 
 

งาน ภาระหน้าที่  มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบงชี้ 
1.ห้องกลุ่ม
งานวิชาการ 

1.ให้บริการข้อมูลสารสนเทศงาน
ฝ่ายวิชาการ 
 

1.บริหารและจัดการห้อง
กลุ่มงานวิชาการให้มีเป็น
ปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ 

1. ผู้รับบริการมีความ
พอใจ ระดับดี 
ร้อยละ 80 

2. การพัฒนา 
หลักสูตร 

1.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ประเมินผลหลักสูตร 
3. ประสานงานก ากับควบคุมการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
หลักสูตร 

1.สถานศึกษามีหลักสูตร
การศึกษาปี 2564 
2.จัดการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัด 

1.รูปเล่มหลักสูตร 
สถานศึกษาปี 2564ที่
สมบูรณ์ 
2. ปพ.1-9 
 

3. การพัฒนา 
กระบวนการ 
เรียนรู้ 

1.อ านวยความสะดวกให้ค าปรึกษา 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2.ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ 
3.ประสานงาน ควบคุมดูแล การ
จัดกระบวนการเรียนรู้ /มอบหมาย
งานจัดสัดส่วนของงานแต่ละ 
รายวิชา การบูรณาการคะแนน
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับระดับ และสมรรถนะ 
ภาพของนักเรียน 

1.วางแผนการปฏิบัติงาน
ก าหนดรูปแบบ และ
แผนการด าเนินงานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
2.ก าหนดรูปแบบเอกสารที่
ใช้ในงานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
3. ด าเนินงานตามแผน 
4. นิเทศติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน พัฒนา
ปรับปรุงระบบงาน 

1.มีรายงานผลการ 
ปฏิบัติงานพัฒนา 
กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้ 
2. แผนการจัดการ
เรียนรู้ 
3.โครงสร้าง/
ก าหนดการสอน 
4. รายงานการนิเทศ
ติดตามการจัดการ
เรียนการสอน 
5.ค าสั่ง 

4.วัดผลและ 
ประเมินผล 

1.จัดท าปฏิทินงานวัดผลและ
ประเมินผล 
2.วางแผนและด าเนินงานตาม
แผนการวัดผลและประเมินผล 
3.จัดท าผลการเรียนของนักเรียน 
4.ด าเนินการแก้ไขผลการเรียนของ
นักเรียน 

1.ด าเนินงานตามปฏิทินที่
วางแผนไว้และจัดเตรียม
เอกสารที่ใช้ในการวัดผล
และประเมินผลการเรียน 
2.ให้ความรู้เกี่ยวกับการออก 
ข้อสอบและการวิเคราะห์ 
ข้อสอบ ผลการเรียน 

1.ครูมีเอกสารใช้ในการ 
เรียนการสอนและ 
การวัดและประเมินผล 
2.ครูมีความรู้และ 
สามารถวิเคราะห์ 
ข้อสอบได้ 
3.เอกสารปพ.1-9 

5.พัฒนาสื่อ 
และนวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

1.ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยและ
นวัตกรรมภาคเรียนละ1เรื่อง  
 

1.ส่งเสริมครูเขา้ร่วมอบรม
การผลิตสื่อและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
2.จัดท าสื่อ วิจัย นวัตกรรม 
 

1.วิจัย นวัตกรรม 
2. สื่อ 
3.รายงานการอบรม 



6. นิเทศ 1.นิเทศการจัดท าแผนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
2.นิเทศการสอน 

1.แต่งตั้งคระกรรมการนิเทศ
แผนและการจัดการเรียน
การสอน 

1. รายงานการนิเทศ
ติดตามผลการจัดการ
เรียนการสอน 
2.ค าสั่ง 

7.กิจกรรม
พัฒนา 
ผู้เรียน 

1.แต่งตั้งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

1.ปฏิบัติการสอนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

1.หลักสูตร 
2.ค าสั่งโรงเรียน 
3.ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
4. สรุปโครงการ 

8.แนะแนว 1.ประสานการจัดท าฐานข้อมูล
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันสามารถ 
น าไปบริหารได้ 

1.SDQ/EQ 
2.แบบบันทึกเยี่ยมบ้าน 
3.ระเบียนสะสมผู้เรียน 
4.วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล 

9.งาน 
ห้องสมุด 

1.ส ารวจหาวัสดุสารนิเทศ 
2.การบริการ 
3.ซ่อมบ ารุงวัสดุสารนิเทศ 
4.จดักิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน 

1.จัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการวัสดุสารนิเทศของ
ครูและนกัเรียน  
2.รวบรวมข้อมูลและ
พิจารณารายชื่อวัสดุ
สารนิเทศท่ีเหมาะสมแล้วด า 
เนินการจัดซื้อตามขั้นตอน 
3. ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ  
4.ก าหนดระเบียบของงาน
บริการเพื่อให้บุคลากรของ
โรงเรียนปฏิบัติตามได้
ถูกต้อง 
5.ปรับปรุงและซ่อมแซมวัสดุ 
สารนิเทศให้อยู่ในสภาพดี
และเหมาะสมกบัการใช้งาน 
6.จดักิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านตลอดปีการศึกษา 
 

1. แบบรายงานการ
ส ารวจวัสดุสารนิเทศ 
2.ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจต่อการเข้าใช้
บริการห้องสมุดใน
ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ 
70 
3.มีวัสดุสารนิเทศ ที่ 
ทันสมัยหลากหลาย 
และเพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 
4.นักเรียนและครูเข้า 
ร่วมกิจกรรมร้อยละ80 

10.ประกัน 
คุณภาพการ 
ศึกษา 

1.ด าเนินการประกนัคุณภาพ 
การบริหารและการจัดการ 
 

1.มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
2. มีการก ากับ ติดตาม การ
ประกันคุณภาพ อย่างเป็น
ระบบ 

1.คู่มือการประกัน
คุณภาพ 

11.ทะเบียน 
นักเรียน 

1.จัดท าแผนงานทะเบียน 1.จัดท าทะเบียนนักเรียนให้
เป็นปัจจุบัน 

1.ทะเบียนนักเรียน 



12.พัฒนา 
บุคลากร 

1.พัฒนาบุคลากร ด้าน 
ความรู้เพื่อเขา้สู่มาตรฐาน 
วิชาชีพครู 
2.พัฒนาบุคลากรให้มี 
การเลื่อนวิทยฐานะ 

1.จัดอบรมความรู้ด้าน
วิชาชีพครู 
2.สนับสนุนส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 

1.รายงานการอบรม 

13.แผนงาน
และ
งบประมาณ 

1.จัดท าแผนงาน/โครงการ 
ประจ าปี 
2.จัดซื้อจัดจ้าง 
3.จัดท าบัญชีการจัดซื้อจัดจ้าง 
4.รายงานผลการใช่จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

1.จัดท าแผนงาน / โครงการ
ให้ชัดเจนทั้งกิจกรรมและ 
งบประมาณ 
2.ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน /โครงการว่า
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
วัน/เวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
3.ประเมินผล สรุปผลการ 
ปฏิบัติงานตามโครงการ
เสนอผู้เกีย่วขอ้งภายในวัน 
หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น 

1.มีเอกสารแผนงาน
งบประมาณประจ าปี 
เป็นรูปเล่มสามารถใช้
เป็นคู่มือปฏิบัติงาน 
ได้ 
2.รายงานการจัดซื้อจัด
จ้าง 
3.สมุดบัญชีเงิน
คงเหลือประจ าปี 
4.รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

14.งานสาร
บรรณ 

1. .รับ- ส่ง หนังสือ 
2.จดัท าสมุดค าสั่งโรงเรียน 
3.จัดท ารายงานการประชุม 
ของโรงเรียน 
4.ให้บริการแก่ครูบุคลากร 
ทางการศึกษาเกี่ยวกับหนังสือ
ราชการ 

1.จัดท าสมุดทะเบียน
หนังสือเข้าและหนังสือ
ส่งออก 
2.จดัเก็บหนังสือเขา้ตาม
แฟ้ม 
3.โต้ตอบหนังสือราชการกับ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4.น าค าสั่งจัดเก็บใส่แฟ้ม 
5.รายงานประชุมของ
โรงเรียน 

1.สมุดทะเบียนหนังสือ
เข้าออก 
2.สมุดตรวจราชการ 
3.สมุดเยี่ยม 
4.แฟ้มค าสั่ง 
5.แฟ้มหนังสือเข้า-ออก 

15.ชุมชน 
สัมพันธ์ 

1.สร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
2.การบริการชุมชน 
3.งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.วางแผนเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกบัชุมชน 
2.รณรงค์ระดมความร่วมมือ
จากชุมชนทั้งด้านทรัพยากร
บุคคลในการพฒันาและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.ขอสนับสนุนงบประมาณ
และแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะ
ด้านภูมิปญัญาท้องถิ่น 
4.เผยแพร่เกียรติประวัติ
โรงเรียนสู่ชุมชน 

1.รายงาน และ
เผยแพร่ผลการพัฒนา
ชุมชน ของโรงเรียนใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ 
2.สรุปผลการประเมิน 
ความพึงพอใจของ
ชุมชนในการเข้าใช้
บริการกับทางโรงเรียน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป
ระดับดี ร้อยละ 75 



 


