


                                                                
 

โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 

1.จัดเตรียมเอกสารการประชุม 
ระเบียบวาระการประชุม หนังสือ
เชิญประชุมและบันทึกรายงานการ
ประชุมของกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

1.ท าหนังสือราชการเชิญคณะกรรมการ
วิชาการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 
2.มีระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการทุกครั้ง 
3.บันทึกรายงานการประชุมและเสนอรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการให้เสร็จ
ภายใน 5 วัน 

 2.จัดท าทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร 
หนังสือราชการ บันทึกข้อความ
ตามระบบ จ่ายเอกสารให้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้และงานต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ติดตาม เก็บเรื่องเข้าแฟ้ม
และจัดพิมพ์ค าสั่ง 

1.ลงทะเบียนรับหนังสือให้เสร็จภายในเวลา 1 
ชั่วโมง 
2.แจ้งเรื่องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบหลังจาก
ผู้อ านวยการสั่งการให้เสร็จภายใน  1 วัน 
3.เก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้มให้เป็นระบบ 
สะดวกต่อการสืบค้น 
4.ร่างค าสั่งเกี่ยวกับกลุ่มบริหารงานวิชาการให้
ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 

 3.จัดท าและดูแลแบบฟอร์มต่าง ๆ 
และจัดให้เป็นระบบ 

1.จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิชาการให้
ครบถ้วนตลอดเวลา 
2.แบบฟอร์มเอกสารหมดต้องจัดท าให้เสร็จ
โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที 

 4.จัดซื้อ ลงทะเบียน วัสดุ ครุภัณฑ์
ซ่อมบ ารุง 

1.จัดซื้อ ซ่อมบ ารุง วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไป
ตามโครงการ 
2.ลงทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน 
3.จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน 

 5.ให้บริการครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ที่มาติดต่อราชการ 

1.บริการผู้ที่มาติดต่อส านักงานวิชาการ ให้มี
ประสิทธิภาพ และให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจ 
2.เรื่องใดที่ผู้ให้บริการไม่สามารถตัดสินใจได้ให้
ปรึกษารองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการหรือหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1.งานส านักงานกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ

(ต่อ) 

6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.ประสานงานกับกลุ่มบริหารงาน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ กลุ่มวิชา งาน และผู้ที่เก่ียวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาหลักสูตร
และกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมและปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการ
สอน 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และ
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษา 

 2.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 1.ศึกษา วิเคราะห์เอกสารหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสภาพปัญหา 
2.หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และท้องถิ่น 
3.หลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
4.จัดท าหลักสูตรตามองค์ประกอบของ
หลักสูตรโรงเรียน 
5.โครงสร้างหลักสูตรที่ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 
6.นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 3.พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1.จัดกลุ่มการเรียนตามโครงสร้างของหลักสูตร 
2.จัดกลุ่มการเรียนให้นักเรียนมีโอกาสเลือก
ตามความถนัด ความสนใจ 
3.ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญอย่างน้อย 1 รายวิชา/ภาคเรียน 
4.ครูจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อกระบวนการเรียนการสอน 
5.จัดตารางสอนครูรายบุคคล ตารางเรียนและ
ตารางการใช้ห้องเรียน 
6.จัดสอนเสริมและสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักเรียน 

 
 
 
 



 
งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

3.งานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

   1.ประสานกับครูในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
   2. เขียนโครงการและเสนอ
โครงการเพื่ออนุมัติ 
   3. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4. ดูแลและประสานงานในการ
จัดท าแผนจัดการเรียนรู้ 
   5. ดูแลและด าเนินการวัดและ
ประเมินผลให้เป็นไปตามระเบียบ
การวัดและประเมินผล 
   6.ประสานงานในการจัดท า
ข้อสอบ จัดเก็บข้อสอบ และ
ด าเนินการจัดเก็บให้ปลอดภัย 
   7.ติดตามดูแลในการด าเนินการ
สอบแก้ตัวและจัดสอนซ่อมเสริม
เพ่ือสอบแก้ตัวเมื่อนักเรียนติด 0,
ร,มส,มผ ของนักเรียน 
   8. ประสานงานการด าเนินการ
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรและเสริม
หลักสูตรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 
   9.จัดอัตราก าลังครูปฏิบัติงาน
สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   10.จัดครูเข้าสอนแทนเมื่อครูใน
กลุ่มสาระ ลาหรือไปราชการ 
   11.พัฒนาศูนย์สื่อ ห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระ 
   12.ด าเนินการจัดระบบ 5 ส. 
   13.นิเทศ ก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลงานของครูในกลุ่มสาระ
เพ่ือเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
   14.ฝึกซ้อมและเตรียมความ
พร้อมนักเรียนในการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการระดับต่าง ๆ 
   15.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.การบริหารจัดการกลุ่มสาระเป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของโรงเรียน 
2.การปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นไปตามแผนงานและโครงการ 
3.การจัดกระบวนการเรียนการสอนสอดคล้อง
กับหลักสูตรของโรงเรียน 
4.จัดท าหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
5.จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ให้เอ้ือต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
6.จัดครูเข้าสอนโดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและความถนัด 
7.ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET 
สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 
 



 
 
 

งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
4.งานทะเบียนวัดและ
ประเมินผล 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทิน
งานทะเบียนและวัดประเมินผล 
3.จัดท าแบบฟอร์ม ใบค าร้องต่าง ๆ 
3.ด าเนินงานเกี่ยวกับทะเบียน
นักเรียน 
   4.1 จัดท าใบมอบตัวและ
รวบรวมข้อมูลทะเบียนนักเรียน 
   4.2 บันทึกข้อมูลในทะเบียน 
   4.3 จัดท าทะเบียนรายชื่อ
นักเรียน ส าหรับใช้งานและบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   4.4 จัดท าสถิติจ านวนนักเรียน
และจ าหน่ายนักเรียน 
5.ด าเนินงานเกี่ยวกับวัดและ
ประเมินผล 
   5.1จัดซื้อ จัดท า เอกสาร
เกี่ยวกับงานวัดผล 
   5.2 ประสานงานกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เพ่ือให้การด าเนินการ
เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผล
เป็นไปตามระเบียบการวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
   5.3 ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัด
ประเมินแก่ครู นักเรียนและ
ผู้ปกครอง 
   5.4 พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
   5.5 จัดท ารายงานผลการเรียน
ของนักเรียน น าเสนอฝ่ายบริหาร 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  5.6 น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
พัฒนางาน 
  5.7 ก ากับดูแลการจัดท าข้อสอบ 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน และ
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษา 
2. บันทึกข้อมูลทะเบียนนักเรียนถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
3.การมอบตัวของนักเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
4.สถิตินักเรียนเป็นปัจจุบัน 
5.ครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าใจวิธีวัดและ
ประเมินผลการเรียน 
6.การจัดสอบการสอบกลางภาคปลายภาค
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.การประกาศผลการเรียนและการรายงานผล
รายงานผลการเรียนเป็นไปตามก าหนดเวลา 
8.การตรวจข้อสอบด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ
เสร็จตามก าหนดเวลา 
9.เทคโนโลยีที่น ามาใช้งานมีคุณภาพเหมาะสม
กับงาน 
10. ข้อมูลนักเรียนที่ติด 0,ร,มส,มผ  เป็น
ปัจจุบัน 
11. การจัดท าหลักฐานให้นักเรียนถูกต้องตาม
ระเบียบทางราชการ 
 
 

 
 



 
งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

4.งานทะเบียนและวัด
ประเมินผล (ต่อ) 

   5.8 จัดสอบกลางภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
   5.9 จัดท าหลักฐานนักเรียนที่จบ
หลักสูตรการศึกษา 
   5.10 ก ากับดูแลการตรวจข้อสอบ
ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ 
   5.11 จัดท าข้อมูลนักเรียนที่ติด 0,
ร,มส,มผ 
      5.12 นิเทศ ก ากับ ติดตาม  
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

5. งานนิเทศการศึกษา 1.จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทิน
งานนิเทศภายใน 
2.จัดระบบงานนิเทศตามนโยบาย
โรงเรียนและสพม.28 
3.ประสานงานกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศและการ
จัดท าข้อมูลประกอบการนิเทศ 
4.นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการนิเทศเมื่อสิ้นสุด
การนิเทศในแต่ละครั้ง 
5.ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นใน
การพัฒนาโรงเรียน พัฒนาการศึกษา 
พัฒนาด้านต่าง ๆ 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษา 
2.การนิเทศสอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
การจัดการศึกษา กลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ 
เป้าหมายและตัวชี้วัดการจัดการศึกษา ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 
3.ด าเนินการนิเทศตามปฏิทินงานนิเทศ 
4.สรุปการนิเทศเป็นปัจจุบัน 

6.งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทิน
งานพัฒนาสื่อจัดการเรียนรู้ 
2.ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการ
ความจ าเป็นในการ จัดท า จัดหาและ
จัดซื้อสื่อประกอบการเรียนการสอน 
3.ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการ
สอนของครู 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐานการศึกษา 
2.สื่อการจัดการเรียนรู้เพียงพอ 
3.บัญชีสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เป็นปัจจุบัน 
4.บัญชีสื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเป็น
ปัจจุบัน 

 
 



 
งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

6.งานพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
 

4.ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือใช้
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
5.จัดท าบัญชีสื่อการเรียนรู้โดย
ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

7.งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

1.จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทิน
งานวิจัยและพัฒนา 
2.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหาร
จัดการและพัฒนาสถานศึกษา  
3.ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
4.วิจัย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในเรื่องท่ีได้รับ
มอบหมาย 
5.ประสานงานกับห้องสมุดในการ จัด
เอกสารงานวิจัย เพ่ือบริการครู 
6.ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวก
แก่ครูในการท าวิจัยในชั้นเรียนและวิจัย
การศึกษา 
7.ประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
8.รวบรวมงานวิจัยของครู ติดตาม 
ประเมินผลและสรุปผลการวิจัย 
9.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษา 
2.งานวิจัยถูกต้องตามหลักวิชา 
3.มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการอ้างอิง 
4.โรงเรียนมีข้อมูลในการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7.งานแนะแนว 1.จัดท าแผนงาน โครงการ ปฏิทินกิจกรรม 

งานแนะแนว 
2.จัดบริการแนะแนวนักเรียน 5 บริการ  
3.จัดกิจกรรมแนะแนวทุกระดับชั้น 
4.จัดกิจกรรม ดูแลและส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนพิเศษ 
5.ติดต่อประสานงานกับบุคลากรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพ่ือความร่วมมือใน
การด าเนินการแนะแนว 
6.ประสานความร่วมมือในการจัดหา
ทุนการศึกษา และการให้บริการกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
7.ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ครู
ประจ าชั้น ครูประจ าวิชา หัวหน้าระดับใน
การดูแลแก้ไขพัฒนานักเรียน ตามระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
8.ประสานงานกับกลุ่มบริหารวิชาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการจัดให้นักเรียน
เลือกวิชาเพ่ิมเติม 
9.ให้ค าแนะน า ปรึกษาแก่ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองในการเตรียมความพร้อม การ
วางแผน ในการศึกษาต่อและประกอบ
อาชีพของนักเรียน 
10.แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น 
ป.6 เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภท
ห้องเรียนปกติปละห้องเรียนพิเศษ 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษา 
2..จัดบริการครบทั้ง 5 บริการได้แก่ 
การรวบรวมข้อมูล การให้ค าปรึกษา 
การบริการสนเทศ การจัดวางตัวบุคคล
และการติดตามผล 
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบันสามาถน าไปบริหาร
จัดการได้ 
4.นักเรียนมีเป้าหมายและแนวทางการ
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 
5.นักเรียนเลือกวิชาเพ่ิมเติมตรงกับ
ความถนัดและความสนใจ 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามโครงการ 
ปฏิทินและกิจกรรมของงานแนะแนว 
 
 

7.งานแนะแนว (ต่อ) 11.แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น 
ม.3 เพ่ือเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ประเภท
ห้องเรียนปกติปละห้องเรียนพิเศษ 
12.บริการให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล 
13.ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงาน
ผลการด าเนินงานของงานแนะแนว 
14.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 



งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
12.งานโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

1. ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 2. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการ
ปฏิบัติงานสอดคล้องกับเกณฑ์ OBECQA      
3.ประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนตามเกณฑ์ OBECQA ในรูป
คณะกรรมการ 
4.รวบรวมข้อมูลผลการประเมินระบบ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน พร้อม
วิเคราะห์จุดแข็งจุดที่ควรปรับปรุง พัฒนา 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
5. จัดกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนา ความรู้ 
ความเข้าใจ ความตระหนักในการใช้ระบบ
บริหารจัดการคุณภาพตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
6.ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS1-IS3) 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
2.ด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์ 

   OBECQA 
3.จัดท าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(IS1-IS3) ให้มีประสิทธิภาพ 

13.งานโรงเรียนวิถี
พุทธ และโรงเรียนศีล 
5 ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง 

1.วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน 
2. ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
3. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการ
จัดกิจกรรมตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ  29  
ประการ   
4. เมื่อด าเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถี
พุทธ  เสร็จเรียบร้อยแล้วรายงานให้
โรงเรียนทราบเพ่ือเตรียมรับการประเมิน 
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
2.ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนศีล 5 
ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง 

 

 3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โรงเรียนวิถี
พุทธ และโรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่อ
อย่างพอเพียง 

 
 



 
งาน ภาระหน้าที่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

14.งานโรงเรียน
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์
พระราชา 

1.วางแผน ประสานด าเนินการขับเคลื่อน 
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในโรงเรียน 
 2.เพ่ือให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและ
บุคลากร และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไป   
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและการด ารงชีวิต 
3.เป็นบุคลากรหลักในการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการ 
4.รวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสาร สรุป
รายงาน ปรับปรุงพัฒนา 
5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
ยุทธศาสตร์ของ สพฐ. มาตรฐาน
การศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
เกี่ยวกับงานโรงเรียนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับโรงเรียนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา 

15.งานโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

1. วางแผนและก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
2.ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่าย 
ต่าง ๆ ในการประเมินและติดตาม
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
3. จัดท าฐานข้อมูลและส่งข้อมูลตามที่
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
แจ้ง 
4. แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการ
ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล   
5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
2.รายงานการด าเนินการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล  ตามระยะเวลา 
 

16.งานสะเต็มศึกษา 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด ภาค และ
ระดับประเทศเพ่ือด าเนินกิจกรรม 
ที่เก่ียวข้องกับสะเต็มศึกษา 
2. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสะเต็ม
ศึกษาแก่ครูทั้งโรงเรียน 
3. เชิญวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมา
ให้ความรู้แก่ครูและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน 
 

1.เขียนโครงการและเสนอโครงการให้
สอดคล้องกับงานสะเต็มศึกษา 
2.จัดท าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียน
การสอนสะเต็มศึกษาทุกระดับชั้น  



4. จัดท าหลักสูตรสะเต็มศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสตรี
สิริเกศ 
5. สนับสนุนและช่วยเหลือครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาในชั้นเรียน 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
นักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดในเวที
ต่างๆ 
7. มีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

 


