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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
1.  งานส านักงาน

กลุ่มบริหาร
วิชาการ 

มาตรฐานที่  1 
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1) มีการรวบรวมและจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2) มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้เป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา 

3) มีการจัดท าแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

4) มีการจัดท าคู่มือครูของกลุ่มบริหารวิชาการ 
5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดท าแผนงานของ
กลุ่มบริหารวิชาการ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
งานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรและทันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

3) มีการน าแผนไปปฏิบัติและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนทุก
งานและทุกโครงการ 

5) มีการจัดท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ 

1) มีการจัดท าแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่ม 
2) มีการจัดท าหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้างการ

บริหารงานครบทุกงาน 
3) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
4) มีค าสั่งมอบหมายครูให้รับผิดชอบงานของกลุ่ม 
5) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคลของ

บุคลากรในกลุ่ม 
2. งานบริหารกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ 
 

มาตรฐานที่  1 
 การมอบหมายงานกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้

1) มีการจัดท าโครงสร้างการบริหารงานกลุ่มสาระ
ฯ 

2) มีการจัดท าพรรณนางานและมาตรฐานการ
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
บุคลากรรับผิดชอบ 
 

ปฏิบัติงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) มีการออกค าสั่งมอบหมายงานให้รับผิดชอบ 
4) มีการก ากับนิเทศและติดตามงานที่รับผิดชอบ 
5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 มาตรฐานที่  2 
การรวบรวมงานบุคลากร
ส่งฝ่ายวิชาการ 

1) มีการจัดท าปฏิทินการส่งงานของกลุ่มสาระฯ 
2) มีแบบบันทึกการรับ/ส่งงาน 
3) มีการส่งงานฝ่ายวิชาการตามก าหนด 
4) มีการสรุปผลการส่งงานแต่ละครั้ง 
5) มีการจัดท าข้อมูลสถิติการส่งงาน 

 มาตรฐานที่  3 
การประสานงานและให้
ความร่วมมือกับกลุ่ม
บริหารวิชาการและกลุ่ม
บริหารอ่ืน ๆ 
 

1) มีการร่วมประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/
การประชุมฝ่ายบริหารและการประชุมอ่ืน  ๆ 

2) มีการแจ้งข่าวสารข้อมูลจากโรงเรียนแก่
บุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทราบ 

3) มีการประสานงานระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ 

4) มีการให้ความร่วมมือกับฝ่ายวิชาการและฝ่าย
อ่ืน  ๆ 

5) มีหลักฐานบันทึกการประสานงานและให้ความ
ร่วมมือ 

3.  งานพัฒนา
หลักสูตรและ
กระบวนการ
เรียนรู้ 

 

มาตรฐานที่  1   
มีการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

1) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2) มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3) มีการน าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ 
4) มีการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา 
5) มีการจัดท ารายงานการประเมินการใช้

หลักสูตรสถานศึกษา 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  2   

มีการจัดการเรียนการสอน 
1) มีการจัดการเรียนการสอนตามโครงสร้าง

หลักสูตรทั้งรายวิชาที่เป็นสาระพ้ืนฐานและ
สาระพ่ิม 

2) มีการจัดครูเข้าสอนตามรายวิชาที่ก าหนด 
3) มีการจัดตารางสอน  ทั้งตารางสอนบุคคล/

ตารางการใช้ห้อง/ตารางสอนรวม 
4) มีการจัดสอนแทน/มีหลักฐานการจัดสอนแทน 
       และสถิติข้อมูลการจัดสอนแทน 
5) มีการจัดสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียนที่เรียน

อ่อน/  
       มีหลักฐานและสถิติข้อมูลการสอนซ่อมเสริม 

 มาตรฐานที่  3   
มีการจัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่
เปิดสอนในโรงเรียน 

1)  มีการวิเคราะห์หลักสูตร จัดท าสาระและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

2)  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
3)  มีการน าแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ 
4)  มีการประเมินผลแผนการจัดการเรียนรู้และ

จัดท ารายงานการใช้แผน 
5)  มีการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  4 
มีการจัดหา  ผลิต  ใช้และ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการ
สอน   
 

1) มีการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน 
2) มีการจัดท าทะเบียนสื่อการเรียนการสอน

รายบุคคล/กลุ่มสาระการเรียนรู้/โรงเรียน 
3) มีการน าสื่อไปใช้ประกอบการเรียนการสอน 
4) มีการประเมินสื่อการเรียนการสอน 
5) มีการรายงานผลการประเมินสื่อการเรียนการ

สอน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  5 

มีการพัฒนาครูทางด้าน
วิชาการ 

1) มีการส ารวจความต้องการครูทางด้านวิชาการ 
2) มีการจัดจัดท าเอกสารความรู้ทางวิชาการและ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3) มีการอบรม  ประชุมสัมมนา 
4) มีการศึกษาดูงานและศึกษาต่อ 

  5)  มีการจัดท าหลักฐานการพัฒนาบุคลากร/การ
จัดท ารายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

 มาตรฐานที่  6 
มีการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนตามหลักสูตร 

1) มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ได้แก่  กิจกรรมแนะ
แนว     กิจกรรมเครื่องแบบ  กิจกรรมชุมนุม  
กิจกรรมโฮมรูม   กิจกรรมประชุมระดับ 

2) มีการร่วมมือจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนของครูและนักเรียน 

3) มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม 
4) มีการประเมินผลและจัดท าหลักฐานการ

ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
5) มีการรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 

 มาตรฐานที่  7 
มีการวิจัยในชั้นเรียน 

1) มีโครงการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
2) มีการรวบรวมเอกสาร  ต าราเกี่ยวกับงานวิจัย

ในชั้นเรียนและตัวอย่างการวิจัยโดยเฉพาะการ
วิจัยในชั้นเรียน 

3) มีการส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนอย่าง
น้อยคนละ 1 เรื่องวิจัย / ภาคเรียน 

4) มีการน าผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน 

5) มีการจัดท ารายงานการวิจัยในชั้นเรียนและน า
เผยแพร่ทั้งในและนอกโรงเรียน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 
 

4.  งานวัดผลและ
ประเมินผล 

 

มาตรฐานที่  1 
การจัดท าแบบ  ปพ. 5 

1) มีการจัดซื้อจัดหาแบบ  ปพ. 5 มาใช้ในงาน
วัดผลให้ทันเวลาและเพียงพอ 

2) มีการมอบหมายแบบ ปพ.  5 ให้กลุ่มสาระฯไป
ด าเนินการให้อาจารย์ประจ าวิชาบันทึกเวลา
เรียนและจัดท าผลคะแนน 

  3) มีการตรวจสอบแบบ  ปพ. 5 เป็นระยะเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอาจารย์ประจ า
วิชาในการจัดท าแบบ  ปพ.  5 

5) มีการรายงานผลการจัดท าแบบ ปพ.  5 ของ
อาจารย์ประจ าวิชาและรายงานผลคะแนน
ประเมิน 

 มาตรฐานที่  2 
การด าเนินงานเกี่ยวกับ
นักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่
ครบร้อยละ  80 
 

1) มีการให้อาจารย์ประจ าวิชาส่งรายชื่อนักเรียน
ที่มีเวลาเรียนไม่ครบร้อยละ 80 

2) มีการยื่นค าร้องขอมีสิทธิ์สอบ 
3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแล้วขอ

อนุมัติจากผู้บริหาร 
4) มีการแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบไปยัง

อาจารย์ประจ าวิชาและผู้ก ากับห้องสอบ   

 มาตรฐานที่  3 
ด าเนินการสอบวัดผล
ประเมินผล 
 

1) มีการมอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า
ข้อสอบส าหรับการสอบวัดผล 

2) มีการส่งข้อสอบตรงตามเวลาและประเมินผล
การจัดท าและส่งข้อสอบ 

3) มีการด าเนินการสอบและก ากับห้องสอบ/มี
การประเมินการท าการก ากับห้องสอบตาม
ค าสั่ง 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4) มีการตรวจข้อสอบและจัดท าผลการสอบและ

การประเมินผล  การส่งผลการสอบ 
 มาตรฐานที่  4 

การจัดท าข้อมูลผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน 
 

1) มีการมอบหมายอาจารย์ประจ าวิชา จัดท า
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

2) มีการมอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้จัดท า
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

  3) มีการจัดท าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
โรงเรียนเป็นภาพรวมของโรงเรียน 

4) มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ระดับบุคคล/ระดับกลุ่ม
สาระและระดับโรงเรียน ให้พัฒนาสูงขึ้น  โดย
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

5)  มีการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อ
ผู้บริหารทุกภาคเรียน 

5. งานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
มีการวางแผนงานวิจัยและ
พัฒนา 

1) มีการรวบรวม ต ารา เอกสาร เกี่ยวกับงานวิจัย
ไว้ศึกษาค้นคว้า 

2) มีการรวบรวมตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับ
งานวิจัยและพัฒนา 

3) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
4) มีการจัดท าแผนงานการวิจัยและพัฒนาของ

โรงเรียน 
5) มีการส่งเสริมให้บุคลากรท าการวิจัยและ

พัฒนา 

 มาตรฐานที่  2 
มีการด าเนินการวิจัย
เกี่ยวกับสถาบัน 

1) มีการรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันฐานข้อมูล
ของโรงเรียน 

2) มีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ปัญหาและความ
ต้องการของโรงเรียน 

3) มีการท าเครื่องมือการวิจัยสถาบัน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลสถาบันทั้ง  4 ฝ่าย

และมีการวิเคราะห์ข้อมูล 
5) มีการจัดท ารายงานการวิจัยเผยแพร่และน า

ผลงานการวิจัยไปแก้ปัญหาและพัฒนา
โรงเรียน 

6.  งานทะเบียน
นักเรียน 

 

มาตรฐานที่  1 
การจัดท าทะเบียนเป็น
ปัจจุบัน 
 

1) มีการจัดท าใบมอบตัวนักเรียนเพ่ือสะดวกใน
การลงทะเบียนนักเรียน 

2) มีการลงทะเบียนนักเรียนใหม่ให้เสร็จภายใน
เวลาที่ก าหนด 

3) มีการจ าหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียน
นักเรียนเมื่อจบการศึกษาหรือออกจาก
โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 

4) มีการตรวจสอบความถูกต้องของจ านวน
นักเรียนในทะเบียนนักเรียนและโปรแกรม 
STUDENT 2544   

5) มีการรายงานข้อมูลจ านวนนักเรียนที่ถูกต้อง
ภายในเวลาก าหนด 

 มาตรฐานที่  2 
การจัดท าระบบข้อมูล  
STUDENT 2551 
 

1) มีการเตรียมข้อมูลใบมอบตัวหรือแบบเก็บ
ข้อมูลให้พร้อมเพ่ือสะดวกในการจัดระบบ 
STUDENT 2551 

2) มีการกรอกข้อมูล STUDENT 2551  ให้ทัน
ก าหนด 

3) มีการตรวจสอบข้อมูล STUDENT 2551   กับ
ทะเบียนนักเรียน 

4) มีการตรวจสอบข้อมูล STUDENT 2551   กับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5) มีการรายงานข้อมูลต่อผู้บริหารและเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  3 

การจัดท าหลักฐาน
การศึกษา 
 

1) มีการจัดหาจัดท าแบบ ปพ.ต่าง  ๆ ที่งาน
ทะเบียนรับผิดชอบมาใช้ให้ทันเวลาและ
เพียงพอ 

2) มีการมอบแบบ  ปพ.  ต่าง  ๆ  ให้ผู้รับผิดชอบ
ไปด าเนินการ 

3) มีการเก็บรักษาแบบ  ปพ.ไว้ในที่ปลอดภัยและ
สะดวกในการใช้และค้นหา 

 
 
 
 

มาตรฐานที่  4 
การจัดท าผลคะแนน  
GPA / PR นักเรียนทุก
ระดับชั้น   
 

1) มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดท าผล
คะแนน  GPA / PR 

2) มีการจัดท าผลคะแนน GPA / PR 
3) มีการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลคะแนน

GPA/PR 
4) มีการรายงานผลคะแนน GPA / PR 
5) มีการน าผลคะแนน GPA / PR  ไปประกอบใน

การพิจารณาจัดชั้นเรียนแต่ละปี 

 มาตรฐานที่  5 
การออกหลักฐาน
การศึกษาของนักเรียน 
 

1) มีการบริการออกหลักฐานแก่นักเรียนที่ลาออก
หรือย้ายโรงเรียนอย่างรีบด่วนโดยรวดเร็ว 

2) มีการวางแผนเตรียมการออกหลักฐานแก่
นักเรียนที่จบหลักสูตรอย่างเป็นระบบและ
ทันเวลา 

3) มีการออกหลักฐานการศึกษาแก่ผู้จบหลักสูตร
ได้ทันเวลาและเรียบร้อยดี 

4) มีการประสานงานกับฝ่ายมอบประกาศนียบัตร
และเอกสารการศึกษา 

5) มีการสรุปรายงานผลการด าเนินการเสนอ
ผู้บริหาร 

 
 



มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

10 
 

งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
7.  งานนิเทศ
การศึกษา 

 1)  พัฒนาและส่งเสริมการบริหารและงานวิชาการ
ของโรงเรียน 

2)  บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3)  พัฒนาหลักการ  และสื่อการเรียนการสอนให้
ได้มาตรฐาน  และเอกสารทางวิชาการ 

4)  ให้มีประสิทธิภาพความสอดคล้องกับความ
ต้องการ  และความจ าเป็นของโรงเรียนและครู 

5)  พัฒนาครูให้มีความรู้  ทักษะ  และ
ประสบการณ์อันจ าเป็นที่จะน าไปใช้ในการ
เรียนการสอน 

6)  ประเมินผลการด าเนินงานวิชาการในด้าน
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

8. งานแนะแนว
การศึกษา 

 

มาตรฐานที่  1 
การจัดบริการแนะแนว 
 

1) มีการจัดบริการรวบรวมข้อมูลนักเรียน 
2) มีการจัดบริการสนเทศ 
3) มีการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
4) มีการจัดบริการรายบุคล 
5) มีการจัดบริการติตามผล 

 มาตรฐานที่  2 
การจัดสอนแนะแนว 

1) มีการจัดครูเข้าสอนในชั่วโมงแนะแนว 
2) มีการจัดท าแผนการสอนแนะแนว 
3) มีการจัดกิจกรรมตามแผนการสอนแนะแนว 
4) มีการประเมินผลการสอนแนะแนวโยมีเวลา

เรียนครบร้อยละ 80 และผ่านจุดประสงค์
ส าคัญ 

5) มีการติดตามประเมินผลชั่วโมงแนะแนวเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  3 

การจัดบริการกองทุนกู้ยืม
เพ่ือการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

1) มีการประชาสัมพันธ์โครงการกองทุนกู้ยืมเพื่อ
การศึกษา 

2) มีการสมัครขอรับทุนต่องานแนะแนว 
3) มีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้า

รับทุน 
5) มีการท าสัญญาและดูแลผู้ขอรับทุนให้ได้รับทุน

ตามสัญญา 

 มาตรฐานที่  4 
การจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษา 
 
 

1) มีโครงการจัดหาและมอบทุนการศึกษาเพ่ือ
นักเรียนที่ขาดแคลน 

2) มีการส ารวจนักเรียนที่ขาดแคลนและต้องการ
รับเงินทุนการศึกษา 

3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับทุน
และมอบทุนการศึกษา 

4) มีการจัดท าทะเบียนทุนการศึกษา 
5) มีการรายงานผลการจัดบริการทุนการศึกษา

แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 
9.  งานห้องสมุด มาตรฐานที่ 1 

 การบริหารงานห้องสมุด 
 

1) มีการจัดหาวัสดุสารนิเทศให้เพียงพอ 
2) มีการจัดหมวดหมู่สารนิเทศตามระบบสากล 
3) มีการจัดหาอุปกรณ์และครุภัณฑ์ห้องสมุดใน

การด าเนินงานห้องสมุด 
4) มีการดูแลส ารวจและบ ารุงสารนิเทศให้อยู่ใน

สภาพดีตลอดเวลา 
5) มีการจัดบรรยากาศห้องสมุดให้สะอาดเป็น

ระเบียบเหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ 2 

การบริการห้องสมุด 
 

1) มีการบริการการอ่านการศึกษาค้นคว้า 
2) มีการบริการยืม/คืนสารนิเทศ 
3) มีการบริการหนังสือจอง 
4) มีบริการถ่ายเอกสาร 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5) มีการบริการชุมชน 

 มาตรฐานที่  3 
การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้ห้องสมุด 
 

1) มีการจัดกิจกรรมเล่านิทาน  เล่าเรื่องหนังสือ 
2) มีการจัดนิทรรศการการแนะน าหนังสือ 
3) มีการสนทนาเรื่องหนังสือ 
4) มีการอภิปราย  โต้วาที  ทายปัญหา 
5) มีการจัดกิจกรรมศึกษาค้นคว้า 

 มาตรฐานที่  4   
แผนงานและโครงการ
พัฒนาห้องสมุด  
 

1) มีแผนงานโครงการพัฒนาห้องสมุด 
2) มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการ 
3) มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
4) มีการประเมินผลแผนงานโครงการ 
5) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน 

 มาตรฐานที่ 1 
มีการจัดระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

2) มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 

  3)  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือด าเนินงานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  มีการจัดระบบการเรียนการสอน  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5)  มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดหาบ ารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 2 
มีการจัดบริการเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

1) มีการจัดหลักสูตรส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
2) มีการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรทั้ง

ส าหรับนักเรียน  บริการชุมชน  และหน่วยงาน  
องค์กรต่าง  ๆ 

3) มีการให้บริการ  Internet  เพ่ือการเรียนรู้ 
4) มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีให้
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
ทันสมัยอยู่เสมอ 

5) มีการจัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการจัดระบบดูแล ใช้
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

1) มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   เป็นปัจจุบัน 

2) มีการจัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติ  ในการดูแล 
การใช้ การบ ารุงรักษา  และการซ่อมบ ารุง
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

3) มีการพัฒนาระบบเครือข่าย การใช้ Internet  
ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

4) มีการูแล  การใช้  การบ ารุงรักษาและซ่อม
บ ารุงอย่างสม่ าเสมอให้ใช้การได้ดี 

5) มีการรายงานการดูแล  การใช้  การ
บ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง 

 มาตรฐานที่  1 
มีการด าเนินการระบบ
บริหารงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการ 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

2) มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการให้เพียงพอและเหมาะสม 

3) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการด าเนินการ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4) มีการวางระบบการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ 

5) มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดหาและมีแผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  2 

มีการจัดบริการเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

1) มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้และ
การให้บริการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

2) มีการจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

3) มีการจัดท า Web   Site ของโรงเรียน 
4) มีการจัดบริการ การใช้   Internet    ส าหรับ 
       ครู  อาจารย์ เพื่อการค้นคว้าเพื่อการบริหาร
และ 
       การจัดการ 
5) มีการจัดท าข้อมูล สถิติ  การให้บริการ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการจัดระบบดูแล ใช้
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

1. มีการจัดท าบัญชี  วัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์  
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

2. มีการจัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติ ในกรดูแล  
การใช้  บ ารุงรักษา  และซ่อมแซมเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

3. มีการพัฒนาเครือข่าย(Lan)ให้สามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4)  มีการดูแล  การใช้  การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสม่ าเสมอและใช้การได้ดี 

5)  มีการรายงานการใช้  ดูแล บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

10.  งานศูนย์
วัฒนธรรม 

 1)  วางแผนจัดและปรับปรุงห้องศูนย์วัฒนธรรมให้
พร้อมบริการผู้เข้าศึกษา หาความรู้อย่าง
เหมาะสม 

2)  ก าหนดแนวปฏิบัติการเข้าใช้บริการห้องศูนย์
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
วัฒนธรรมโรงเรียน 

3)  น าครู  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ประเพณีต่าง 
ๆ  ของท้องถิ่นตามความเหมาะสม 

4)  ประสานงานกับฝ่ายชุมชน   ในการปฎิบัติงาน
เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย 

5)  ประเมินผลงาน น าเสนอผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
บริการเพื่อด าเนินการต่อไป 

6)  จัดกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย   ตามความ
เหมาะสม 

11. งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

มาตรฐานที่  1   
มีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

1)  มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

2)  มีข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวกับคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 

3)  มีการจัดท ามาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของ
โรงเรียนเผยแพร่ให้  ครู อาจารย์  ทราบ 

4)  มีเอกสารประกอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา คือ ธรรมนูญโรงเรียน/แผนปฏิบัติ
การประจ าปี/รายงานการประเมินงานของปีที่
ผ่าน ๆ มา 

5)  มีการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนให้ฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการบริหารระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ
และตระหนักเห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

2) มีการมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบแต่ละ
มาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ 

3) มีการรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของ
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
บุคคลที่ตนเองรับผิดชอบ 

4) มีการรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่าย ทุกภาค
เรียน 

5) มีการรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ของ
โรงเรียนและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

 มาตรฐานที่  3 
มีการเตรียมรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
จากภายนอก 

1) มีการจัดท า SAR  และส่ง สมศ.  ตามท่ี
ก าหนด 

2) มีการแต่งตั้งคณะกรมการเตรียมเอกสาร  
ข้อมูลเพ่ือรับการประเมินจากภายนอก 

3) มีการเตรียมการด้านสถานที่  บุคคลที่
เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลแก่ผู้ประเมิน 

4) มีการประสานงานกับผู้ประเมิน 
5) มีการต้อนรับคณะผู้ประเมิน อ านวยความ

สะดวกและประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องและ
จัดท ารายงานผลการประเมินเบื้องต้นภายนอก 

12. งานพัฒนา
ระบบเครือข่าย
ข้อมูล
สารสนเทศ 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหาร 

1)  ควบคุมดูแลการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องในห้องคอมพิวเตอร์ 

2)  ตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และวัสดุอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
ตลอดเวลา 

3)  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าและทันตามยุกต์สมัย 

  4)  ให้ความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่
บุคลากรในโรงเรียน 

5)  ให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขข้อขัดข้องให้ฝ่าย
งานต่างๆเมื่อได้รับการร้องขอเกี่ยวกับ
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
คอมพิวเตอร์ 

6)  ประเมินผลการปฏิบัติงานงานคอมพิวเตอร์ 
7)  บริหารงานวิทยาบริการของโรงเรียนด้าน 

Resouree center 
 - Internet   สืบค้นข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล 
 - Home page และ  Web Site  โรงเรียน 
 

 มาตรฐานที่ 2 
มีการจัดระบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

2)  มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้ให้เพียงพอและเหมาะสม 

3) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือด าเนินงานเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) มีการจัดระบบการเรียนการสอน  อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5) มีการระดมทรัพยากรเพ่ือจัดหาบ ารุงรักษา
เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรฐานที่ 3 
มีการจัดบริการเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ 

1)  มีการจัดหลักสูตรส าหรับการจัดการเรียนรู้ 
2)  มีการจัดการเรียนการสอน  ตามหลักสูตรทั้ง

ส าหรับนักเรียน  บริการชุมชน  และหน่วยงาน  
องค์กรต่าง  ๆ 

3)  มีการให้บริการ  Internet  เพ่ือการเรียนรู้ 
4)  มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เทคโนโลยีให้

ทันสมัยอยู่เสมอ 
5)  มีการจัดท าข้อมูลสถิติการให้บริการเทคโนโลยี

เพ่ือการเรียนรู้ 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  4 

มีการจัดระบบดูแล ใช้
บ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุง
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ 

1)  มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้   เป็นปัจจุบัน 

2)  มีการจัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติ  ในการดูแล 
การใช้ การบ ารุงรักษา  และการซ่อมบ ารุง
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ให้ชัดเจน 

3)  มีการพัฒนาระบบเครือข่าย การใช้ Internet  
ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

6) มีการดูแล  การใช้  การบ ารุงรักษาและซ่อม
บ ารุงอย่างสม่ าเสมอให้ใช้การได้ดี 

7) มีการรายงานการดูแล  การใช้  การ
บ ารุงรักษาและการซ่อมบ ารุง 

 มาตรฐานที่  5 
มีการด าเนินการระบบ
บริหารงานเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการ 

1)  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

2)  มีการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการให้เพียงพอและเหมาะสม 

3)  มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการด าเนินการ
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4)  มีการวางระบบการใช้งานเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการ 

5)  มีการจัดตั้งงบประมาณเพ่ือเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดหาและมีแผนงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

 มาตรฐานที่  6 
มีการจัดบริการเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

1)  มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติการใช้และการ
ให้บริการเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

2)  มีการจัดท าหลักสูตรอบรมบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

3)  มีการจัดท า Web   Site ของโรงเรียน 



มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

19 
 

งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  4)  มีการจัดบริการ การใช้   Internet    ส าหรับ 

       ครู  อาจารย์ เพื่อการค้นคว้าเพื่อการบริหาร
และ 

       การจัดการ 
5)  มีการจัดท าข้อมูล สถิติ  การให้บริการ

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 
 มาตรฐานที่  8 

มีการจัดระบบดูแล ใช้
บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 

1)  มีการจัดท าบัญชี  วัสดุ  และทะเบียนครุภัณฑ์  
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ อย่างเป็นระบบและ
เป็นปัจจุบัน 

2)  มีการจัดท าระเบียบ  แนวปฏิบัติ ในกรดูแล  
การใช้  บ ารุงรักษา  และซ่อมแซมเทคโนโลยี
เพ่ือการจัดการ 

3)  มีการพัฒนาเครือข่าย(Lan)ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4)  มีการดูแล  การใช้  การบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสม่ าเสมอและใช้การได้ดี 

5)  มีการรายงานการใช้  ดูแล บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซม 

13.  งานประสาน
และพัฒนา
เครือข่าย
สถานศึกษา 

 1)  มีส่วนร่วมสร้างเครือข่ายการศึกษากับ
สถานศึกษา  สถาบันอ่ืน ๆ และชุมชน 

2)  ประสานงานกับสถานศึกษาท่ีเป็นเครือข่ายใน
ด้านการศึกษา 
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กลุ่มบริหารงบประมาณ 
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
1. งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงบประมาณ 
มาตรฐานที่  1 
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1)  มีการรวบรวมและจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มบริหารงบประมาณ 

2)  มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้เป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา 

3)  มีการจัดท าแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานกลุ่ม
บริหารงบประมาณ 

4)  มีการจัดท าคู่มือครูของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

5)  มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดท าแผนงานของ
กลุ่มบริหารงบประมาณ 

1)  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

2)  มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรและทันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

3)  มีการน าแผนไปปฏิบัติและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน 

4)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ทุกงานและทุกโครงการ 

5)  มีการจัดท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งานของกลุ่มบริหาร
งบประมาณ 

1)  มีการจัดท าแผนภูมิการบริหารงานของ
กลุ่ม 

2)  มีการจัดท าหน้าที่รับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารงานครบทุกงาน 

3)  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กลุ่ม 

  4)  มีค าสั่งมอบหมายครูให้รับผิดชอบงานของ
กลุ่ม 
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5)  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน

บุคคลของบุคลากรในกลุ่ม 
2.  งานสารบรรณ

และธุรการ 
มาตรฐานที่  1   
มีการลงทะเบียนรับ-ส่ง
เอกสารและหนังสือราชการ 

1) มีทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและหนังสือ
ราชการ 

2) มีการลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสารและ
หนังสือราชการทันเวลาและรวดเร็ว 

3) มีการจ่ายเอกสารและหนังสือราชการ
อย่างรวดเร็วเป็นระบบไม่มีหนังสือสูญ
หาย 

4) มีการส าเนาเอกสารแจกจ่ายไปยังฝ่าย
ต่าง ๆ โดยเก็บต้นฉบับไว้กรณีเป็น
เอกสารส าคัญ 

5) มีการประสานงานกับส านักงานเขตพ้ืนที่/
เครือข่าย/ส่วนราชการเพ่ือให้การรับส่ง
หนังสือราชการรวดเร็ว 

 มาตรฐานที่ 2   
มีการโต้ตอบหนังสือราชการ 

1) มีการตรวจสอบว่าหนังสือราชการฉบับใด
มีการโต้ตอบโดยหมายเหตุไว้เป็นส าคัญ
หรือจัดท าบัญชีไว้เฉพาะ 

2) มีการติดตามหนังสือราชการจากฝ่ายที่มี
การโต้ตอบให้ทันเวลา 

3) มีการส าเนาเอกสารมอบให้ฝ่ายกรณีท่ี
เป็นหนังสือด่วนที่ต้องโต้ตอบส่วน
ต้นฉบับให้เสนอเพ่ือสั่งการตามปกติ 

4) มีการโต้ตอบหนังสือราชการถูกต้อง
ทันเวลา 

5) มีการประสานงานกับหน่วยงานรับ
หนังสือโต้ตอบกรณีส่งหนังสือไม่ทัน
ก าหนดเพ่ือแก้ปัญหา 
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่  3  
มีการเก็บรักษาและท าลาย
หนังสือราชการ 

1) มีการทวงคืนหนังสือราชการจากฝ่ายต่าง  
ๆ ทุกเดือน 

2) มีการเก็บรักษาหนังสือราชการเป็นราย
เดือนโดยตรวจสอบให้ตรงกับทะเบียน
และจัดเก็บเป็นระบบสะดวกแก่การ
สืบค้น 

3) มีการท าลายหนังสือราชการตามระเบียบ
ราชการ 

4) จัดท าข้อมูลสถิติการจัดท าสถิติการรับ-ส่ง
หนังสือราชการ 

 มาตรฐานที่ 4   
มีการให้บริการเก่ียวกับงาน
สารบรรณ 

1) มีการจัดระบบให้บริการงานสารบรรณ 
2) มีการจัดท าแบบฟอร์มการขอใช้บริการไว้

เป็นหลักฐาน 
3) มีการติดตามเอกสารหนังสือราชการ/

ค าสั่งคืนในกรณีมีการยืม 
4) มีการเสนอความเห็นชอบต่อผู้บริหารขอ

หลักฐานส าคัญของราชการ 
5) จัดท าข้อมูลสถิติในการให้บริการงานสาร

บรรณ 

3.  งานแผนงาน มาตรฐานที่  1   
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติของฝ่าย
อ านวยการ 

1) มีการรวบรวมและจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติของฝ่ายอ านวยการ 

2) มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้เป็น
หมวดหมู่สะดวกในการค้นหา 

3) มีการจัดท าแบบพิมพ์ที่ใช้งานในฝ่าย
อ านวยการ 

4) มีการจัดท าคู่มือครูของฝ่ายอ านวยการ 
5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่ 2  

มีการจัดท าแผนงานของฝ่าย
อ านวยการ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของฝ่ายอ านวยการ 

2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและทันตามเวลาที่โรงเรียน
ก าหนด 

3) มีการน าแผนไปปฏิบัติและรายงาน
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ทุกงาน/โครงการ 

5) มีการจัดท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  3   
มีการก าหนดหน้าที่
รับผิดชอบและมอบหมาย
งานของฝ่ายอ านวยการ 

1)  มีการจัดท าแผนภูมิการบริหารของฝ่าย
อ านวยการ 

2)  มีการจัดท าพรรณนางานตามโครงสร้าง
การบริหารงานฝ่ายอ านวยการครบทุก
งาน 

  3)  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายอ านวยการ 

4)  มีค าสั่งมอบหมายให้รับผิดชอบงานของ
ฝ่ายอ านวยการ 

5)  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
บุคคลในฝ่ายอ านวยการ 

 มาตรฐานที่ 4  
มีการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของฝ่าย
อ านวยการ 

1) มีการก าหนดข้อมูลที่ต้องจัดเก็บในฝ่าย
อ านวยการ 

2) มีการจัดท าแบบจัดเก็บข้อมูลของฝ่าย
อ านวยการ 

3) มีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
4) มีการจัดท าเอกสารสารสนเทศฝ่าย
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
อ านวยการภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

5) มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บ
และจัดท าข้อมูล 

6) จัดท าข้อมูลสถิติในการก ากับติดตาม
ประเมินผล 

7) มีการรายงานผลการก ากับติดตามและ
ประเมินผล 

 มาตรฐานที่ 5   
มีการประเมินผลงานฝ่าย
อ านวยการ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานฝ่ายอ านวยการ 

2) มีการจัดท าเครื่องมือประเมินผลงานฝ่าย
อ านวยการ 

3) มีการรวบรวม  จัดเก็บข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

4) มีการจัดท ารายงานการประเมินผลงาน
ฝ่ายฯ 

5) น าข้อมูลผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
งาน 

 มาตรฐานที ่ 6 
มีการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายของโรงเรียน 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่าง
นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 

2) มีการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการให้ความ
เห็นชอบในนโยบายและเป้าหมายของ
โรงเรียน 

3) มีการจัดท านโยบายและเป้าหมายของ
โรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

4) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5) มีการปรับปรุงแก้ไขนโยบายและ

เป้าหมายของโรงเรียนให้สอดคล้องกับ
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
การเปลี่ยนแปลง 

 มาตรฐานที่  7 
มีการจัดท าธรรมนูญหรือ
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหรือ
ปรับปรุงธรรมนูญหรือแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

2) มีการจัดท าธรรมนูญหรือแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

3) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
ธรรมนูญหรือแผนกลยุทธ์   
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

4) มีการจัดท ารายงานการประเมินธรรมนูญ
หรือแผนกลยุทธ์ทุกปีงบประมาณ 

5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 มาตรฐานที่  8 

การจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนและของฝ่าย
วางแผนและพัฒนา 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการโรงเรียน/ฝ่ายและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

2) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน/
ฝ่าย/กลุ่มฯ เป็นลายลักษณ์อักษร 

  3) มีการน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 

  4) มีการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ตามแผน 

5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
6)  มีการจัดท ารายงานผลการประเมินผลการ

ปฏิบัติตามแผนและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

 มาตรฐานที่  9 
มีการจัดท าแผนภูมิการ
บริหารโรงเรียนและก าหนด

1) มีการจัดท าแผนบริการโรงเรียนทั้งที่เป็น
เอกสารและจัดบอร์ด 

2) มีการจัดท าพรรณนางานครบตาม
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
ความรับผิดชอบมอบหมาย
งานของโรงเรียน 

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

3) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานครบ
ตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

4) มีการให้บุคลากรจัดท าพรรณนางานและ
มาตรฐานการปฏิบัติงานครบทุกคน 

5) มีการเผยแพร่พรรณนางานและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 

4. งานสารสนเทศ มาตรฐานที่  1 
มีการวางระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

1) มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนาของ
โรงเรียน 

2) มีการรวบรวมเอกสารต าราเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับงานวางแผนและพัฒนา 

3) มีการจัดท าเอกสาร  แบบพิมพ์  
แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานแผนงานและ
สารสนเทศไว้ใช้ในโรงเรียน 

4) มีการจัดท าเอกสารคู่มือครูและเผยแพร่
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียน 

1) มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านสารสนเทศ 
2) มีการพัฒนาบุคลากรด้านสารสนเทศ 
3) มีอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีมาใช้

เพ่ือความสะดวก 
4) มีการจัดองค์กรสารสนเทศระดับกลุ่ม

สาระฯ/ฝ่ายและมีศูนย์สารสนเทศ
โรงเรียน 

5) มีการจัดและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ 
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       โรงเรียน 

 มาตรฐานที่  3 
มีการจัดท าข้อมูลและ
สารสนเทศโรงเรียน 

1) มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ EIS 
2) มีการจัดเก็บรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

เป็นสารสนเทศ 
3) มีการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศใน

รูปแบบต่าง  ๆ   เช่น แผนภมูิ  Chart 
แผ่นพับ  เอกสาร วารสาร  วิดีทัศน์ ซีดี 
วีซีดี  เป็นต้น 

4) มีการจัดท าเอกสารสารสนเทศของ
โรงเรียนปีละ 2 ครั้ง 

5) มีการน าข้อมูลไปใช้ในการบริหาร 

5.  งานตรวจสอบ  
ติดตาม  ประเมินผล
และรายงานผลการใช้
เงินและผลการ
ด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ 1 
มีการจัดงบประมาณ 
ประจ าปี 

1) มีการคาดคะเนงบประมาณประจ าปีของ
โรงเรียน 

2) มีการจัดหาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ
ของปีที่ผ่าน  ๆ  มา 

3) มีการวิเคราะห์การจัดสรรและการร่าง
งบประมาณของปีที่ผ่าน  ๆ  มา 

4) มีการร่างการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 
5) มีการประชุมจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
 

 มาตรฐานที่ 2 
มีการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

1) มีการแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีแก่ฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2) มีการเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณของ
ฝ่าย/กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3) มีการแจ้งยอดการใช้งบประมาณและ
งบประมาณคงเหลือ 

4) มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน 
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5) มีการสรุปผลการใช้งบประมาณเป็นราย

เดือนและปีงบประมาณ 
 มาตรฐานที่ 3 

มีการประเมินผลการใช้
งบประมาณประจ าปี 

1) มีการเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

2) มีการวิเคราะห์การใช้งบประมาณว่า
เป็นไปตามแผนงาน/โครงการหรือไม่ 

3) มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่ากับการใช้
งบประมาณ 

4) สรุปผลการใช้งบประมาณประจ าปี 
5) จัดท ารายงานการใช้งบประมาณประจ าปี

เพ่ือประกอบการจัดท าแผนปีต่อไป 

 มาตรฐานที่  4 
มีการจัดท าข้อมูลการ
บริหารสินทรัพย์ 

1) มีการส ารวจครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
2) มีการจัดท าทะเบียนสินทรัพย์ให้เป็น

ปัจจุบัน 
3) มีการประเมินราคาสินทรัพย์เมื่อสิ้น

ปีงบประมาณ 
4) มีการจัดท ารายงานการบริหารสินทรัพย์

ของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
มีการ 

5)  จัดท าข้อมูลสินทรัพย์ของโรงเรียนและเผย 
       แพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

6.  งานระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาและการลง
ทุนการศึกษา 

มาตรฐานที่  1 
มีการบริหารจัดการระดม
ทรัพยากรและการลงทุน 

1)  บริหารจัดการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อจัดการศึกษา 

2)  บริหารจัดการในการหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของทางราชการ 

3)  บริหารจัดการในการจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สินของโรงเรียน 
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7. งานบริหารการเงิน
และการบัญชี 

มาตรฐานที่  1   
มีการจัดท าหลักฐานการเงิน
และการบัญชี 

1) มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการ
บัญชี เงินนอกงบประมาณจ านวน 8 
รายการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

2) มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการ
บัญชีเงินงบประมาณจ านวน  5  รายการ   
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

3) มีการจัดท าหลักฐานการเงินและการ
บัญชีเงินรายได้แผ่นดินจ านวน  3  
รายการ  ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

4) มีการจัดท ารายงานการเงินและการบัญชี
จ านวน5รายการถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

5) มีการเก็บหลักฐานการเงินและการบัญชี
อย่างปลอดภัยและสะดวกในการค้นหา
และบริการเอกสารด้านการเงิน 

 มาตรฐานที่  2   
มีการรับเงิน 

1) มีการออกใบเสร็จรับเงินในการรับเงินทุก
ประเภท 

2) มีการน าไปลงบัญชีในสมุดเงินสด 
3) มีการน าไปลงในบัญชีแยกประเภท 
4) มีการจัดท าบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5) มีการเก็บรักษาเงินถูกต้องตามระเบียบ 

 มาตรฐานที่  3   
มีการจ่ายเงินตามระเบียบ
ของทางราชการ 

1) มีการจ่ายเงินตามหลักฐานการจ่ายเงิน 
2) มีการลงบัญชีจ่ายเงินในสมุดเงินสด 
3) มีการลงบัญชีจ่ายเงินในบัญชีแยก

ประเภท 
4) มีการจ่ายเงินถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
5) มีการตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ

การจ่ายเงิน 
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 มาตรฐานที่  4  

มีการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบของทางราชการ 

1) มีการเก็บรักษาเงินและเอกสารแทนตัว
เงิน 

2) มีการรายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
3) มีคณะกรรมการเก็บรักษาเงินและปฏิบัติ

ถูกต้องตามระเบียบ 
4) มีการก าหนดให้ผู้รับเงิน/ผู้จัดท าบัญชี

และคณะกรรมการมิให้เป็นบุคคล
เดียวกัน 

5) มีการเก็บรักษาเงินและออกเอกสารแทน
ตัวเงินอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 

 มาตรฐานที่  5   
มีการควบคุมและตรวจสอบ
การเงินและการบัญชี 

1) มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการ
รับเงินและมีหลักฐานการจ่ายทุกครั้งที่มี
การจ่ายเงิน 

2) มีการน าเสนอสมุดเงินสด/รายงานเงิน
คงเหลือประจ าวัน/หลักฐานการรับ/จ่าย 
เสนอผู้บริหารตรวจสอบทุกครั้งที่มีการ
รับ/จ่ายเงิน 

3) มีการรายงานในข้อ 2 ต่อผู้บริหารทุกครั้ง 
4) มีการตรวจสอบสมุดเงินสด/รายงานเงิน

คงเหลือประจ าวันและทะเบียนเงินต่าง  
ๆ ทุกสิ้นเดือน 

5) มีการรายงานที่ระเบียบและกฎหมาย
ก าหนดครบถ้วน 

 มาตรฐานที่  6   
มีการประเมินผลการใช้
จ่ายเงินตามแผนการใช้เงิน 

1) มีแผนการใช้เงิน 
2) มีการจ่ายเงินตามแผน 
3) มีการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินของแต่ละ

ฝ่าย/กลุ่มงาน 
4) มีการสรุปการใช้เงินรายเดือน 
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5) มีการสรุปการใช้เงินเมื่อสิ้นภาคเรียนและ

สิ้นปีงบประมาณ 
8.  งานบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ 

มาตรฐานที่  1   
มีการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบของทางราชการ 

1. มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างตามแผนงาน/
โครงการของฝ่าย/กลุ่ม/งาน/กลุ่มสาระ 

2. มีการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติครบทุกขั้นตอน 
3. มีการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบทุก

ขั้นตอน 
4. มีการจัดซื้อจัดจ้างรวดเร็วและทันเวลา 
5. มีการเก็บหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างไว้

เป็นระเบียบและปลอดภัย 
 มาตรฐานที่  2   

มีการจัดท าบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์ 

1) มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน/
กลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระฯ 

2) มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภัณฑ์ของโรงเรียน/กลุ่มบริหาร/กลุ่ม
สาระฯ ครบถ้วน 

3) มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียน
ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

4) มีการก ากับ ติดตาม  ดูแลการจัดท าบัญชี
วัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์อย่างสม่ าเสมอ 

5) มีระบบการเก็บรักษาบัญชีวัสดุและ
ทะเบียนครุภัณฑ์เรียบร้อยและปลอดภัย 

 มาตรฐานที่  3   
มีการบ ารุงรักษาพัสดุและ
การปรับซ่อม 

1) มีการบันทึกเสนอขอบ ารุงรักษาและปรับ
ซ่อมจากผู้รับผิดชอบต่อหัวหน้างานพัสดุ 

2) มีการขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียน 
3) มีการด าเนินการบ ารุงรักษาและปรับซ่อม

พัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้ด าเนินการ 
4) มีการบันทึกประวัติการปรับซ่อมไว้เป็น

หลักฐาน 
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  งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5) มีการเสนอตั้งงบประมาณบ ารุงรักษาและ

การปรับซ่อมไว้ทุกปีงบประมาณ 
 มาตรฐานที่  4   

มีการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 
และการจ าหน่ายพัสดุ 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีตามระเบียบ 

2) มีการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ตาม
บัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 

3) มีการรายงานการตรวจสอบวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 

4) มีการจ าหน่ายพัสดุและรายงานผลการ
จ าหน่ายพัสดุตามระเบียบ 

5) มีการรายงานวิเคราะห์ความขาดแคลน
วัสดุครุภัณฑ์ 

 มาตรฐานที่  5   
มีการจัดท าทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ 

1) มีการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุที่เป็นที่ดิน 
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทใน
โรงเรียน 

2) มีการจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุครบถ้วน 
3) มีทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องและเป็น

ปัจจุบัน 
4) มีการจัดท าประวัติที่ดินอาคารและ

สถานที่ต่าง  ๆ 
5) มีการเก็บรักษาหลักฐานเรียบร้อยและ

ปลอดภัย 

9.  งานประสาน
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 1)  ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขัติยะวงษา 

2)  จัดท าระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3)  รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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กลุ่มบริหารงานบุคคล 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
1. งานส านักงานกลุ่ม

บริหารงานบุคคล 
มาตรฐานที่  1 
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

1) มีการรวบรวมและจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2) มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้เป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา 

3) มีการจัดท าแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

4) มีการจัดท าคู่มือครูของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดท าแผนงานของ
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษรและทันตามเวลาที่โรงเรียนก าหนด 

3) มีการน าแผนไปปฏิบัติและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ทุกงานและทุกโครงการ 

5) มีการจัดท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งานของกลุ่มบริหารงาน
บุคคล 

1) มีการจัดท าแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่ม 
2) มีการจัดท าหน้าที่รับผิดชอบตามโครงสร้าง

การบริหารงานครบทุกงาน 
3) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ

กลุ่ม 
4) มีค าสั่งมอบหมายครูให้รับผิดชอบงานของ

กลุ่ม 
5) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานบุคคล

ของบุคลากรในกลุ่ม 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
2.  งานบริหารบุคคล มาตรฐานที่ 1   

มีการจัดท าทะเบียน
ประวัติข้าราชการ/ลูกจ้าง 

1) มีการจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการและ
ลูกจ้างครบทุกคน 

2) มีทะเบียนประวัติครบถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

3) มีการเก็บรักษาทะเบียนประวัติปลอดภัย
และสะดวกในการค้นหา 

4) มีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ใน
งานบุคลากร 

 มาตรฐานที่ 2  
มีหลักฐานการปฏิบัติ
ราชการ 

1) มีการจัดท าหลักฐานการปฏิบัติราชการ  
เช่น การลงเวลาปฏิบัติราชการ/การลา/
การไปราชการ/การบันทึกเวรยามและ
หลักฐานขออนุญาตอ่ืน ๆ 

2) มีการจัดท าข้อมูลสถิติการปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ 3   
มีการพัฒนาบุคลากร 

1) มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
2) มีการจัดอบรมสัมมนาบุคลากรในโรงเรียน 
3) มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
4) มีการรวบรวมหลักฐานการส่งบุคลากรไป

อบรม/ประชุมสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ลา
ศึกษาต่อ ฯลฯ 

5) มีการจัดท าข้อมูลสถิติการปฏิบัติราชการ
เสนอผู้บริหารโรงเรียน 

 มาตรฐานที่ 4  
มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าเครื่องมือ
หรือเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับ 

2) มีการจัดท าประกาศใช้เกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

  3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บข้อมูลการ
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติงานให้ครบตามเกณฑ์ประเมิน 

4) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล 

5)  มีการเสนอขอมูลเพื่อน าไปพัฒนาบุคลากร
และพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑ์ที่
ประเมิน 

 มาตรฐานที่  5   
มีการบ ารุงขวัญและให้
ก าลังใจบุคลากร 

1) มีการจัดกิจกรรมแสดงความยินดี/เสียใจ/
เห็นใจ 

2) มีการจัดกิจกรรมสังสรรค์เช่นปีใหม่/เลี้ยง
รับ-ส่ง/ปิดกล่องชอล์ค ฯลฯ 

3) มีการจัดสวัสดิการให้กู้ยืม/ทดลองจ่ายค่า
รักษาพยาบาล 

4) มีการคัดเลือกครูดีศรีพลาญชัย 
5) มีการรวบรวมหลักฐานการจัดกิจกรรม

บ ารุงขวัญและก าลังใจ 

3. งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน  วินัยและ
ความประพฤติ
นักเรียน 

มาตรฐานที่  1 
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติงานพัฒนา
นักเรียน 

1) มีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานพัฒนานักเรียน 

2) มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพัฒนานักเรียน
ขึ้นมาใช้ให้เหมาะสมกับงานของโรงเรียน 

3) มีการเผยแพร่ระเบียบและแนวปฏิบัติแก่ครู   
       อาจารย์  นักเรียนและผู้ปกครอง 

 มาตรฐานที่ 2 
มีการด าเนินการควบคุม  
พฤติกรรมนักเรียนให้
เป็นไปความระเบียบแนว
ปฏิบัติของนักเรียน 

1) มีการควบคุมเรื่องการมาสายการขาดเรียน  
การหนีเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้น 

2) มีการควบคุมเรื่องการแต่งกาย 
3)  มีการควบคุมเรื่องการประพฤติการทะเลาะ

วิวาท ชู้สาวและความเสี่ยงต่อโรคเอดส์   
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  4)  มีการควบคุมพฤติกรรมการสูบบุหรี่      

การดื่มสุราและการใช้สารเสพติด 
5)  มีการควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เป็นระเบียบ

อ่ืนๆ 
 มาตรฐานที่3 

มีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน 

1) มีการแก้ไขพฤติกรรมการมาสาย  การขาด
เรียน  การหนีเรียน  ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าหมู่บ้าน 

2) มีการแก้ไขพฤติกรรมการแต่ตัวผิดระเบียบ
ของโรงเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าหมู่บ้าน 

3) มีการแก้ไขความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม  
การทะเลาะวิวาท  ชู้สาวและพฤติกรรม
เสี่ยงต่อโรคเอดส์ 

4)  มีการแก้ไขพฤติกรรมการสูบบุหรี่  การดื่ม
เครื่องดื่มประเภทสุรา  การเสพสารเสพติด 

5)  มีการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอ่ืนๆ   

 มาตรฐานที่4 
มีการประสานงานกับ
ผู้ปกครองและแก้ไขปัญหา
นักเรียน 

1) มีการรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

       ของนักเรียนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 
2)   มีการแจ้งข้อมูลแก่ผู้ปกครอง 
3)   มีการนัดพบผู้ปกครองเพ่ือวางแผนแก้ไข

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4)  มีการด าเนินการแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่

เหมาะสม  มีการายงานผลการแก้ไขแก่
ผู้ปกครอง 

4.  งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน
ที่ปรึกษาประจ าชั้น 

1) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น 
2) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่

ปรึกษาประจ าชั้น 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
3) มีการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาประจ า

ชั้นและเอกสารระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้น 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดท าข้อมูลนักเรียน
ที่ปรึกษาประจ าชั้น 

1) มีการจัดท าทะเบียนประวัติและข้อมูล
นักเรียนประจ าชั้น 

2) มีการทดสอบ SDQ 
3) มีการจัดท าข้อมูลการเรียนของนักเรียน 
4) มีการคัดกรองนักเรียนในกลุ่มปกติและกลุ่ม

เสี่ยง 

 มาตรฐานที่  3 
มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

1) มีการเตรียมรูปแบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
2) มีการเตรียมแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
3) มีการก ากับดูแลให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
4) มีการรวบรวมเอกสารการเยี่ยมบ้าน

นักเรียน 
5) มีการรางานสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน

เสนอผู้บริหารโรงเรียน 

 มาตรฐานที่  4 
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

2) มีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

3) มีการก าหนดข้อมูลที่จัดเก็บให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งชี้ 

4) มีการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
5) มีการจัดท ารางานผลการประเมิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดย
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  5 

มีการท าสมุดบันทึก 
ความดี 

1) มีการด าเนินการให้นักเรียนมีสมุดบันทึก
ความดีของนักเรียนทุกคน 

2) มีแนวปฏิบัติในการบันทึกความดีเป็นแนว
เดียวกัน 

  3) มีการก าหนดให้มีคะแนนเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

4) มีการก าหนดให้ผู้เรียนส่งสมุดบันทึกความ
ดีให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นตรวจ 

5)   มีการประเมินผลเพ่ือน าคะแนนไป
ประกอบการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 มาตรฐานที่  6 
มีการประชุมระดับชั้น 

1) มีการประชุมระดับชั้นและแจ้งให้ครู 
อาจารย์และนักเรียนทราบ 

2) มีการเตรียมแบบส ารวจ/แบบบันทึกการ
เข้าร่วมของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น/
แบบประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าชั้น 

3) มีการบันทึกแบบส ารวจ/แบบบันทึก/แบบ
ประเมินและรวบรวมโดยหัวหน้าระดับ 

4) มีการตรวจเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุก
ครั้งและบันทึกข้อมูลรายบุคคล 

5) มีการรายงานข้อมูลต่อฝ่ายพัฒนานักเรียน
และผู้บริหารโรงเรียน 

 มาตรฐานที่  7 
มีการจัดกิจกรรมชั่วโมง
โฮมรูมโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและหัวหน้าระดับ 

1) มีการก าหนดห้องโฮมรูมและอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าชั้น 

2) มีการจัดท าแบบส ารวจการจัดกิจกรรมโฮม
รูมและสมุดบันทึกชั่วโมงโฮมรูม 



มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

41 
 

งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
  3) มีการส ารวจการเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วโมง  

โฮมรูมของครูที่ปรึกษาประจ าชั้น 
4) มีการบันทึกข้อมูลการโฮมรูมของอาจารย์ที่

ปรึกษา 
5)   มีการรายงานการโฮมรูมต่อผู้บริหาร

โรงเรียน 
 มาตรฐานที่  8 

มีการแก้ปัญหาการได้ผล
การเรียน 0,ร,มส,และมผ. 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจ าชั้นและหัวหน้า
ระดับ 

1) มีการส ารวจผลการเรียน 0,ร,มสและมผ.
ของนักเรียนแต่ละห้องและจัดท าข้อมูลแต่
ละระดับ 

2) มีการแจ้งให้ผู้ปกครองและอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมแก้ปัญหา 

3) มีการดูแลให้นักเรียนแก้ผลการเรียนที่มี
ปัญหา 0,ร,มสและมผ.โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาประจ าชั้น 

4) ผลการเรียนที่มีปัญหาหมดไปในแต่ละภาค
เรียน 

5) มีการรายงานผลการแก้ไขให้ผู้บริหารทราบ 

 มาตรฐานที่ 9 
มีการพัฒนาห้องโฮมรูมให้
สะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสวยงาม 

1) มีการจัดท าเกณฑ์การประกวดห้องโฮมรูม
และแจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียน
ทราบ 

2) มีการส่งเสริมให้มีการจัดห้องโฮมรูมให
สะอาดสวยงสมและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3) มีคณะกรรมการประเมินห้องโฮมรูมที่เป็น
นักเรียน 

4) มีการประกาศผลคะแนนทุกวัน 
5) มีการประกาศผลการประกวดรายเดือน/

รายภาคเรียนและมีการมอบรางวัล 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5.  งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน 

มาตรฐานที่  1 
การประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

1) มีการก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนและตัวบ่งชี้ 

2) มีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนตาม
ตัวบ่งชี้ 

3) มีการวิเคราะห์ข้อมูล 
4) มีการประเมินเป็นคะแนนตามตัวบ่งชี้ 
5) มีการรายงานผลการประเมิน 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดกิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม 

1) มีโครงการเข้าค่ายคุณธรรม 
2) มีการเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนชั้น ม.1

และ ม. 4 
3) มีกิจกรรมเน้นคุณธรรมจริยธรรม 
4) มีการประเมินโครงการ 
5) มีการรายงานการประเมินโครงการ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการจัดกิจกรรมสมุด
บันทึกความดี 

1) มีการจัดท าสมุดบันทึกความดี 
2) มีการก าหนดกรอบการบันทึกความดี 
3) มีการชี้แจงการบันทึกสมุดบันทึกความดี 
4) มีการให้นักเรียนบันทึกความดีและ

ก าหนดให้ส่งครูตามนัดหมาย 
5) มีการประเมินผลและจัดท ารายงาน 

 มาตรฐานที่  4 
มีการเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางศาสนา 

1) มีการเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา/วัน
เข้าพรรษา ฯลฯ 

2) มีการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
3) มีการรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม 

 มาตรฐานที่  5 
มีการจัดท าท าเนียบ
รายชื่อผู้เก็บสิ่งของแล้ว
แจ้งต่อโรงเรียน 

1) มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเมื่อเก็บ
สิ่งของได้แล้วแจ้งเพ่ือส่งคืนเจ้าของ 

2) มีการจัดท าท าเนียบผู้เก็บสิ่งของได้แล้วมา
แจ้งต่อโรงเรียน 

3) มีการประกาศชมเชยความดีหน้าเสาธง 
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4) มีการจัดรายงานข้อมูลในวารสารโรงเรียน

และปิดประกาศ 
5) มีการรายงานผลการด าเนินการ 

6. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 
 

1) มีการส่งเสริมให้นักเรียนสมัครเป็นประธาน
คณะกรรมการนักเรียน 

2) มีการจัดกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียน 

3) มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนโดย
จ าลองแบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร 

4) มีการจัดให้คณะกรรมการนักเรียนมี
บทบาทในการพัฒนาโรงเรียน 

5) มีการประเมินผลการท างานของ
คณะกรรมการนักเรียน 

 มาตรฐานที่  2 
มีการรณรงค์การใช้สิทธิ
เลือกตั้ง 

1) มีการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 
2) มีการจัดกิจกรรมลูกชวนพ่อแม่ไปเลือกตั้ง 
3) มีการจัดแผ่นป้ายรณรงค์การใช้สิทธิ

เลือกตั้ง 
4) มีการประเมินผลการรณรงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
5) มีการจัดท ารายงานการประเมินกิจกรรม 

 มาตรฐานที่ 3 
มีการจัดกิจกรรมเผยแพร่
ความรู้ประชาธิปไตย 

1) มีการจัดนิทรรศการในวันส าคัญ 
2) มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ 
3) มีการเขียนบทความในวารสาร 
4) มีการประเมินและรายงานผลการจัด

กิจกรรม 

7.  งานคณะสี มาตรฐานที่ 1 
มีการวางแผนงานเวร
ประจ าวัน 

1) มีการจดท าค าสั่งเวรประจ าวัน 
2) มีการก าหนดจุดปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน 
3) มีการแบ่งงานครูเวรตามจุดปฏิบัติหน้าที่
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เวร 

4) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่เวรประจ าวัน 
5) มีการเตรียมแบบฟอร์มการลงเวลา/การ

บันทึกเวร/แบบประเมินการปฏิบัติหน้าที่
เวรประจ าวัน 

 มาตรฐานที่  2 
มีการก ากับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่เวรประจ าวัน 

1) มีการจัดให้ลงเวลาเวรประจ าวัน 
2) มีการจัดให้มีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่

เวรประจ าวัน 
3) มีการสรุปผลการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน

โดยหัวหน้าเวรประจ าวัน 
4) มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่เวร

ประจ าวันโดยหัวหน้าเวรประจ าวัน 
5) มีการรวบรวมเอกสารเวรประจ าวันเสนอ 

ผู้บริหารทุกสัปดาห์ 
8.งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
และโรคเอดส์ 

1) มีการจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 
2) มีการจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก 
3) มีการตรวจปัสสาวะ 
4) มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ 
5) มีการจัดท าข้อมูลและรายงานข้อมูล 

9.  เวรยามรักษา
ความปลอดภัย 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดท าพรรณนางาน
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเวยามและเวร
วันหยุดและมีการ
มอบหมายงานให้
รับผิดชอบ 

1) มีการท าพรรณนางานยามรักษาความ
ปลอดภัย 

2) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานรักษา
ความปลอดภัย 

3) มีค าสั่งให้รับผิดชอบมอบหมายงาน 
4) มีการจัดท าเอกสารมอบหมายให้ยามรักษา

ความปลอดภัยและมีการประชุม 
5) มีการเผยแพร่เอกสาร 
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 มาตรฐานที่  2   

มีการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
และเวรวันหยุด 

1) มีการปฏิบัติหน้าที่เวรยามและเวรวันหยุด
ตามค าสั่งของโรงเรียน 

2) มีการบันทึกการปฏิบัติหน้าที่เวรยามและ
เวรวันหยุด 

3) มีการตรวจเวรยามและเวรวันหยุดโดย
ผู้ตรวจเวร 

4) มีการเสนอแบบบันทึกเวรยามต่อผู้บริหาร 
5) มีการรายงานข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่เวร

ยามและเวรวันหยุด 

 มาตรฐานที่  3   
มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและ
เวรวันหยุด 

1) มีการจัดท าเอกสารการปฏิบัติหน้าที่เวร
ยามและเวรวันหยุด 

2) มีผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) มีการประมวลผลข้อมูลและจัดเป็นคะแนน

การประเมิน 
4) มีการรายงานข้อมูลการประเมิน 
5) มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการ

ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่เวรยามและเวร
วันหยุด 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 
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1. งานส านักงานกลุ่ม

บริหารทั่วไป 
มาตรฐานที่  1 
มีการรวบรวมระเบียบและ
แนวปฏิบัติของกลุ่มบริหาร
ทั่วไป 

1) มีการรวบรวมและจัดท าระเบียบและแนว
ปฏิบัติของกลุ่มบริหารทั่วไป 

2) มีการจัดระเบียบและแนวปฏิบัติไว้เป็น
หมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา 

3) มีการจัดท าแบบพิมพ์ที่ใช้ในงานกลุ่ม
บริหารทั่วไป 

4) มีการจัดท าคู่มือครูของกลุ่มบริหารทั่วไป 
5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดท าแผนงานของ
กลุ่มบริหารทั่วไป 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

2) มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและทันตามเวลาที่โรงเรียน
ก าหนด 

3) มีการน าแผนไปปฏิบัติและรายงานผล
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผน 

4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน
ทุกงานและทุกโครงการ 

5) มีการจัดท ารายงานผลการประเมินและ
เผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการก าหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบและมอบหมาย
งานของกลุ่มบริหารทั่วไป 

1) มีการจัดท าแผนภูมิการบริหารงานของ
กลุ่ม 

2) มีการจัดท าหน้าที่รับผิดชอบตาม
โครงสร้างการบริหารงานครบทุกงาน 

3) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กลุ่ม 

4) มีค าสั่งมอบหมายครูให้รับผิดชอบงาน
ของกลุ่ม 

  5)  มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงาน
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
บุคคลของบุคลากรในกลุ่ม 

2.  งานอาคาร
สถานที่  ส่ิงแวดล้อม
และงานลูกจ้าง 

มาตรฐานที่ 1   
มีการจัดท าข้อมูลอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ 

1) มีการจัดท าข้อมูล/ภาพถ่ายอาคาร/แบบ
อาคารที่ก่อสร้างและงบประมาณ 

2) มีการจัดท าผังอาคาร 
3) มีการจัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ

อาคาร 
4) มีการจัดท าประวัติการซ่อมบ ารุงและ

ปรับปรุง 
5) มีการจัดท าข้อมูลเป็นรูปเล่มและเผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  2  
 มีการจัดอาคารเรียนและ
อาคารประกอบให้สะอาด
และเป็นระเบียบ 

1) มีการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบ 
2) มีการจัดท าป้ายอาคารป้ายห้องป้าย

ส านักงาน 
3) มีอุปกรณ์จัดท าความสะอาด 
4) มีการจัดท าความสะอาดประจ าและ

ต่อเนื่อง 
5) มีการประเมินและรายงานการรักษา

อาคาร  
       สม่ าเสมอ 

 มาตรฐานที่  3  
มีการจัดสภาพอาคารเรียน
และอาคารประกอบ
สม่ าเสมอ 

1) มีการตรวจสอบสภาพอาคารเป็นประจ า
เพ่ือการปรับซ่อมได้ตลอดเวลา 

2) มีการตรวจสอบใหญ่ประจ าปี 
3) มีการบันทึกรายงานผลการตรวจสภาพ

อาคาร 
4) มีการขอตั้งงบประมาณปรับซ่อม 
5) มีการก าหนดเข้าในแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี 

 มาตรฐานที่  4   
มีการซ่อมบ ารุงปรับปรุงและ

1) มีการส ารวจข้อมูลเพื่อการปรับซ่อมบ ารุง 
2) มีการขออนุมัติปรับซ่อมบ ารุง 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
พัฒนาอาคารเรียนอาคาร
ประกอบ 

3) มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
4) มีการบันทึกข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
5) มีการจัดท ารายงานการซ่อมบ ารุง 

 มาตรฐานที่  5   
มีการจัดให้นักเรียนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น
ร่วมรับผิดชอบห้องโฮมรูม 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักเรียนประจ าห้องโฮมรูม 

2) มีการจัดท าเกณฑ์ประกวดห้องโฮมรูม 
3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดห้อง

โฮมรูม 
4) มีการประกาศผลคะแนนและให้รางวัล 
5) มีการจัดท ารายงานผลการดูแลห้องโฮม  

รูมของนักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 มาตรฐานที่  6  
 มีการจัดระบบขยะใน
อาคารเรียน 

1) มีการจัดหาถังขยะประจ าห้องโฮมรูมและ
อุปกรณ์จัดท าความสะอาด 

2) มีการจัดหาถังขยะรวมประจ าอาคารชั้น
ละ2ถังตั้งไว้ใกล้บันได  2  ข้างของอาคาร 

3) มีการรณรงค์ให้นักเรียนท าความสะอาด
ห้องโฮมรูมแล้วน าถังขยะประจ าห้องโฮม
รูมมาเทรวมที่ถังขยะรวมประจ าอาคาร 

4) มีการน าขยะในถังรวมประจ าอาคาร
บรรจุถุงด าแล้วน าไว้รวมให้นักการภาร
โรงด าเนินการ 

5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการ
จัดการระบบขยะในอาคารเรียน 

 มาตรฐานที่  7 
มีการจัดท าแผนงาน/
โครงการเกี่ยวกับงาน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

1) มีการจัดท าแผนงานโครงการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

2) แผนงานโครงการจะมีทั้งการจัดท า
สวนหย่อมใหม่การปรับปรุงพัฒนา
สวนหย่อมที่มีอยู่เดิมและกิจกรรมทุก
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โครงการเน้นการพัฒนาให้มีบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงามร่มรื่น 

3) มีหลักฐานการด าเนินโครงการ 

  4) มีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ 
5) มีการจัดท ารายงานการประเมินโครงการ

และเผยแพร่ 
 มาตรฐานที่  8 

 มีการจัดท าข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนไว้
อย่างเป็นระบบ 

1) มีการจัดท าข้อมูลสิ่งแวดล้อม  เช่น  
ภาพถ่าย ชื่อ   สถานที่ 

2) มีการจัดท าประวัติ  ชื่อ  งบประมาณ ปีที่
สร้าง 

3) มีการจัดท าข้อมูลการใช้ประโยชน์และ
แนวคิดในการจัดสร้าง 

  4) การจัดท าประวัติการปรับปรุงและพัฒนา 
5)  มีข้อมูลดูแลรักษาในปัจจุบันทั้ง   นักการ

ภารโรง   อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นและ
นักเรียน 

 มาตรฐานที่  9   
มีการจัดลูกจ้างประจ า 
รับผิดชอบดูแลรักษา 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งลูกจ้างประจ าดูแล
รับผิดชอบในเขตพ้ืนที่ 

2) มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของนักการ
ภารโรงที่ดูแลรักษาท้ังความสะอาด/การ
ตัดแต่ง/พรวนดิน/ใส่ปุ๋ย/รดน้ า  เป็นต้น 

3) มีการน าป้ายเขตพ้ืนที่ที่มีชื่อทั้งนักการ 
       ภารโรง/อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น/
ชั้นนัก  
       เรียนที่รับผิดชอบ 
4) มีการประเมินผลดูแลรักษาของนักการ

ภารโรง 
5) มีผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
ลูกจ้างประจ าที่ดูแลรับผิดชอบ 

 มาตรฐานที่  10 
มีการแข่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบให้นักเรียนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น
มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแล
รักษา 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้น
และนักเรียนท าหน้าที่ดูแลเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

2) มีการจัดท าเกณฑ์ประเมินเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

3) มีการจัดท าป้ายเขตพ้ืนที่ที่มีชื่อทั้งครูที่
ปรึกษาประจ าชั้นห้องของนักเรียนและ
ภารโรงที่รับผิดชอบ 

4) มีการประเมินผลการดูแลเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ า
ชั้นและนักเรียน 

5) มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติต่อฝ่าย
ฯและผู้บริหาร 

 มาตรฐานที่  11 
มีการจัดท าข้อมูลระบบ
ไฟฟ้าของโรงเรียน 

1) มีการจัดท าข้อมูลหม้อแปลงรวมของ
โรงเรียนเช่น  ขนาด/แบบ/งบประมาณ/
ปีที่ติดตั้ง 

2) มีข้อมูลมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีอยู่ในโรงเรียน
ทั้งหมด 

3) มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่านมิเตอร์แต่ละจุด
ในโรงเรียนและค่าไฟฟ้ารวมของโรงเรียน 

4) มีข้อมูลหลอดไฟฟ้าภายในแต่ละอาคาร
และข้อมูลหลอดไฟฟ้านอกอาคาร 

5) มีการจัดท าข้อมูลเป็นรูปเล่มเผยแพร่ 

 มาตรฐานที่ 12   
มีข้อมูลระบบประปาใน
โรงเรียน 

1) มีการจัดท าผังวางท่อและถังระบบประปา
ในโรงเรียน 

2) มีข้อมูลการใช้น้ าผ่านมิเตอร์วัดน้ าใน
โรงเรียนที่มีบุคคลภายนอกมาร่วมใช้ทุก
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
จุดถ้าไม่มีการติดมิเตอร์ให้ด าเนินการ
ติดตั้งให้ครบทุกจุด 

3) มีข้อมูลจ านวนก๊อกน้ าภายในและนอก
อาคาร 

4) มีการจัดท าข้อมูลเผยแพร่ 

 มาตรฐานที่  13   
มีการส ารวจสภาพระบบ
ไฟฟ้าและระบบประปาของ
โรงเรียน 

1) มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและระบบ
ประปาสม่ าเสมอเพ่ือจะซ่อมแซมได้ทันที
เพ่ือประหยัดไฟฟ้าและน าประปาเพ่ือ
ความปลอดภัย 

2) มีการตรวจสอบใหญ่ประจ าปี 
3) มีการบันทึกรายงานผลการตรวจสอบ 
4) มีการขอตั้งงบประมาณ 
5) มีการจัดเข้าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 มาตรฐานที่  14   
มีการซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า
และระบบประปา 

1) มีการส ารวจข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
2) มีการเสนอขอซ่อมบ ารุง 
3) มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง 
4) มีการจัดท าข้อมูลการซ่อมบ ารุง 
5) มีการจัดท ารายงานผลการซ่อมบ ารุง 

 มาตรฐานที่  15     
มีการจัดท าพรรณนางาน
และมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า
การมอบหมายงานให้
รับผิดชอบ 

1) มีการจัดท าพรรณนางานของ
ลูกจ้างประจ า 

2) มีการจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ า 

3) มีการออกค าสั่งมอบหมายงานให้
รับผิดชอบ 

4) การจัดท าเอกสารเป็นรูปเล่มให้
ลูกจ้างประจ าและมีการประชุมชี้แจงให้
เข้าใจ 

5) มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เอกสาร 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 มาตรฐานที่  16 

มีการปฏิบัติหน้าที่ประจ า
ของลูกจ้างประจ า 

1) มีการปฏิบัติงานประจ าของลูกจ้างประจ า
ตามค าสั่งมอบหมายของโรงเรียน 

2) มีผู้รับผิดชอบตรวจงานประจ าของ
ลูกจ้างประจ า 

3) มีการบันทึกการตรวจงานประจ าของ
ลูกจ้างประจ าและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

  4) มีการรายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและสรุปเป็นรายเดือน 

5) มีการนิเทศติดตามและแนะน าการท างาน 
 มาตรฐานที่ 16   

มีการปฏิบัติหน้าที่งาน
ประจ า 

1) มีการมอบหมายงานพิเศษประจ า 
2) มีผู้รับผิดชอบตรวจงานพิเศษประจ า 
3) มีการตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
4) มีการรายงานผลการตรวจงานพิเศษ

รายวันและสรุปเป็นรายเดือน 

 มาตรฐานที่  17  
มีการปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
และเวรวันหยุด 

1) มีค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่เวรยามและเวร
วันหยุดของลูกจ้างประจ า 

2) มีผู้ตรวจเวรยามและเวรวันหยุด 
3) มีการบันทึกเวรยามและเวรวันหยุด 
4) มีบันทึกการอยู่เวรยามและเวรวันหยุด 
5) มีการรายงานข้อมูลเป็นรายเดือน 

 มาตรฐานที่18   
มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานลูกจ้างประจ า 

1) มีการจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของนักการภารโรง 

2) มีการเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของ
ลูกจ้างประจ าเป็นระยะและต่อเนื่อง 

3) มีการรวบรวมข้อมูลและประมวลผล
ข้อมูล 

4) มีการรายงานผลการประเมิน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไข

การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจ า 
4. งานประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่เกียรติ
ประวัติ 

มาตรฐานที่ 1   
มีการจัดระบบเสียงตามสาย 

1) มีการจัดเครื่องเสียงและอุปกรณ์การจัด
กิจกรรมเสียงตามสายไว้พร้อม 

2) มีการจัดรายการเสียงตามสายในภาคเช้า 
และภาคเที่ยงทุกวัน 

3) มีการจัดระบบเสียงตามสายไม่ให้รบกวน
การเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน  ๆ  
ของโรงเรียน 

4) มีการตรวจต้นฉบับการออกรายการเสียง
ตามสายและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
การท างานและตรวจสอบ 

5) มีการประเมินผลและรายงานผลการ
ประเมินให้ผู้บริหารรับทราบ 

 มาตรฐานที่  2   
มีการบริการจดหมายและ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ 

1) มีการรับจดหมายของครู  ลูกจ้างและ
นักเรียนรวมทั้งธนาณัติและพัสดุไปรษณีย์ 

2) มีการจัดพิมพ์รายชื่อผู้ที่มีจดหมาย  
ธนาณัติและพัสดุไปรษณีย์ 

3) มีการจัดวางจดหมายปกติส าหรับรับเอง  
ส่วนจดหมาย  ครู  อาจารย์  ลูกจ้าง  
จัดส่งชั้นส่งหนังสือ 

4) มีการจัดระบบรับธนาณัติและพัสดุ
ไปรษณีย์  จดหมายลงทะเบียนให้รัดกุม
และปลอดภัย 

5) มีการสรุปข้อมูลการบริการจดหมายและ
ไปรษณีย์ภัณฑ์ 

 มาตรฐานที่  3   
มีการจัดบริการโทรศัพท์

1) มีการจัดท าระเบียบการใช้โทรศัพท์และ
โทรสารของโรงเรียน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
และโทรสาร 2) มีการจัดท าแบบฟอร์มการใช้โทรศัพท์

และโทรสารของโรงเรียนและเก็บ
ค่าบริการเมื่อใช้ส่วนตัว 

3) มีการจัดท าทะเบียนและสรุปข้อมูลการใช้
โทรศัพท์และโทรสารของโรงเรียน 

 มาตรฐานที่  4  
มีการจัดท าวารสารและสื่อ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

1) มีการจัดเก็บค่าวารสารของนักเรียนใหม่
ในแต่ละปีการศึกษา 

2) มีการจัดเก็บค่าวารสารของนักเรียนที่จบ
หลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 และ 4  ในแต่ละปี
การศึกษา 

3) มีการจัดท าวารสาร  ภาคเรียนละ 1  
ฉบับ 

4) มีการจัดท าคู่มือครูของฝ่ายอ านวยการ 
5) มีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5. งานโสตทัศนศึกษา มาตรฐานที่  1 
มีการจัดระบบบริหารงาน
โสตทัศนศึกษา 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบงานโสต
ทัศนศึกษา 

2) มีการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์งานโสตทัศน
ศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม 

3) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้พัสดุ
อุปกรณ์งานโสตทัศนศึกษา 

4) มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน 

5) มีแผนงานโครงการในการพัฒนางานโสต
ทัศนศึกษา 

 มาตรฐานที่  2 
มีการบริการโสตทัศนศึกษา 

1) มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติใน
การใช้ห้องโสตทัศนศึกษาและวัสดุ
ครุภัณฑ์โสตทัศนศึกษา 

2) มีการเตรียบแบบฟอร์มการขอใช้และ



มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขัติยะวงษา 

 

56 
 

งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
แบบบันทึกการใช้ห้องและพัสดุ อุปกรณ์
โสตทัศนศึกษาแก่ครู  อาจารย์  และ
นักเรียน 

3) มีการให้บริการแก่หน่วยงานและชุมชน
และมีข้อมูลวัสดุที่ให้บริการ 

 มาตรฐานที่  3 
มีการจัดระบบดูแลการใช้
บ ารุงรักษาและการซ่อม
บ ารุงวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศน
ศึกษา 

1) มีการจัดท าบัญชีวัส  ทะเบียนครุภัณฑ์
และคู่มือการใช้สื่อวัสดุโสตทัศนศึกษา
และการซ่อมบ ารุง 

2) มีการเก็บรักษาสื่อวัสดุครุภัณฑ์เป็นระบบ
และสะดวกในการใช้งาน 

  3) มีการดูแลการใช้ บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์  โสตทัศน
ศึกษา 

4) มีการรายงานการดูแลการใช้บ ารุงและ
รักษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์โสตทัศน
ศึกษา 

6. งานอนามัย 
โรงเรียน 

มาตรฐานที่  1 
มีการจัดท าข้อมูลสุขภาพ
นักเรียน 

1) มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล 
2) มีการวัดส่วนสูงปีละ 1 ครั้ง 
3) มีการชั่งน้ าหนักปีละ  1 ครั้ง 
4) มีการตรวจสุขภาพปีละ  1 ครั้ง 
5) มีการตรวจกรุ๊ปเลือด 

 มาตรฐานที่  2 
มีการจัดบริการสุขภาพ 

1) มีห้องพยาบาลส าหรับให้บริการสุขภาพ
นักเรียน 

2) มีการบริการยาส าหรับผู้ป่วยไข้ 
3) มีการจัดท าบัตรสุขภาพ 
4) มีการบริการตรวจสุขภาพโดยเชิญ

เจ้าหน้าที่พยาบาล  มาตรวจที่โรงเรียน 
5) มีการจัดท ารายงานการตรวจสุขภาพ 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
7.  งานโภชนาการ มาตรฐานที่  1 

มีการจัดให้มีอาหารจ าหน่าย
ในโรงอาหาร 

1) มีการคัดเลือกผู้จ าหน่ายอาหารในโรง
อาหาร 

2) มีการเก็บค่าเช่าสถานที่เพ่ือจ าหน่าย
อาหาร 

3) มีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติการ
จ าหน่ายอาหาร 

4) มีการแจ้งระเบียบและแนวปฏิบัติในการ
จ าหน่ายอาหาร 

5) มีการประเมินผลการบริการอาหาร
กลางวัน 

 มาตรฐานที่  2 
มีการตรวจสอบคุณภาพของ
อาหารและคุณภาพการ
บริการ 

1) มีคณะกรรมการควบคุมการจ าหน่ายและ
ควบคุมคุณภาพอาหาร 

2) มีการเชิญเจ้าหน้าที่จาก   สนง.
สาธารณสุข / โรงพยาบาล  มาสุ่มตรวจ
คุณภาพอาหาร 

3) มีการควบคุมประเภทอาหารและเวลา
จ าหน่ายอาหาร 

4) มีการประเมินคุณภาพอาหารและการ
บริการ 

5) มีการรายงานการประเมินผลและเผยแพร่ 

8. งานสัมพันธ์ชุมชน มาตรฐานที่  1   
มีการรวบรวมวิเคราะห์
ข้อมูลของชุมชน 

1) มีการจัดระบบข้อมูลชุมชนว่ามีการ
จัดเก็บข้อมูลประเภทใดบ้างที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียน 

2) มีการจัดท าแบบเก็บข้อมูลหรือก าหนด
แหล่งข้อมูลที่จะจัดเก็บ 

3) มีการจัดเก็บข้อมูลชุมชนตามที่วางแผนไว้ 
4) มีการจัดเก็บระบบข้อมูลและจัดระบบ

ข้อมูล 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลและน าข้อมูลไปใช้

และประเมินผล 
 มาตรฐานที่  2 

มีการจัดท าแผนงานสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

1) มีการจัดท าแผนงานสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน 

2) มีผู้รับผิดชอบน าไปปฏิบัติ 
3) การเร่งและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม

แผน 
4) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
5) มีการรายงานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามแผน 
 มาตรฐานที่ 3 

มีการเผยแพร่เกียรติประวัติ
ของโรงเรียน 

1) มีการเผยแพร่เกียรติประวัติด้านวิชาการ 
2) มีการเผยแพร่เกียรติประวัติด้านกีฬา 
3) มีการเผยแพร่เกียรติประวัติด้านอื่นๆ 
4) มีการรวบรวมเกียรติประวัติด้านต่างๆไว้

เป็นหลักฐาน 

 มาตรฐานที่  4 
มีการบริการแก่ชุมชนใน
ด้านต่างๆ 

1) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ให้บริการชุมชนด้านวิชาการและข่าวสาร 

2) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ให้บริการชุมชนด้านสุขภาพและ
พลานามัยแก่ชุมชน 

  3) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานเกี่ยวกับ
การให้บริการด้านส่งเสริมอาชีพแก่ชุมชน 

4) มีการรวบรวมและจัดท าเอกสารการ
ให้บริการด้านวงโยธวาทิต /ดนตรี  และ
นันทนาการแก่ชุมชน 

5)  มีการรวบรวมและจัดท าเอกสารการ
บริการด้านชุมชน  สถานที่และวัสดุ
อุปกรณ์แก่ชุมชน 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 
 

มาตรฐานที่ 5 
มีการได้รับการสนับสนุน
จากชุมชนด้านต่าง  ๆ 

1) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานเกี่ยวกับ
องค์กรที่ตั้งในโรงเรียนเพ่ือสนับสนุน
การศึษา  เช่น สมาคม  มูลนิธิและชมรม    
เป็นต้น 

2) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรในข้อ 1 

3) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ได้รับการสนับสนุนจากชุมด้านวิชาการ 

4) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนด้าน
ทรัพย์สิน 

5) มีการรวบรวมและจัดท าหลักฐานการ
ได้รับการบริการจากชุมชนด้านอื่น ๆ 

 มาตรฐานที่ 6 
มีการประเมินผลงานการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
งานการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

2) มีการจัดท าเครื่องมือการจัดเก็บข้อมูลกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

3) มีการวิเคราะห์และประเมินผล 

  4) มีการจัดท ารายงานการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเผยแพร่ 

5) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน 

9.  งานยานพาหนะ
และบริการสาธารณะ 

 1)  จัดท าทะเบียนยานพาหนะ 
2)  ควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและปรับ

ซ่อม 
3)  จัดซื้อ   จัดหา  น้ ามันเชื้อเพลิง  

น้ ามันหล่อลื่น    



มาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
โรงเรียนขัติยะวงษา 
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งาน/ขอบข่าย มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
4)  ด าเนินการต่อทะเบียนยานพาหนะ

ประจ าปี 
10.  งานโยธวาทิต  1)  ก าหนดวางแผนเพ่ือสรรหานักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมสังกัดวงโยธวาทิตอย่าง
ต่อเนื่องเพียงพอ 

2)  ด าเนินการฝึกซ้อม  และประสานงานกับ
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งผู้ปกครองให้เกิดความ
เรียบร้อย 

3)  จัดหาเครื่องดนตรี /  เครื่องแต่งกาย 
นักเรียนที่จะแสดง ตามสภาพความพร้อม 

4)  ก าหนดระเบียบการให้บริการแก่
หน่วยงาน และชุมชนอย่างชัดเจน 

5)  จัดหาสวัสดิการแก่นักเรียน  ในวงโยธ
วาฑิต ตามสภาพความเหมาะสม 

6)  จัดท าบัญชีรายรับ  -  รายจ่ายสามารถ
ตรวจสอบได้ 

7)  เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


