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สวนที่ 2

ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
มาตรฐานการศึกษา

ระดับคุณภาพ

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา ดังนี้
ตารางที่ 1 การประเมินตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

1. มีเปาหมายวิสยั ทัศนและพันธกิจที่
สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ
เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผล
ตอคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชใน
การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
เปนแบบอยางได

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

3. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการ

5

ยอดเยี่ยม
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ประเด็นพิจารณา
ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ
ของครูและ สถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพื่อพัฒนางาน
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรูที่ เหมาะสมกับสภาพของ
สถานศึกษา
ภาพรวม

ระดับคุณภาพ

แปลคุณภาพ

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

5

ยอดเยี่ยม

โรงเรียนไดพัฒนาตนเองตามตามมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใน
ระดับ 5 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. กระบวนการดําเนินการ
1.1 งานบุ คลากร การปฏิ บั ติงานดานการบริหารงานบุ คลากร ในรอบป ที่ผานมาได
ดําเนินการดังนี้
1. การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ไดมีการประชุมคณะครูรวมกันเพื่อวิเคราะหพิจาณาความตองการ
ครูตอการจัดการศึกษาทุกปการศึกษากอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหมีความสอดคลอง
กับความจําเปนของโรงเรียนเสนอไปยังเขตพื้นที่เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณารับยายครู
2. การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ไดสงเสริมใหครูได
ปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถ ความถนัดและมีการกําหนดหนาที่ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไวอยางชัดเจนเพื่อใหการดําเนินงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับ
การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นและมีการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยางโปรงใสและเปนธรรม
3. วินัย การรักษาวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณและรองทุกข โรงเรียนสงเสริม
และสนับสนุนครูปฏิบัติงานและประพฤติตนตามกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการประชุมครูอยาง
นอยเดือนละ 1 ครั้งไดนิเทศกํากับติดตามการปฏิบัติงานของครูทุกคนอยางกัลยาณมิตร และไดปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางในการมีวินัยและการรักษาวินัย
4. การจัดทํามาตรฐานและภาระงานของขาราชการครูการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โรงเรียนยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ยึดหลักของการกระจายอํานาจ ใหทุกฝายมีสวนรวม
ใหครูทุกคนรวมจัดทําและมีคูมือการปฏิบัติงาน มีการนิเทศและประเมินผลการทํางาน มีการจัดประชุม
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คณะครู เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาและมีการพิจารณา
วิเคราะหและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5. สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูใหมีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอยางตอเนื่อง โรงเรียน
มอบหมายใหครูไดมีการศึกษาความรูเพื่อพัฒนาตนเองโดยสงเขารับการอบรม นําคณะครูไปศึกษาดูงาน
จัดหาหนังสือ คูมือ ตัวอยางสื่อ เอกสารใหศึกษา ทําใหครูสามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน
งานพิเศษ และงานอื่นๆ ได อยางเปนระบบ สนับสนุนใหครูสงผลงานดานวิชาการเขารวมเพื่อเผยแพร
ในทุกโอกาส และสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเพื่อเลื่อนตําแหนงวิทยฐานะใหสูงขึ้น
1.2 งานวิจัยพัฒนาครูและองคกร
1. การสงเสริม พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู
1.1 สงเสริมใหคําปรึกษา แนะนํา แกครูในการพัฒนาตนเองและขอเลื่อนวิทยฐานะ
ทุกวิทยฐานะและทุกกลุมสาระการเรียนรู ในรอบการดําเนินการนี้มีครูที่ไดเลื่อนวิทยฐานนะ ไดแก
ครูที่ไดรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จํานวน 5 ราย
ครูที่ไดรับวิทยฐานะชํานาญการ
จํานวน - ราย
1.2 สงเสริมและประสานงานใหครูเขารับการอบรมพัฒนา เพื่อใหครูมีความรู
ความสามารถ สรางประสบการณใหสามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอน และการทํางานให
เกิดผลดีตอคุณภาพผูเรียน
1.3 จั ดอบรมให ความรูแก ครู ทุ กกลุ มสาระการเรียนรู ในการทํ าผลงานวิชาการ ตาม
เกณฑการประเมินวิทยฐานะเกณฑใหม ตาม ว.21/2560
1.4 วางแผน สงเสริมครูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ทุกกลุมสาระการเรียนรู
1.5 จัดทําโครงการสงเสริมครูทําชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ- PLC
1.6 สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เสนอผลงานเขารับการประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ และเขารับรางวัลในระดับตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู
2. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
2.1 ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง “ความตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ”
2.2 ส งเสริม ฝ า ยต าง ๆ ในโรงเรี ย นทํ า วิ จั ย และพั ฒ นางานในหน าที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
แตละฝาย
2.3 ใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย เพื่อประโยชน
ทางการศึกษากับทุกหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ดังนี้
1.3.1 งานประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการ
ประเมินนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป
1.3.2 งานเลื่อนขั้นเงินเดือน จัดทําบัญชีเงินเดือนใหเปนปจจุบันและพรอมสําหรับ
การตรวจสอบ อยางสม่ําเสมอ
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1.4. งานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1.4.1 งานเสริมสรางและปองกันการกระทําผิดวินัย จัดการปฐมนิเทศขาราชการครู
และบุ ค ลากรใหม จั ด อบรมเผยแพร ค วามรู เกี่ ย วกั บ วิ นั ย และจรรยาบรรณแก ข าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา
1.4.2 งานรัก ษาวิ นั ย แต งตั้ งคณะกรรมการเพื่ อ ดํ าเนิ น การสอบสวนในกรณี ที่ มี
ผูกระทําผิดทางวินัยดวยความยุติธรรมและไมอคติ
1.5 งานสารบรรณ ดังนี้
1. ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
2. จัดทําราง หนังสือราชการ ประกาศ คําสั่ง ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
จัดลําดับความสําคัญของเอกสาร รวมมือประสานงานใหความสะดวกแกบุคลากรและหนวยงานใน
สถานศึกษาเกี่ยวกับงานเอกสารการพิมพ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของใหเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ
3. สรุปความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา และจัดสงใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
4. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการศึกษา และใหบริการแกบุคลากร ของสถานศึกษา
5. รวบรวมและเผยแพรขาวสาร นโยบาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง คําชี้แจง
ประกาศ ใหแกบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา
6. ใหบริการเกี่ยวกับการรับสงไปรษณีย ธนาณัติ ของบุคลากร
7. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับขั้น
8. ดูแล บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย
การรั บ –เสนอ- ติ ด ตาม- ส ง หนั ง สื อ ราชการ ได แ ก หนั งสื อ รั บ เข า จากภายนอก หนั ง สื อ ของ
หนวยงานภายใน หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจงเวียน หนังสือขอความ
อนุเคราะห แบบฟอรมตาง ๆ ฯลฯ ความสําเร็จในการรับ –เสนอ- ติดตาม- สงหนังสือราชการ ดังนี้
รับ หนั งสื อและดํ าเนิ น การลงทะเบี ย นรั บ หนั งสื อ ทั น ที ให เสร็จ ในวัน ที่ รับ หนั งสื อหรือ อยางช าใน
วัน รุงขึ้ น โดยจั ดลํ าดั บ ความสํ า คั ญ เรงด วนและดําเนิ น การให เสร็จ เรีย บรอยโดยเร็ว ตามกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดไวในหนังสือ เสนอและติดตามหนังสือที่ประทับตรา ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน
และมีกําหนดระยะเวลา ดําเนินการใหเสร็จทันที หรือใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา งานที่มีปญหา
ดําเนินการแจงใหเจาของเรื่องทราบถึงปญหา กอน และแจง ทุกระยะการดําเนินงาน สงหนังสือถึง
หนวยงานที่เกี่ยวของ (ตนฉบับ) และทาง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไดถูกตองและภายใน
กําหนด การรับ- สงหนังสือราชการจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานภายใน / ภายนอก มีสถิติการ
รับ – ส ง หนั งสือราชการ ดั งนี้ ไดรับ หนั งสือจากหนวยงานภายในและภายนอก ทั้งนี้โดยใชแบบ
บัน ทึ กที่งานสารบรรณโรงเรีย นไดจัด ทําขึ้น เพื่ อใช เป นเอกสารในการประกอบการปฏิบัติ งานตาม
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานของโรงเรี ย นและใช ร ะบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ( E-Office ) ของ
หนวยงานตนสังกัดในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบ ตรวจสอบงายและเปนปจจุบัน
สถิติการรางโตตอบหนังสือราชการ ไดปฏิบัติหนาที่ในการอํานวยความสะดวกใหแกคณะครูในการ
จัดทําหนังสือโตตอบจากหนวยงานภายในไปถึงหนวยงานตาง ๆ โดยปฏิบัติตามรูปแบบของการจัดทํา
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หนังสือราชการอยางเครงครัด ถูกระเบียบวาดวยงานสารบรรณการจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ได
จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ สามารถคนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบันการรายงาน
การทําลายเอกสาร ไดจัดเอกสารอยางเปนหมวดหมู ตามป พ.ศ. ที่ปฏิบัติงานและเก็บเอกสารไวเปน
อยางดีในที่พื้นที่ที่กําหนด โดยพรอมที่จะทําลายในระยะเวลาตามระเบียบงานสารบรรณ การจัดทํา
วาระการประชุ ม ตามโอกาสต า ง ๆ ที่ โรงเรีย นกําหนด ทั้ งจากหน วยงานต น สังกั ดและหนว ยงาน
ภายนอก อยางทันทวงที พรอมทุกโอกาส
1.6 งานยานพาหนะและพนักงานขับรถ ควบคุม ดูแลและกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของพนั กงานขั บ รถให ป ฏิ บั ติต ามกฎระเบี ย บของงานยานพาหนะ โดยจัดทํ าโครงการการพัฒ นา
ระบบงานเวรประจําวัน เวรยาม และยานพาหนะ
1.7 งานเวรประจํ า วั น จั ด ระบบ ตารางปฏิ ทิ น และวิธี ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ค รูเวรกลางวั น
นักการภารโรง ยามรักษาการณ ในวันหยุดราชการหรือวันเปดภาคเรียน มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม
ดูแลการปฏิบัติหนาที่การอยูเวรกลางวันในวันราชการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ติดตาม
สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
1.8 งานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืนและยามรักษาการณ จัดระบบ ตารางปฏิทิน
และดู แ ล กํ า กั บ การปฏิ บั ติ ห น าที่ ก ารอยู เวรยามรั ก ษาสถานที่ ร าชการ ในตอนกลางคื น และใน
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ ใหเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด
1.9 งานสวัสดิการครูและบุคลากร จัดเก็บ เงิน ทําบัญ ชีจากสมาชิกและเบิ กจายเงิน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูนใหเปนไปตามระเบียบสวัสดิการ
โรงเรียน จัดเก็บ และทํ าบั ญ ชี เงิน สิทธิป ระโยชนใหเปน ปจจุบั น รายงานผู บังคั บ บัญ ชาทราบอยาง
สม่ําเสมอ และเปนปจจุบัน
1.10 งานคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน ประจํ า ป พ.ศ. 2562 เป น ประจํ า อย า งสม่ํ า เสมอ ตามบทบาทหน า ที่ ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้
1. ดานวิชาการ
1.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและ ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น
1.2 ให ข อ เสนอแนะและส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ในการจั ด บรรยากาศ สภาพแวดล อ ม
กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูภูมิปญญา ทองถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. ดานงบประมาณ
2.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา
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2.2 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได จากทรัพยสินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหนาที่ อื่นเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด
3. ดานการบริหารงานบุคคล
ปฏิ บั ติ ต ามที่ ก ฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน

4. ดานการบริหารทั่วไป
4.1 ใหความเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษา ในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษา
ของ สถานศึ ก ษาให ส อดคล อ งกั บ นโยบายและแผน ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความตองการของ ชุมชน
และทองถิ่น
4.2 รั บ ทราบ ให ค วามเห็ น และข อ เสนอแนะ ในการปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาและ กิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและความต อ งการของชุ ม ชน และท อ งถิ่ น และรายงานสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาและความตองการของชุมชน และทองถิ่น
4.3 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากร
เพื่ อ การศึ ก ษารวมทั้ ง ปกครองดู แ ลบํ า รุ ง รั ก ษา ใช แ ละจั ด หาผลประโยชน จ ากทรั พ ย สิ น ของ
สถานศึกษา ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด
4.4 ใหความเห็น ขอเสนอแนะและให คําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
แนวปฏิบัติฯลฯ ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ
กําหนด
4.5 ใหความเห็น ขอเสนอแนะและให คําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน
และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ ใน ชุมชนและทองถิ่น
4.6 ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของ สถานศึกษา ตามที่กฎหมายระเบียบ ประกาศ
ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

