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สวนท่ี  2 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาโดยรวม  

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผูเรียน  

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

 

 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ประกอบดวย 6 ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 การประเมินตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

1. มีเปาหมายวิสยัทัศนและพันธกิจท่ี
สถานศึกษากําหนดชัดเจน สอดคลองกับ
บริบทของสถานศึกษา ความตองการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ 
เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการ
เปลี่ยนแปลง 

5 ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีชัดเจน มีประสิทธิภาพ สงผล
ตอคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนําขอมูลมาใชใน
การปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
เปนแบบอยางได 
 

5 ยอดเยี่ยม 

3. มีการดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน 
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได  
ดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการ 

5 ยอดเยี่ยม 
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ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ แปลคุณภาพ 

ปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552  
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตรงตามความตองการ
ของครูและ สถานศึกษา และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน 

5 ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมี 
คุณภาพ และมีความปลอดภัย 

5 ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ 
เรียนรูท่ี เหมาะสมกับสภาพของ 
สถานศึกษา 

5 ยอดเยี่ยม 

ภาพรวม 5 ยอดเย่ียม 

  
 โรงเรียนไดพัฒนาตนเองตามตามมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยูใน
ระดับ 5  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. กระบวนการดําเนินการ 
  1.1 งานบุคลากร การปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคลากร ในรอบปท่ีผานมาได
ดําเนินการดังนี้ 
  1.  การสรรหา บรรจุ แตงตั้ง ไดมีการประชุมคณะครูรวมกันเพ่ือวิเคราะหพิจาณาความตองการ
ครตูอการจัดการศึกษาทุกปการศึกษากอนการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือใหมีความสอดคลอง
กับความจําเปนของโรงเรียนเสนอไปยังเขตพ้ืนท่ีเพ่ือเปนขอมูลในการพิจารณารับยายครู 
  2.  การเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ไดสงเสริมใหครูได
ปฏิบัติงานตามความรู ความสามารถ ความถนัดและมีการกําหนดหนาท่ีในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ไวอยางชัดเจนเพ่ือใหการดําเนินงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สนับสนุนบุคลากรพัฒนาตนเอง เขารับ 
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนและมีการพิจารณาการเลื่อนข้ันเงินเดือนอยางโปรงใสและเปนธรรม 
  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 เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงาน มีการจัดทํารายงานการปฏิบัติงานในรอบปการศึกษาและมีการพิจารณา
วิเคราะหและปรับปรุงการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
  5.  สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูใหมีการพัฒนาวิชาชีพตนเองอยางตอเนื่อง โรงเรียน
มอบหมายใหครูไดมีการศึกษาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองโดยสงเขารับการอบรม นําคณะครูไปศึกษาดูงาน  
จัดหาหนังสือ คูมือ ตัวอยางสื่อ เอกสารใหศึกษา ทําใหครูสามารถปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอน 
งานพิเศษ และงานอ่ืนๆ ได อยางเปนระบบ สนับสนุนใหครูสงผลงานดานวิชาการเขารวมเพ่ือเผยแพร
ในทุกโอกาส และสงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาตนเองเพ่ือเลื่อนตําแหนงวิทยฐานะใหสูงข้ึน 
 

 1.2  งานวิจัยพัฒนาครูและองคกร   
1. การสงเสริม พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

1.1 สงเสริมใหคําปรึกษา แนะนํา แกครูในการพัฒนาตนเองและขอเลื่อนวิทยฐานะ 
ทุกวิทยฐานะและทุกกลุมสาระการเรียนรู ในรอบการดําเนินการนี้มีครูท่ีไดเลื่อนวิทยฐานนะ ไดแก 

 ครูท่ีไดรับวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  จํานวน   5  ราย 
 ครูท่ีไดรับวิทยฐานะชํานาญการ   จํานวน   -  ราย 

 1.2 สงเสริมและประสานงานใหครูเขารับการอบรมพัฒนา  เพ่ือใหครูมีความรู
ความสามารถ สรางประสบการณใหสามารถนําไปปรับใชในการเรียนการสอน และการทํางานให
เกิดผลดีตอคุณภาพผูเรียน 

1.3 จัดอบรมใหความรูแกครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ในการทําผลงานวิชาการ ตาม
เกณฑการประเมินวิทยฐานะเกณฑใหม ตาม ว.21/2560 

1.4 วางแผน สงเสริมครูจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ทุกกลุมสาระการเรียนรู   
1.5 จัดทําโครงการสงเสริมครูทําชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ- PLC 
1.6  สงเสริมใหครูพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพ เสนอผลงานเขารับการประเมิน

เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ และเขารับรางวัลในระดับตางๆ ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

2. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
2.1 ดําเนินการวิจัยเชิงสํารวจ เรื่อง “ความตองการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

การพัฒนาตนเองและเลื่อนวิทยฐานะ” 
2.2 สงเสริมฝายตาง ๆ ในโรงเรียนทําวิจัยและพัฒนางานในหนาท่ีรับผิดชอบใน            

แตละฝาย 
2.3 ใหความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย เพ่ือประโยชน

ทางการศึกษากับทุกหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
 

             1.3  งานสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  ดังนี้  
  1.3.1 งานประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได
จัดทําแบบประเมินผลการปฏิบัติการ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและสรุปผลการ
ประเมินนําเสนอผูบังคับบัญชาตอไป  
  1.3.2 งานเลื่อนข้ันเงินเดือน จัดทําบัญชีเงินเดือนใหเปนปจจุบันและพรอมสําหรับ
การตรวจสอบ อยางสมํ่าเสมอ    
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 1.4. งานวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  1.4.1 งานเสริมสรางและปองกันการกระทําผิดวินัย จัดการปฐมนิเทศขาราชการครู
และบุคลากรใหม จัดอบรมเผยแพรความรูเก่ียวกับวินัยและจรรยาบรรณแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  1.4.2 งานรักษาวินัย แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินการสอบสวนในกรณีท่ีมี
ผูกระทําผิดทางวินัยดวยความยุติธรรมและไมอคติ  
 1.5 งานสารบรรณ ดังนี้  

1.  ปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ 
2.  จัดทําราง หนังสือราชการ  ประกาศ  คําสั่ง  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร   

จัดลําดับความสําคัญของเอกสาร  รวมมือประสานงานใหความสะดวกแกบุคลากรและหนวยงานใน
สถานศึกษาเก่ียวกับงานเอกสารการพิมพ  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของใหเปนไปตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 

3. สรุปความเห็นเสนอผูบังคับบัญชา และจัดสงใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายใน  
และภายนอกสถานศึกษา 

4. เก็บรวบรวมและจัดระบบเอกสาร หลักฐานและระเบียบวิธีปฏิบัติตาง ๆ  เพ่ือ 
อํานวยความสะดวกในการศึกษา และใหบริการแกบุคลากร ของสถานศึกษา 

5. รวบรวมและเผยแพรขาวสาร  นโยบาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําสั่ง  คําชี้แจง   
ประกาศ  ใหแกบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษา    

6.  ใหบริการเก่ียวกับการรับสงไปรษณีย  ธนาณัติ  ของบุคลากร   
7.  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลําดับข้ัน 
8.  ดูแล  บํารุงรักษา และรับผิดชอบทรัพยสินของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย  

การรับ –เสนอ- ติดตาม- สงหนังสือ ราชการ ไดแก หนังสือรับเขาจากภายนอก หนังสือ ของ
หนวยงานภายใน หนังสือขออนุมัติเบิกเงิน หนังสือเชิญประชุม หนังสือแจงเวียน หนังสือขอความ
อนุเคราะห แบบฟอรมตาง ๆ ฯลฯ ความสําเร็จในการรับ –เสนอ- ติดตาม- สงหนังสือราชการ ดังนี้ 
รับหนังสือและดําเนินการลงทะเบียนรับหนังสือทันทีใหเสร็จ ในวันท่ีรับหนังสือหรืออยางชาใน
วันรุงข้ึน โดยจัดลําดับความสําคัญเรงดวนและดําเนินการใหเสร็จ เรียบรอยโดยเร็วตามกําหนด
ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในหนังสือ  เสนอและติดตามหนังสือท่ีประทับตรา ดวนท่ีสุด ดวนมาก ดวน 
และมีกําหนดระยะเวลา ดําเนินการใหเสร็จทันที หรือใหแลวเสร็จ ภายในกําหนดเวลา งานท่ีมีปญหา
ดําเนินการแจงใหเจาของเรื่องทราบถึงปญหา กอน และแจง ทุกระยะการดําเนินงาน สงหนังสือถึง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ (ตนฉบับ) และทาง ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสไดถูกตองและภายใน
กําหนด การรับ- สงหนังสือราชการจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานภายใน / ภายนอก มีสถิติการ
รับ – สง หนังสือราชการ ดังนี้  ไดรับหนังสือจากหนวยงานภายในและภายนอก ท้ังนี้โดยใชแบบ
บันทึกท่ีงานสารบรรณโรงเรียนไดจัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนเอกสารในการประกอบการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนและใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ( E-Office ) ของ
หนวยงานตนสังกัดในการควบคุมการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางมีระบบ ตรวจสอบงายและเปนปจจุบัน
สถิติการรางโตตอบหนังสือราชการ ไดปฏิบัติหนาท่ีในการอํานวยความสะดวกใหแกคณะครูในการ
จัดทําหนังสือโตตอบจากหนวยงานภายในไปถึงหนวยงานตาง ๆ โดยปฏิบัติตามรูปแบบของการจัดทํา
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หนังสือราชการอยางเครงครัด ถูกระเบียบวาดวยงานสารบรรณการจดัเก็บเอกสารอยางเปนระบบ ได
จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ สามารถคนหาไดอยางสะดวก รวดเร็ว และเปนปจจุบันการรายงาน
การทําลายเอกสาร ไดจัดเอกสารอยางเปนหมวดหมู ตามป พ.ศ. ท่ีปฏิบัติงานและเก็บเอกสารไวเปน
อยางดีในท่ีพ้ืนท่ีท่ีกําหนด โดยพรอมท่ีจะทําลายในระยะเวลาตามระเบียบงานสารบรรณ การจัดทํา
วาระการประชุมตามโอกาสตาง ๆ ท่ีโรงเรียนกําหนด ท้ังจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน
ภายนอก อยางทันทวงที พรอมทุกโอกาส 

1.6 งานยานพาหนะและพนักงานขับรถ ควบคุม ดูแลและกํากับติดตามการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถใหปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานยานพาหนะ โดยจัดทําโครงการการพัฒนา
ระบบงานเวรประจาํวัน เวรยาม และยานพาหนะ 
 1.7 งานเวรประจําวัน จัดระบบ ตารางปฏิทินและวิธีปฏิบัติหนาท่ีครูเวรกลางวัน 
นักการภารโรง ยามรักษาการณ ในวันหยุดราชการหรือวันเปดภาคเรียน มีการกํากับ นิเทศ ติดตาม 
ดูแลการปฏิบัติหนาท่ีการอยูเวรกลางวันในวันราชการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ติดตาม 
สรุป ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ  
   1.8 งานเวรวันหยุดราชการ เวรกลางคืนและยามรักษาการณ จัดระบบ ตารางปฏิทิน
และดูแล กํากับการปฏิบัติหนาท่ีการอยู เวรยามรักษาสถานท่ีราชการ ในตอนกลางคืนและใน
วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ ใหเปนไปอยางเรียบรอยถูกตองตามระเบียบของทางราชการอยาง
เครงครัด  
  1.9 งานสวัสดิการครูและบุคลากร จัดเก็บเงิน ทําบัญชีจากสมาชิกและเบิกจายเงิน
สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะหโรงเรียนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูนใหเปนไปตามระเบียบสวัสดิการ
โรงเรียน จัดเก็บและทําบัญชีเงินสิทธิประโยชนใหเปนปจจุบัน รายงานผูบังคับบัญชาทราบอยาง
สมํ่าเสมอ และเปนปจจุบัน  
                1.10 งานคณะกรรมการสถานศึกษา    มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ประจําป พ .ศ . 2562 เปนประจําอยางสมํ่าเสมอ ตามบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตอไปนี้ 
1. ดานวิชาการ  
 1.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการพัฒนา หลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 
 1.2 ใหขอเสนอแนะและสงเสริมสนับสนุน ในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูภูมิปญญา ทองถ่ิน ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง  
 1.3 รับทราบ และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับ การจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
2. ดานงบประมาณ  
2.1 ใหความเห็น ขอเสนอแนะเก่ียวกับการ จัดตั้งและการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา  
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2.2 ใหความเห็น ขอเสนอแนะในการ ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได จากทรัพยสินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหนาท่ี อ่ืนเก่ียวกับเรื่อง
นี้ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด  
 
3. ดานการบริหารงานบุคคล  
 ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน  
 
 
 
4. ดานการบริหารท่ัวไป  
 4.1 ใหความเห็น เสนอแนะและใหคําปรึกษา ในการจัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษา
ของ สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผน  ของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมท้ังความตองการของ ชุมชน 
และทองถ่ิน  
 4.2 รับทราบ ใหความเห็นและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและ กิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและความตองการของชุมชน และทองถ่ิน และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาเม่ือสถานศึกษาไมปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศคําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและความตองการของชุมชน และทองถ่ิน  
 4.3 ใหความเห็น ขอเสนอแนะ ประสาน สงเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษารวมท้ังปกครองดูแลบํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ 
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด  
 4.4 ใหความเห็น ขอเสนอแนะและให คําปรึกษาในการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติฯลฯ ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด  
 4.5 ใหความเห็น ขอเสนอแนะและให คําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็งในชุมชน 
และสรางความสัมพันธกับสถาบันอ่ืน ๆ ใน ชุมชนและทองถ่ิน  
 4.6 ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของ สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาท่ีของ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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