แบบประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
สหวิทยาเขต ศรีวิชัย
ตาบล บ้านโฮ่ง อาเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัด ลาพูน
ผู้บริหารโรงเรียน ชื่อ นายนิพนธ์
นามสกุล แสงเนตร
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน 3 ปี 2 เดือน 14 วัน (ณ วันที่ 11 มกราคม 2560)
[ฉบับที่ 1]

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด
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ระดับมาตรฐาน
2 3 4

1. งานแผนงานและการประกันคุณภาพ
1.1 การวางแผนและการพัฒนาโรงเรียน
1.1.1 การกาหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน (5)
1.1.2 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน (5)
1.2 การจัดการองค์กร
1.2.1 การจัดทาแผนภูมิการบริหารโรงเรียน (5)
1.2.2 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน (5)

5






1.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.3.1 การดาเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (5)
1.3.2 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ (5)
1.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน (5)
1.5 การคานวณต้นทุนผลผลิต (5)
1.6 การควบคุมภายใน (5)
1.7 การประเมินผลการดาเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ (5)
2. งานวิชาการ
2.1 การวางแผนงานวิชาการ
2.1.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
วิชาการ (5)
2.1.2 การทาแผนงานวิชาการ (5)
2.2 การบริหารงานวิชาการ
2.2.1 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (5)
2.2.2 การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน (5)
2.2.3 การจัดกลุ่มการเรียน (5)
2.2.4 การจัดตารางสอน (5)
2.2.5 การจัดครูเข้าสอนตามตารางสอน (5)
2.2.6 การจัดครูสอนแทน (5)
2.2.7 การนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการดาเนินงาน
ทางวิชาการ (5)
2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน


















ตัวชี้วัด
2.3.1 การจัดทา การใช้ การปรับปรุงหน่วยการเรียนรู้และ
แผนการจัดการเรียนรู้ (5)
2.3.2 การจัดกระบวนการเรียนรู้ (5)
2.3.3 การจัดหา จัดทาใช้ บารุงรักษาและส่งเสริมการผลิตสื่อ
การจัดการเรียนรู้ (5)
2.3.4 การจัดสอนซ่อมเสริม (5)
2.3.5 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร (5)
2.4 การพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ
2.4.1 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ (5)
2.4.2 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการ
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี (5)
2.4.3 การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ (5)
2.4.4 การจัดบรรยากาศทางวิชาการในโรงเรียน (5)
2.4.5 การส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (5)
2.4.6 การส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
(5)
2.5 การวัดผลและประเมินผลการเรียนและงานทะเบียนนักเรียน (5)
2.5.1 การดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียน (5)
2.5.2 การสร้างและปรับปรุงเครื่องมือการวัดผลการเรียน (5)
2.5.3 การจัดให้มีเอกสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับการวัดผลและ
การประเมินผลการเรียน (5)
2.5.4 การดาเนินการเกี่ยวกับหลักฐานการวัดผลและประเมินผล
การเรียน (5)
2.6 การแนะแนวการศึกษา (5)
2.7 การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ
2.7.1 การประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ (5)
2.7.2 การประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
(5)
3. งานกิจการนักเรียน
3.1 กางวางแผนงานกิจการนักเรียน
3.1.1 การรวบรวมข้อมูลและจัดทาระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
งานกิจการนักเรียน (5)
3.1.2 การทาแผนงานกิจการนักเรียน (5)
3.2 การบริหารงานกิจการนักเรียน
3.2.1 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน (5)
3.2.2 การประสานงานกิจการนักเรียน (5)
3.2.3 การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน (5)
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ตัวชี้วัด
3.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
3.3.1 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบ
วินัย (5)
3.3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (5)
3.3.3 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อ
สังคม (5)
3.3.4 การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ (5)
3.3.5 การยกย่องให้กาลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี (5)
3.4 การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.4.1 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (5)
3.4.2 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (5)
3.4.3 การคัดกรองนักเรียน (5)
3.4.4 การดาเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน (5)
3.4.5 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน (5)
3.4.6 การส่งต่อนักเรียน (5)
3.5 การดาเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน (5)
3.6 การประเมินผลการดาเนินงานกิจการนักเรียน (5)
4. งานบุคคล
4.1 การบริหารงาน
4.1.1 การวางแผนอัตรากาลัง (5)
4.1.2 การพัฒนาบุคลากร (5)
4.1.3 การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร (5)
4.1.4การบารุงขวัญและส่งเสริมกาลังใจ (5)
4.2 การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง และบุคลากร
ทางการศึกษา
4.2.1 การจัดทาทะเบียนประวัติข้าราชการครู ลูกจ้าง และ
บุคลากรทางการศึกษา (5)
4.2.2 การจัดทาหลักฐานการปฏิบัติราชการ (5)
4.3 การประเมินผลการดาเนินงานบุคคล (5)
5. งานธุรการ
5.1 การวางแผนงานธุรการ
5.1.1 การรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ธุรการ (5)
4.1.2 การทาแผนงานธุรการ (5)
5.2 การบริหารงานธุรการ
5.2.1 การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ (5)
5.2.2 การจัดบุคลากร (5)
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ตัวชี้วัด
5.2.3 การจัดสถานที่ (5)
5.3 การบริหารงานสารบรรณ
5.3.1 การลงทะเบียนรับ – ส่งเอกสารและหนังสือราชการ (5)
5.3.2 การโต้ตอบหนังสือราชการ (5)
5.3.3 การเก็บรักษาและทาลายหนังสือราชการ (5)
5.3.4 การบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ (5)
5.4 การประเมินผลการดาเนินงานธุรการ (5)
6. งานการเงินและพัสดุ
6.1 การบริหารการเงิน (5)
6.2 การบริหารการเงินและบัญชี
6.2.1 การทาหลักฐานการเงินและการบัญชี (5)
6.2.2 การรับเงิน (5)
6.2.3 การจ่ายเงิน (5)
6.2.4 การเก็บรักษาเงิน (5)
6.2.5 การควบคุมและตรวจสอบ (5)
6.2.6 การประเมินผลการใช้จ่ายเงินตามแผนการใช้จา่ ย(5)
6.3 การบริหารงานพัสดุและทรัพย์สิน
6.3.1 การจัดซื้อ จัดจ้าง (5)
6.3.2 การจัดทาบัญชีวสั ดุและทะเบียนครุภัณฑ์ (5)
6.3.3 การบารุงรักษาพัสดุและการปรับซ่อม (5)
6.3.4 การตรวจสอบพัสดุประจาปีและการจาหน่ายพัสดุ(5)
6.3.5 การจัดทาทะเบียนราชพัสดุ (5)
6.4 การประเมินผลการดาเนินงานการเงินและพัสดุ (5)
7. งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
7.1 การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
7.1.1 การพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม (5)
7.1.2 การจัดบรรยากาศบริเวณโรงเรียน (5)
7.2 การบริการอาคารเรียน
7.2.1 การจัดบรรยากาศภายในอาคารเรียน (5)
7.2.2 การใช้ประโยชน์จากอาคารเรียน (5)
7.2.3 การดูแลบารุงรักษาอาคารเรียน (5)
7.2.4 การรักษาความปลอดภัยในอาคารเรียน (5)
7.3 การบริการห้องเรียน
7.3.1 การจัดบรรยากาศในห้องเรียน (5)
7.3.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียน (5)
7.4 การบริการห้องบริการ
7.4.1 การจัดบรรยากาศห้องบริการ (5)
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ตัวชี้วัด
7.4.2 การใช้และบารุงรักษาห้องบริการ (5)
7.5 การบริการห้องพิเศษ
7.5.1 การจัดบรรยากาศห้องพิเศษ (5)
7.5.2 การใช้และการดูแลรักษาห้องเรียนพิเศษ (5)
7.6 การบริการอาคารประกอบ
7.6.1 อาคารโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติงาน
7.6.1.1 การจัดอาคารโรงฝึกหรือห้องปฏิบัติงาน (5)
7.6.1.2 การใช้และบารุงรักษาอาคารโรงฝึกงานหรือห้อง
ปฏิบัติงาน (5)
7.6.2 อาคารโรงอาหาร
7.6.2.1 การจัดอาคารโรงอาหาร (5)
7.6.2.2 การใช้และบารุงรักษาอาคารโรงอาหาร (5)
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7.6.3 อาคารหอประชุม/ ห้องประชุม
7.6.3.1 การจัดอาคารหอประชุม/ห้องประชุม (5)
7.6.3.2 การใช้และบารุงรักษาอาคารหอประชุม/ห้อง
ประชุม (5)




7.6.4 อาคารห้องน้า – ห้องส้วม
7.6.4.1 การจัดอาคารห้องน้าห้องส้วม (5)
7.6.4.2 การใช้และดูแลรักษาห้องน้า – ห้องเรียน (5)




7.6.5 การบริหารอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา


7.6.5.1 การจัดอาคารพลศึกษา/ ห้องพลศึกษา (5)
7.6.5.2 การใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์อาคารพลศึกษา/
ห้องพลศึกษา (5)
7.7 การให้บริการน้าดื่ม (5)
7.8 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย (5)
7.9 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ (5)
7.10 การสร้างและเผยแพร่เกียรติประวัติของโรงเรียน
7.10.1 การกาหนดอุดมการณ์ของโรงเรียน เพื่อสร้างเสริม
คุณธรรมลักษณะนิสัยและความประพฤติ (5)
7.10.2 การสร้างและเผยแพร่ เกียรติประวัติ (5)
7.11 การประเมินผลการดาเนินงานบริการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม (5)









ตัวชี้วัด

1

ระดับมาตรฐาน
2 3 4

5

8. งานชุมชนและภาคีเครือข่าย
8.1 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และภาคีเครือข่าย


8.1.1 การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน และภาคี
เครือข่าย (5)
8.1.2 การดาเนินงานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย
8.2 การให้บริการชุมชน (5)
8.3 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
8.3.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน (5)
8.3.2 โรงเรียนให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน (5)
8.4 การได้รับการสนับสนุนจากชุมชน
8.4.1 การจัดตั้งองค์กร เพื่อสนับสนุนโรงเรียนน (5)
8.4.2 โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน (5)
8.5 การประเมินผลการดาเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย (5)
รวม








15ข้อ
60
คะแนน

106ข้อ
530
คะแนน

*พิจารณาระดับมาตรฐาน ตาม เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา (เป็นปัญหาเชิงกระบวนการและเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนสามารถกระทาได้ เช่น การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ฯลฯ)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น แต่กระบวนการและทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน
ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่คงทนสามารถประยุกต์สร้างสรรค์สิ่ง
ใหม่ความรู้ใหม่ ดังนั้นการส่งเสริมและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนควรมีการออกแบบและบูรณาการ
อย่างชัดเจนลงตัว กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้อยากหาคาตอบ มีความสนุกในการรู้และการเรียนมากขึ้น และควร
พิจารณาถึงความสอดคล้องในเรื่องของสาระหลักสูตร เนื้อหา ความรู้ รูปแบบวิธีการถ่ายทอดความรู้ เครื่องมือวัด
และประเมินผลความรู้ และการพัฒนาความรู้/ทักษะอย่างต่อเนื่อง ทวีความเข้มข้นและท้าทายให้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมตามช่วงวัย/ระดับชั้น
จุดเด่น
- โรงเรียนจัดกิจกรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติจริงภายใต้ "เรียนรู้
ครบระดับชั้นด้วยโครงงงาน"
- ครูมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาและผู้เรียน ให้ความร่วมมือในการดาเนินงานอย่างดี
- โรงเรียนมีการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรรูปแบบ TKB Model
- โรงเรียนพัฒนาระบบการบริหารจัดการและสร้างขวัญกาลังใจในการทางานเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นสาคัญ

- โรงเรียนเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณภาพภายใต้ค่านิยมหลัก "We love We care"
- โรงเรียนส่งเสริมค่านิยมการปฏิบัติตนสู่การปฏิบัติงานตามหลัก "5D"
ความก้าวหน้าในการดาเนินงานเพื่อแก้ปัญหา (เชิงนวัตกรรม)
( ) ยังไม่ได้ดาเนินการ (  ) อยู่ระหว่างดาเนินการ
รายละเอียดการดาเนินงาน
มีการดาเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 มีการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเข้าสู่ห้องเรียน 4.0 ส่งเสริมการนานวัตกรรมรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพและสร้างทักษะ
การเรียนรู้สาหรับผู้เรียน อาทิ การจัดการเรียนรู้ Acitive Learning ,บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ เป็นต้น
หมายเหตุ
ตอบแบบประเมิน ในแบบฟอร์มแบบออนไลน์เท่านั้น ในหัวข้อ “แบบประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนใน
สังกัด”
ทีเ่ ว็บไซต์ http://secondary35.go.th/spvis/
หรือ http://secondary35.go.th/spvis/index.php?module=news&id=1620

