
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ต าแหน่ง สายผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 2 
(1 เมษายน - 30 กันยายน 2564)

สังกัด ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสระแกว้ เขต 1
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธกิาร

นางสาวปนัดดา  ใหม่เอี่ยม   
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง    



ผลการด าเนนิงานการประเมนิ SK1 CAI 
ห้องเรยีนคณุภาพสูม่าตรฐานโรงเรยีนคณุภาพ

ผลการประเมิน ห้องเรียนคุณภาพ (SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ)
โรงเรียนบ้านทัพหลวง มีผลการประเมิน ระดับ ยอดเยี่ยม ในทุกด้าน ปีการศึกษา 2563

ในภาคเรียนที่ 1/2564 ช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 โรงเรียนด าเนินการต่อเนื่องโดยมี
นโยบายให้ครูทุกคนด าเนินการพัฒนาห้องเรียนของตนเองให้ไปสู่ห้องเรียนคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
ตัวชี้วัดของห้องเรียนคุณภาพ และออกแบบการเรียนรู้ ผลิตสื่อนวัตกรรม คลิปการสอน แกป้ัญหา

ผลที่เกิดขึ้นนักเรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเอง อันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษา ของผู้เรียน
และโรงเรียนสูงขึ้น



ผลการด าเนนิงานระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน

โรงเรียนบ้านทัพหลวง ได้ด าเนินการมอบทุนให้กับนักเรียนยากจนพิเศษแบบ        
มีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จ านวน 34 คน
เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพยห์รือด้อยโอกาสที่อาจได้รับ
ผลกระทบในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 



ผลการด าเนนิงานทกัษะอาชีพโรงเรียนบา้นทพัหลวง

โรงเรียนบ้านทัพหลวง ได้งบจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
ด าเนินการปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียงของโรงเรียนและให้นักเรียนน าต้นกล้ากลับไปปลูกที่บ้านเพื่อศึกษา
และพัฒนาด้านอาชีพต่อไป

โรงเรียนบ้านทัพหลวง ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุกช่วงวัย 
(อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3)โดยประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูพัฒนาด้านทักษะอาชีพ
ตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียนทุกช่วงชั้น

เบเกอร่ีซุปเปอร์จิ๋ว

งานตกแต่งบ้านและสวน

แปรรูปผลิตภัณฑ์
จากโรงเรียนบ้านทัพหลวง



โรงเรียนบ้านทัพหลวง ใช้รูป แบบ ON-HAND  ON-DEMAND  ON-LINE 
ผ่านระบบ ZOOM ด าเนินการโดยประชุมคณะครู ศึกษาปัญหานักเรียนส่วนใหญ่ขาดความ
พร้อมด้านอุปกรณ์ จึงเน้นระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมใช้รูปแบบ ON-HAND ใบงานและ
ระดับมัธยม ON-HAND ON-LINE ON-DEMAND LINE

ผลการด าเนินงาน   ครูติดตามการท างานของนักเรียน พบผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการดูแลบุตรหลานเป็นอย่างดี  แต่ปัญหาเกิดจากนักเรียนท าการบ้านบางข้อไม้
ได้

แก้ปัญหาโดยครูจัดท าสื่อ  อัดคลิปวีดีโอ อธิบายแก้ปัญหาส่งให้นักเรียนเข้าใจ

ผลการด าเนนิงานการจดัการเรียนการสอน
ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคตดิเชื้อไวรสั โคโรนา 2019



เกียรติบตัรการอบรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ประชมุเชิงปฏบิตักิาร โครงการเสรมิสรา้งคณุธรรมจรยิธรรมในสถานศกึษา ของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ระหวา่งวนัที ่17-18 สิงหาคม 2564 

ประชมุเชิงปฏบิตักิาร โครงการสง่เสรมิและพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ระหวา่งวนัที ่1-2 กันยายน 2564 

อบรมเชิงปฏบิตักิารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนรูร้ปูแบบออนไลน์
ระหวา่งวนัที ่14-15 สิงหาคม 2564 



ผลงานของข้าราชการครู
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรยีนบ้านทพัหลวง ได้รับรางวลัชนะเลิศ ประเภทสถานศกึษา ในมหกรรม
รวมพลสมาชกิ TO BE NUMBER ONE อ าเภอวงัน า้เย็น จังหวัดสระแก้ว

นักเรียนและคณุคร ูโรงเรยีนบ้านทพัหลวงไดร้บัรางวลัชมเชยอนัดบั 2 การประกวดสวดมนตห์มู่สรรเสรญิพระ
รัตนตรยั ท านองสรภญัญะ ประเภททมี 5 คน ระดับภาคคณะสงฆ ์ภาค 12 



นักเรียนและคณะครโูรงเรียนบา้นทพัหลวงไดร้ับรางวลั ชมเชย การส่งผลงาน
เข้าร่วมการประกวดคลิป (การไฟฟา้ฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  โรงเรียนบ้านทัพหลวงได้ส่งคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประกวดคลิปสั้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ ฉันจะไม่หมดไฟ ได้รับรางวัลชมเชยจากหน่วยงานการไฟฟ้าฝ่าย

ผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



ผลการด าเนนิงานการจดัการเรียนการสอนด้าน ICT 
ได้รับงบประมาณโครงการครภุณัฑ ์ คอมพวิเตอร ์จ านวน 15 เครื่อง

โรงเรียนบ้านทัพหลวง ด าเนินการส่งเสริมพัฒนาจัดการเรียนการสอน ด้าน ICT 
ในสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019                                       
ด าเนินการโดยปรับปรุงพัฒนาห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการสอน On-Line
การจัดอบรมคณะครู การผลิดสื่อ การจัดท า คลิปวีดีโอ ใช้ในการสอน และเพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านการเรียนการสอนในช่วงเปิดภาคเรียน  



โรงเรียนบา้นทพัหลวง  ตระหนกัถงึความปลอดภยั รถรับ-ล่งนกัเรียน

โรงเรียนบ้านทัพหลวง  ตระหนักถึงความปลอดภัย ของนักเรียนและผู้ปกครอง      
ในการ รถรับ-ล่ง นักเรียน บริเวณหน้าโรงเรียน 

ด าเนินการโดยประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนวางแผน พัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าโรงเรียน

ผลการประชุมได้รับความร่วมมือจากชุมชน เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน
และผู้ปกครอง งบประมาณในการถมดิน จากอ าเภอวังน ้าเย็น 20,000 บาท 
และกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนดินเพิ่มอีก จ านวน 50 รถ  รวมเป็นเงิน 50,000 บาท



ขับเคลื่อนนโยบายและจดุเนน้ 3 ต้อง
ขับเคลื่อนจุดเน้น        อ่านเขียนตอ้งได้

ขับเคลื่อนจุดเน้น       ภาษาองักฤษต้องดี

ขับเคลื่อน ICT ต้องเหนอืชั้น

ชั้นอนบุาลปีที ่1-3
- สอนอ่านเขียนพยญัชนะ  

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่1 
- ใช้ค าบัญชีพื้นฐาน 

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่2-3
- ใช้ค าบัญชีพื้นฐานเน้นการอ่านออกเขียนได้ 
- เขียนเรื่องจากภาพ  
- เขียนสร้างสรรค์บรรยายสั้นไป  
- ใช้นวัตกรรมสื่อ E-Book
- ค าบัญชีพื้นฐานทฤษฏีสีบ้านหนองแก

เครื่องมอืทีใ่ชข้อง รร.
- ส่ือโรงเรียนบ้านหนองแก
- สื่อ E-Book บัญชีค าพื้นฐาน

ชั้นประถมศกึษาปทีี ่4-6
- อ่านค าบัญชีพื้นฐาน 
- เขียนตามค าบอก  
- เขียนเรียงความ 
- เขียนสร้างสรรค์  

ชั้นมธัยมศกึษาปทีี ่1-3
- เน้นการเขียนข้อสอบอัตนัตโอเน็ต
- เขียนเรียงความ

1

2

3
1. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ ICT ของข้าราชการครูเพือ่การจัดการเรยีนการสอนออนไลน์
2. จัดสื่อ ICT เพื่อเตรียมพร้อมในการจดัการเรียนการสอน
3. ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์

- สร้างเว็บไซต์ในการสอน
- สอนออนไลน์ในแต่ละช้ัน
- จัดท าคลิปวิดีโอการสอน

โรงเรยีนบา้นทพัหลวง ได้ด าเนนิการจดุเนน้ภาษาองักฤษตอ้งด ีด้วยกจิกรรม ดังนี้
1. ครูผู้สอนในวิชาภาษาองักฤษ  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-3

จัดท าคลังสื่อในส่วนของเครอืข่ายพฒันาคุณภาพตาหลงัใน 
2. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิควิธีการทีห่ลากหลาย

เพื่อกระตุ้นนักเรียนให้สนใจและเขา้ใจเนื้อหามากข้ึน 
- น าเพลงที่เดก็สนใจมาประยกุต์ใช้ในการเรยีนการสอน 
- ครูจัดท าสื่อการสอนในสภาวการณก์ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 


