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คำนำ 

 แบบสรุปผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหาร
สถานศึกษา  ครั้งที่  1  (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม 2563) เล่มนี้  ข้าพเจ้าได้สรุปผลการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด  โดยสรุปผลการปฏิบัติงานจากการ
บริหารและจัดการศึกษาประกอบด้วย  การบริหารงานวิชาการ   งานบริหารประมาณ  งานบริหารบุคคล  
งานบริหารทั่วไป  ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  และงานที่ได้รับมอบหมายตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงานเขพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม  เขต  1   
ในรอบครึ่งปีที่แล้ว 
 ข้าพเจ้าหวังว่า  แบบสรุปผลการปฏิบัติงานเล่มนี้คงเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกต่อ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือเลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่  1 (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563)   
 
 
                นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์ 
                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
                   10 /สิงหาคม/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบสรปุผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
สายงานบริหารสถานศึกษา  คร้ังที่  1  (1  ตุลาคม  2561-31  มีนาคม  2562) 

 
 ข้าพเจ้า นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์   ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  วิทยฐานะ  
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   เงินเดือน  69,040  บาท   สรุปผล 
การปฏิบัติงานในรอบครึ่งปีที่ผ่านมา  ครั้งที่  1 (1  ตุลาคม  2562 – 31  มีนาคม  2563)  ดังนี้  
ตอนที่  1  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
 1.  ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
  ข้าพเจ้าจัดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ โดยใช้ระบบคุณภาพวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการ  ดำเนินงานตามแผน  วัดและประเมินผลและนำผลการประเมินไป
ใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  นโยบายอย่างชัดเจน และจดัทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)  สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรใน
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 2.  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้  
  ข้าพเจ้าได้ร่วมกับครูจัดทำพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้   
ครูจัดทำแผนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ใช้การ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร  การนิเทศแบบเพ่ือนิเทศกันเอง  จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
และจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้   ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนรู้  มีห้อง
คอมพิวเตอร์ในการศึกษา 
 3.  ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
  3.1 ข้าพเจ้าบริหารจัดการงบประมาณ  การเงินและสินทรัพย์อย่างเป็นระบบ  มีคำสั่งแต่ง
ผู้รับผิดงานอย่างชัดเจน  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  งบประมาณ  2563  จัดทำเอกสารงานการเงิน   
การบัญชี  การจัดซื้อจัดจ้างและเอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณ   
  3.2  ครูผู้สอน  จำนวน  80.  คน  พนักงานราชการ  จำนวน  .......-......  คน  และ 
ครูอัตราจ้าง จำนวน 8 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 1 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน แม่บ้าน จำนวน 1 
คน ครูธุรการ จำนวน 1 คน ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนรวาม จำนวน 1 คน   
  3.2  ปรับปรุงห้องเรียนให้สวยงาม  พัฒนาห้องสมุดและห้องคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดี   
  3.4  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานอย่างชัดเจน   
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น  การศึกษาเด็กเป็นรายบุคล  การเยี่ยมบ้าน  การให้ทุน 
การศึกษา 
 4.  ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ 
  4.1  เข้ารับการอบรม  สัมมนา  ศึกษา ดูงาน  ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองและวิชาพบริหาร
สถานศึกษาอยู่เสมอ  นำมาปรับใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  4.2 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง  เช่น  แผนพัฒนาครูและบุคลากร เช่น  จัดการอบรม  สัมมนา  
ศึกษาดูงาน  เป็นต้น 
  4.3  จัดการดำเนินงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอน  มีการแลกเปลี่ยน 
ความคดิเห็น  วิธีปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นร่วมกัน 
 
 



 

 
 ๕. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 
  5.1  การทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(ONET)  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ปีการศึกษา  2562  โดยเฉลี่ยร้อยละ  32.37 
  5.2  การแก้ไขปัญหาการอ่านออกเขียนได้  ผลการประเมินปรากฏว่า   
นักเรียนปกตชิั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 1,678   คน  อ่านออกเสียงได้ทุกคน โดยสรุปนักเรียน
ปกต ิอ่านออก-เขียนได้จำนวน 1,532  คนคิดเป็นร้อยละ  91.30 
  5.3  การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ใช้สอนเสริมเพ่ิมเติมและจัดเตริยมเอกสาร
ประกอบการกิจกรรม  เช่น  ใบงาน  ใบความรู้  ตามคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  ทำให้นักเรียนได้
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  4.4  โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1-6  มีกิจกรรมดีเยี่ยม 3 กิจกรรม  คือ 1.งานประดิษฐ์ดอกไมจ้ากเศษวัสดุ 2.กิจกรรมทำบายสีจาก
ใบตอง  3.กิจกรรมการทำไม้กวาดทางมะพร้าว  4.เรียนรูก้ารทำโครงงาน 
  5.5  เป็นคณะกรรมการทำงานที่ได้รับมอบหมายและหน่วยงานอ่ืน  เช่น สำนักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงานปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม ที่ว่าการอำเภอเมือง
มหาสารคาม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สพป.มค.1 
  5.6  ผลงานของนักเรียน  ได้แก่ 1.รับรางวัลเยาวชนดีเด่น วันเด็กแห่งชาติ 2563            
2.โครงงานคณิตศาสตร์เปรมติณสูลานนท์ ครั้งที่ 17/2563   3.บ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับเพชร  
  5.7  ผลงานของคร ู ได้แก่  1. นางประทวนวิวัน ขันโท ครูแกนนำบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
  5.8  ผลงานของสถานศึกษา  ได้แก่  บ้านวิทยาศาสตร์น้อยระดับเพชร 
ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.1  มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจและ
หน้าที่ของตน  เพ่ือแสวงหาประโยชน์   
 2.2 ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  เช่น ได้รับแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการทำงานทั้งในระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และหน่วยงานอื่น 
 2.3  มิได้ถูกดำเนินการทางวินัย  และคดีทั้งทางแพ่งและอาญา 
 2.4   ปฏิบัติตามจรรณยาบรรณทางวิชาชีพการบริหารศึกษาอย่างเคร่งครัด 
ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 

            (ลงชื่อ)  
                   (นายบุญจันทร์ ยัพราษฎร์) 
               ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
              วันที่  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563 
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