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คำนำ 

 

เอกสารรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565  

กลุCมบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน 

ตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามขอบขCาย/ภารกิจ

ของ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประกอบดQวย งานธุรการ งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนด

ตำแหนCง งานสรรหาและบรรจุแตCงตั้ง งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ และงานพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการ ศึกษา สCงเสริม และยกยCองเชิดชูเกียรติ  

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 เลCมน้ี สำเร็จลุลCวง

ไดQ ดQวยไดQรับคำแนะนำจากผูQบังคับบัญชา และความชCวยเหลือจากเพื่อนรCวมงานและผูQมีสCวนเกี่ยวขQอง ทุกคน 

กลุCมบริหารงานบุคคลขอขอบคุณไวQ ณ โอกาสนี้ หวังวCาเอกสารนี้จะเปXนประโยชนYตCอการวางแผนการ บริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหนCวยงานใหQบรรลุเป[าหมายอยCางมีประสิทธิภาพตCอไป  

 

 

กลุCมบริหารงานบุคคล  

    สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  
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ส"วนที่ 1 

ข+อมูลพื้นฐาน 

1.1 ข#อมูลท่ัวไป 

โรงเรียนยางซQายพิทยาคม  

ท่ีอยูC หมูC 2  ตำบลยางซQาย  อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณียY 64000 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 

โทรศัพทY 0-5561-5653  E-mail :  yangsai26@gmail.com    โทรสาร 0-5561-5653 

เปrดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาป;ท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาป;ท่ี 6 

 

1.2 ข#อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 

 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู#บริหาร ครูผู#สอน พนักงาน

ราชการ 

ครูผู#

ทรงคุณคSา 

เจ#าหน#าท่ีอ่ืน ๆ รวมท้ังหมด 

ป;การศึกษา 2565 1 21  1 1 2 17 

 

2) ขQอมูลครูประจำการ (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน 2565) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน5ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นายสังวาลย, พลอยดำ 58 37  
ผู7บริหาร 

ชำนาญการพิเศษ 
กศ.ม. 

บริหาร

การศึกษา 

กิจกรรมพัฒนา

ผู7เรียน 

ม.1- ม.6 

2. นายนิคม เขาเหิน 59 36 
คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
ศษ.บ บริหารธุรกิจ 

 วิทยาการคำนวณ 

ม.1 – ม.6 

3. นางสาวมลธิชา นิลฉ่ำ 55 31 
คร ู

ชำนาญการพิเศษ 
คบ. นาฏศิลปV 

ดนตร-ีนาฏศิลปV 

ม.1 – ม.6 

4. นางณัฐกฤตา มาม ี 37 9 
คร ู

ชำนาญการ 
วท.ม. เคมี 

วิทย, ม.1 – ม.3 

เคมี ม.4 – ม.6 
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ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 

ตำแหน5ง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

5. นายสมชาย  บุญอินทร, 40 8 
คร ู

ชำนาญการ 
วท.ม. ฟ]สิกส, 

ฟ]สิกส, ม.4 – ม.6 

โลกดาราศาสตร,  

ม.4 – ม.5 

6. นายเรืองวิทย, กลิ่นอำพร 30 6 คร ู คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.1 – ม.6 

7. นายวันเฉลิม นะนaาน 27 3 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.1 – ม.6 

8. นายเดaนนคร พ7นพาล 27 3 คร ู คบ. สังคมศึกษา 
สังคมศึกษา 

ม.1 – ม.6 

9. นางสาวณัฐธิดา พลมาก 26 3 คร ู กศ.ม. คณิตศาสตร, 
คณิตศาสตร, 

ม.2, ม.4 – ม.6 

10. นางสาวดวงฤทัย บัวกล7า 26 3 คร ู กศ.บ. ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

ม.1 – ม.6 

11. นายปริญญา  ชมนก 26 2 คร ู ศษ.บ. คณิตศาสตร, 
คณิตศาสตร, 

ม.2, ม.4 – ม.6 

12. นางสาวมาลินี  วงค$ประเสริฐ 26 2 คร ู ศษ.บ. ชีววิทยา 

วิทย,  ม.2 

ชีววิทยา 

 ม.4 – ม.6 

13. นางสาวเกตน,สิรี  ส7มซaา 24 1 คร ู คบ. ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ม.1 – ม.6 

 

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก 13 คน  คิดเปXนรQอยละ 100.00 

จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด 13 คน  คิดเปXนรQอยละ 100.00 
 

3) พนักงานราชการ (ข6อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565)         

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
อายุ

ราชการ 
วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1. วaาที่ร7อยตรีหญิงนิตยา รัตนะ 30 5 คบ. พลศึกษา พลศึกษาและสุขศึกษา ม.1-ม.6 
 

       

4) ครูผูQทรงคุณคCา (ข6อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

1. นายสมนึก หริ่งกัน กศ.ม. ภาษาไทย ศิลปศึกษา ม.4- ม.5 
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7) นักการ/ภารโรง (ข6อมูล ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2565) 

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ ประสบการณC (ปE) วุฒ ิ ตำแหน5ง จHางดHวยเงิน 

1. นางสาวทิวา           โตพันธ, 46 4 ป.6 แมaบ7าน เงินอุดหนุน 

2. นายบุญชื่น            ศรีช ู 62 1 ป.7 ภารโรง เงนิอุดหนุน 

 8) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร (ณ วันท่ี 10  มิถุนายน  2565) 

บุคลากร ต่ำกวSาปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จำนวน 2 10 5 - 17 
 

 
 

9) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จำนวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉล่ียของครู 1 คน 

ในแตSละสาขาวิชา (ชม./สัปดาหJ) 

1. บริหารการศึกษา 1 5 

2. คณิตศาสตรY 2 17 

3. วิทยาศาสตรYและเทคโนโลยี 4 18 

4. ภาษาไทย 1 18 

5. ภาษาตCางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 18 

6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 18 

7. การงานอาชีพ 0 8 

8. สุขศึกษาและพลศึกษา 1 15 

9. ศิลปะ 2 15 

                   รวม 15 - 

11%

0% 0%
0%

67%

22%

0%

กราฟแสดงวุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  
ต่ำกวaา ปวช. 

ปวช. 

ปวส. 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 
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1.3 โครงสร0างฝ2ายอำนวยการ 

1. กลุCมงานอำนวยการ 

  - งานธุรการ 

  - งานคณะกรรมการสถานศึกษาช้ันพ้ืนฐาน 

2. กลุCมงานบริหารงานบุคคล 

  - งานสรรหาและบรรจุแตCงต้ัง 

  - งานวางแผนอัตรากำลัง 

  - งานเล่ือนเงินเดือน 

  - งานวินัยและนิติกร 

  - งานพัฒนาขQาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  - งานเสริมสรQางประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการ 

  - งานสCงเสริมการประเมินวิทยฐานะและสCงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ 

  - งานทะเบียนประวัติ 

  - งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณY 

 - งานเวรยามรักษาความปลอดภัย 

3. กลุCมงานนโยบายและแผน 

  - งานนโยบายและโครงการ 

  - งานแผนงานและงบประมาณ 

  - งานขQอมูลสารสนเทศ 

4. กลุCมงานการเงินบัญชีและพัสดุ 

  - งานการเงิน 

  - งานบัญชี 

  - งานพัสดุและสินทรัพยY 

  - งานควบคุมและตรวจสอบภายใน 

  - งานตรวจสอบติดตามและรายงานการใชQงบประมาณ 
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ส"วนที่ 2 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปGงบประมาณ พ.ศ.2565 

1. การวางแผนกำลังคน 

จัดประชุม คณะกรรมการบริหารอัตรากาลังข1าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ 

ครูอัตราจQาง เพื่อวางกรอบอัตรากาลัง การจัดสรร การลดอัตรากาลัง โดยคำนึงถึงสภาพจริง เทียบกับเกณฑY

อัตรากาลังที่ ก.ค.ศ. เพื่อใหQมีบุคลากรตรงตามความตQองการของหนCวยงาน มีความเหมาะสมทั้งปริมาณและ

คุณภาพ เกิดประโยชนY สูงสุดตามความจำเปXนของหนCวยงาน  
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2. การพัฒนาบุคลากร 

2.1 สSงเสริมสนับสนุน พัฒนา ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให#มีหรือเล่ือนข้ันวิทยฐานะ 

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ตQองการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อใหQผูQเรียนไดQ พัฒนา

กระบวนการคิดวิเคราะหY มีทักษะการเรียนรูQและนวัตกรรม มีทักษะชีวิตและอาชีพ มีทักษะดQาน สารสนเทศ 

การใชQสื่อและการสื่อสาร อีกทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและจิตสานึกความรับผิดชอบตCอ สังคม ซึ่งส่ิง

เหลCานี้จะเกิดขึ้นไดQ จะตQองมีการพัฒนาครูผูQสอนเปXนลำดับแรก ซึ่งครูผูQสอนตQองเขQาสูC กระบวนการพัฒนา

ศักยภาพตามนโยบาย ระบบหรือหลักเกณฑYที่กฎหมายกำหนด เพื่อพัฒนาการ ปฏิบัติงานของตนเองหรือ

โรงเรียน ในบางกรณีก็อาจนำผลงานนั้นไปนำเสนอ เพื่อขอใหQมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งโรงเรียนยางซQาย 

พิทยาคมไดQดำเนินสCงเสริมและสนับสนุนครูในการพัฒนาตนเองอยCางตCอเนื่อง ในสCวนของการยกยCอง ชมเชย

และการใหQรางวัล ตลอดทั้งการใหQสวัสดิการตCางๆ น้ัน โรงเรียนมี การดำเนินการมาโดยตลอด โดยทางโรงเรียน

ไดQสCงเสริมสวัสดิการ เสริมสรQางขวัญและกำลังใจใหQคณะ ครูและบุคลากรในโรงเรียนในหลาย ๆ วาระและ

โอกาส เชCน การมอบของขวัญในวาระขึ้นป;ใหมC วันสงกรานตY วันเกิด การพาคณะครูไปศึกษา ดูงานทัศนศึกษา 

และในโอกาสท่ีครูไดQเล่ือนวิทยฐานะหรือ ตำแหนCง เปXนตQน  

ขHาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนยางซHายพิทยาคม ที่ไดHเลื่อนวิทยฐานะ ประจำปEงบประมาณ พ.ศ.2565  

ประเภท ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ รวม 

สายงานสอน - - - - 

สานงานบริหาร - - - - 

รวม - - - - 

 

2.2 การฝaกอบรมบุคลากรท้ังภายในและภายนอกสถานท่ี 

หนQาที่และความรับผิดชอบของครูเปXนสCวนสำคัญยิ่งในการประกอบวิชาชีพครูและการดำรงความเปXน

ครูของครูแตCละคน งานครูอาจกไหนดไดQวCามีงานสอน งานอบรม และงานพัฒนานักเรียนใหQ บรรลุตาม

วัตถุประสงคYของหลักสูตรและแผนการศึกษาแหCงชาติ ครูตQองมีหนQาที่และรับผิดชอบมากมาย กวQางขวางย่ิง 

งานสอนเปXนหนQาที่ที่ครูมุCงไปที่ศิษยY ในดQานการใหQขQอมูล การใหQเนื้อหาความรูQ เปXนการ เผชิญกันระหวCางครูกับ

ศิษยY งานอบรมเปXนการจัดกระบวนการเรียนใหQศิษยYไดQมีประสบการณYตCาง ๆ ท่ี ครูวางแผนไวQ เพื่อใหQศิษยY

เติบโตและอยูCในสังคมไดQอยCางมีความสุข สCวนงานพัฒนาศิษยYนั้นครูมีหนQาท่ี และความรับผิดชอบมากมาย ท้ัง

งานที่ตQองสัมผัสกับบุคคลภายนอกโรงเรียนและรวมถึงตัวครูเองดQวย ซึ่งโรงเรียนยางซQายพิทยาคมไดQตระหนัก

ถึงส่ิงเหลCาน้ี จึงสCงเสริมครูผูQสอนในการพัฒนาตนเองอยCาง ตCอเน่ือง  
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ท่ี วัน เดือน ป; รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หนCวยงาน 
ครูผูQเขQารับการอบรม/ศึกษา

ดูงาน 

1 22 ม.ค. 65 อบรมโครงการจัดการเรียนรูQแบบ 

Active Learning สูCการสรQาง

นวัตกรรมดQวยกระบวนการคิดข้ัน

สูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps 

สำนักงานเครือขCาย

สCงเสริม

ประสิทธิภาพการ

จัดการมัธยมศึกษา

สุโขทัย 

นายวันเฉลิม นะนCาน 

นายเดCนนคร พQนพาล 

2 1-2 มี.ค. 65 การอบรมแลกเปล่ียนเรียนรูQ PLC 

ครูคืนถืนรุCนป; 2559 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏพิบูลสงคราม

รCวมกับ

มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

นางสาวเกตนYสิรี สQมซCา 

3 16-18 มี.ค.

65 

เขQารCวมสัมมนาวิชาการลงนาม

บันทึกขQอตกลงความรCวมมือ 

(MOU) กับสถาบันการจัดการ

ป�ญญาภิวัฒนY (พีไอเอ็ม) 

 

สถาบันการจัดการ

ป�ญญาภิวัฒนY  

(พีไอเอ็ม) 

นายสังวาลยY พลอยดำ 

นายนิคม เขาเหิน 

นายเรืองวิทยY กล่ินอำพร 

นายเดCนนคร พQนพาล 

นายวันเฉลิม นะนCาน 

นางสาวดวงฤทัย บัวกลQา 

นางสาวณัฐธิดา พลมาก 

นายปริญญา ชมนก 

นางสาวมาลินี วงคYประเสริฐ 

นางสาวเกตนYสิรี สQมซCา 

4 5-6 พ.ค. 65 การสรQางความตระหนักรูQ ความ

ม่ันคงปลอดภัยไซเบอรY 

บริษัท 

โทรคมนาคม

แหCงชาติ จำกัด 

(มหาชน) 

นายนิคม เขาเหิน 

5 25 มิ.ย.65 เขQารCวมโครงการสCงเสริม

สนับสนุนและพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาใหQมีความเขQมแข็ง 

การรายงานผลการประเมิน

สพม. สุโขทัย นางสาวมาลินี วงคYประเสริฐ 
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ท่ี วัน เดือน ป; รายการอบรม/ศึกษาดูงาน หนCวยงาน 
ครูผูQเขQารับการอบรม/ศึกษา

ดูงาน 

ตนเองของสถานศึกษาแบบ

อิเล็กทรอนิกสY (e-SAR) 

6 7 ก.ค.65 อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือน

โรงเรียนสูCโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดับ ScQA 

สำนักงานเครือขCาย

สCงเสริมประวิทธิ

ภาพการจัดการ

มัธยมศึกษาสุโขทัย 

นายสังวาลยY พลอยดำ 

นายนิคม เขาเหิน 

นายสมชาย บุญอินทรY 

นางณัฐกฤตา มามี 

นายวันเฉลิม นะนCาน 

นางสาวดวงฤทัย บัวกลQา 

นายปริญญา ชมนก 

นางสาวมาลินี วงคYประเสริฐ 

7 4-6 ส.ค. 65 โครงการพัฒนาผูQบริหาร

สถานศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวิต 

ท่ีเปXนมิตรกับส่ิงแวดลQอม” 

สมาคมผูQประกอบ

วิชาชีพผูQบริหาร

การศึกษา

มัธยมศึกษาสุโขทัย 

นายสังวาลยY พลอยดำ 

8 19 ส.ค. 

2565 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและ

ความโปรCงใสในการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาออนไลนY (ITA 

Online) ประจำป;งบประมาณ 

2565 

สพม. สุโขทัย นายสังวาลยYพลอยดำ 

นายนิคม เขาเหิน 

นายเรืองวิทยY กล่ินอำพร 

นายเดCนนคร พQนพาล 

9 25 ส.ค. 65  การอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

ดQวยตนเองผCานระบบจัดการเรียน

การสอนออนไลนY 

Thai MOOC นายวันเฉลิม นะนCาน 

นางสาวเกตนYสิรี สQมซCา 

10 27 ส.ค. 65 SET Guru talk for OBEC 

 

ตลาดหลักทรัพยY

แหCงประเทศไทย 

นางสาวดวงฤทัย บัวกลQา 

นางสาวเกตนYสิรี สQมซCา 

11 31 ส.ค. 65 การประชุมปฏิบัติการสะทQอนผล

การจัดการเรียนรูQสถานศึกษา

ตQนแบบการบริหารจัดการเรียนรูQ 

และครูผูQสอนตQนการจัดการ

เรียนรูQ Active Learning แบบ 

Fundamental AL Training  

สพม. สุโขทัย นางณัฐกฤตา มามี 

นางสาวมาลินี วงคYประเสริฐ 
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3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

ครูโรงเรียนยางซQายพิทยาคมมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เป;�ยมดQวยคุณธรรม ความรัก เมตตา และ

เอื้ออาทรตCอลูกศิษยY ยึดมั่นจรรยาบรรณและปฏิบัติตนเปXนแบบอยCางที่ดีแกCผูQอื่น อุทิศตน เพื่อพัฒนาผูQเรียน 

โรงเรียนและสังคม และเปXนผูQที่มีความรูQ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี

ความเชี่ยวชาญดQานหลักสูตรและการจัดการเรียนรูQที่เนQนผูQเรียนเปXนสำคัญ สรQางสรรคYผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย และพัฒนาตนเองทางดQานวิชาชีพอยCางสม่ำเสมอ สามารถ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลใหQผูQเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเปXนผลมาจากการพัฒนาตนเอง โรงเรียนยางซQาย

พิทยาคมจึงเสนอแนะใหQคณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาไดQเสนอผลงานของตนเองเพ่ือประกวด แขCงขัน ใน

หนCวยงานท่ีสังกัดและนอกสังกัด จนไดQรับประกาศยกยCองเกียรติคุณ 

ผลการดำเนินงาน 

 ขQาราชการครูและบุคลากรไดQรับการสCงเสริมใหQไดQรับรางวัล ผลงานดีเดCน และยกยCองเชิดชูเกียรติใน

ป;งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังน้ี 

ประเภทรางวัล 
ระดับรางวัล 

เขต จังหวัด ชาติ 

คุรุชนคนคุณธรรม 1 - - 

นวัตกรรมสรQางสรรคYคนดี - 1 - 

การจัดการเรียนรูQแบบ Active Learning แบบ 

Fundamental AL Training 
- 1 - 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ดำเนินการพิจารณาความดีความชอบ ป;ละ ๒ ครั้ง ตามผลการประเมินการปฏิบัติหนQาที่ราชการอยCาง

เปXนธรรมเสมอภาค และสามารถตรวจสอบไดQ เพ่ือยกยCอง ชมเชย สรQางแรงจูงใจใหQเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ

และ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน  

ผลการดำเนินงาน 

 เลื่อนเงินเดือนขQาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจQาง ประจำของสCวนราชการ ครั้งที่ ๑ 

( ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ) และครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕) ตามผลการปฏิบัติราชการ โดยใชQวงเงิน/โควตา  

ที่ไดQรับจัดสรรจาก สพฐ. ใหQเกิดประโยชนYสูงสุดในการสรQางขวัญกำลังใจ ใหQกับขQาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และลูกจQางประจำ 

ผลการเล่ือนเงินเดือนคร้ังท่ี ๑ ( ๑ เมษายน ๒๕๖๕)  

ข#าราชการ จำนวน 12 คน 

วงเงินท่ีไดQรับจัดสรร 10,205.67 

วงเงินใชQเล่ือน 10,200.00 

เงินคงเหลือ 5.67 
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ส"วนที่ 3 
 

ผลการวิเคราะหOการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปGงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

     3.1 จุดเดSน 

1. โรงเรียนมีการจัดโครงสรQางการบบริหารงานท่ีชัดเจน มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยจัดทำเปXน

แผนกลยุทธY กำหนดวิสัยทัศนY พันธกิจ เป[าประสงคY และตัวชี ้วัดตามความสำเร็จ ในการนำนโยบายสูC

ความสำเร็จอยCางชัดเจน ครอบคลุมภารกิจทุกดQาน โดยบุคลากรและชุมชนมีสCวนรCวมในการกำหนดนโยบาย

ของโรงเรียน สCงผลใหQการดำเนินงานเปXนไปดQวยความสมานฉันทYและราบล่ืน  

2. ผูQบริหารมีทักษะความสามารถในดQานเทคโนโลยีและการประสานงานชุมชน  

3. โรงเรียนมีการรายงานผลการปฏิบัติของบุคลากรที่ไดQดำเนินการตามโครงการตCาง ๆ ตามปฏิทิน

การปฏิบัติงานของแตCละฝ าย ทำใหQทราบผลการปฏิบัติงาน มีรCองรอยของขQอมูลในการปฏิบัติงาน  

4. ครูมีความรับผิดชอบ กระตือรือรQน เปXนแบบอยCางที่ดีแกCนักเรียนและเอาใจใสCดูแลนักเรียนอยCาง

เสมอภาค อีกท้ังบุคลากรไดQรับการพัฒนาความรูQความสามารถสม่ำเสมอตCอเน่ือง 

5. โรงเรียนมีมาตรการป[องกันและควบคุมการแพรCระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ซึ่งตQองปรับเปลี่ยนชีวิตใหQเขQากับวิถีชีวิตใหมC หรือ New Normal จึงมีความจำเปXนตQองปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การดำเนินการใหQมีความปลอดภัยทั้งตCอตัวผูQเรียน ขQาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใหQเปXนไปดQวย

ความเรียบรQอย 
 

     3.2 จุดควรพัฒนา 

        1. การแบCงงานตามโครงสรQางการบริหารของโรงเรียนท่ีมีขQอจำกัดในดQานบุคลากรเน่ืองจากบุคลากร

มีนQอยทำใหQเกิดสภาวะ “งานลQนคน” ตลอดจนตQองรับผิดชอบในงานท่ีไมCตรงกับความรูQความสามารถ สCงผลใหQ

การดำเนินงานเกิดความลCาชQา 
 

     3.3 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพ  

     1. มีการจัดโครงสรQางการบบริหารงานที่ชัดเจน โดยแบCงงานตามความถนัดของบุคลากร พรQอม

ชCวยเหลือกันในทุกฝ าย 

     2. พัฒนาวิธีการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูQเรียนท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ผCานกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
 

     3.4 ข#อเสนอแนะ 

             1. สรQางขวัญกำลังใจโดยการจัดสวัสดิการใหQครู 
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ภาคผนวก 
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ภาพการเข#ารSวมสัมมนาวิชาการลงนามบันทึกข#อตกลงความรSวมมือ (MOU)  

กับสถาบันการจัดการปgญญาภิวัฒนJ (พีไอเอ็ม) 

16-18 มี.ค.65 
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ภาพการเข#ารSวมโครงการสSงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให#มี

ความเข#มแข็ง การรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกสJ (e-SAR) 

25 มิ.ย. 65 
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ภาพการเข#ารSวมประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปรSงใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลนJ  

(ITA Online) ประจำปAงบประมาณ 2565 

19 ส.ค. 65 

 
 

การประชุมปฏิบัติการสะท#อนผลการจัดการเรียนรู#สถานศึกษาต#นแบบการบริหารจัดการเรียนรู#  

และครูผู#สอนต#นการจัดการเรียนรู# Active Learning แบบ Fundamental AL Training 

31 ส.ค. 65 

 


