
 
ประกาศโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี ๒๕๖๔ 
 

 

โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ด าเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีผลการ
ด าเนินการดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการสรรหา 
๑.๑ การวางแผนอัตราก าลัง 
      ๑) มีการจัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง              

ในการบริหารอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
      ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหาร

อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  มี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด 

๑.๒ การสรรหา 
      ๑) มีการสรรหา บรรจุ ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง              

การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว โดยประกาศทางเว็บไซตข์องโรงเรียนบ้าน
เหมืองแพร่ หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
      ๒) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในการคัดเลือกและแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือให้การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์            
ที่ก าหนด มีความเป็นธรรม และตรงตามความต้องการของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด 

      ๓) ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ           
และลูกจ้างชั่วคราวให้เป็นไปตามแนวทาง ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ก าหนด และตรงตามความต้องการ                
ของสถานศึกษา 

 
 



๒. ด้านการพัฒนา 
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยปฏิบัติดังนี้ 

๒.๑ จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 

๒.๒ ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ 
และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ และสอดคล้องกับนโยบาย ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และภาระงานของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่และสถานศึกษาในสังกัด 
โดยคณะครูได้รับการพัฒนาตนเองมากกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

หลักฐานอ้างอิง 

๑ ๑/๓/๒๕๖๔ อบรมหลักสูตรครูกับการ
จัดการเรียนการเรียนรู้เพศวิถี
ศึกษา “การสอนเพศวิถี : การ
พัฒนาการเรียนรู้แบบ E-
Learning เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้สอนเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิตในระบบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” 

สสส ร่วมกับ P๒H ๑  

๒ ๑๑ /๐๓/
๖๔ 

ประชุมการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 

สพป.เลย เขต ๓ ๓ ภาพถ่าย 

๓ ๕/๕/๒๕๖๔ อบรมออนไลน์หลักสูตรวินัย
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

สพป.เลย เขต ๓ ๑๑ เกียรติบัตร 



ที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

หลักฐานอ้างอิง 

๔ ๕/๕/๒๕๖๔ อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัด
การศึกษาพิเศษเรียนรวม 

สพป.เลย เขต ๓ ๖ เกียรติบัตร 

๕ ๕/๕/๒๕๖๔ อบรมออนไลน์หลักสูตร พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

สพป.เลย เขต ๓ ๔ เกียรติบัตร 

๖ ๕/๕/๒๕๖๔ อบรมออนไลน์หลักสูตร ความรู้
ในงานสารบรรณ 

สพป.เลย เขต ๓ ๗ เกียรติบัตร 

๗ ๑๒/๕/
๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณ
ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) 

สพป.เลย เขต ๓ ๗ เกียรติบัตร 

๘ ๑๒/๕/
๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์หลักสูตร ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

สพป.เลย เขต ๓ ๑๑ เกียรติบัตร 

๙ ๑๓/๕/
๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์หลักสูตร แนว
ทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

สพป.เลย เขต ๓ ๕ เกียรติบัตร 

๑๐ ๑๓/๕/
๒๕๖๔ 

อบรมออนไลน์หลักสูตร 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

สพป.เลย เขต ๓ ๒ เกียรติบัตร 

๑๑ ๘/๖/๒๕๖๔ การบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา Data 
Management Center 
(DMC) ปีการศึกษา ผ่านระบบ 
Video Conference ด้วย
โปรแกรม Zoom  
 
 

สพป.เลย เขต ๓ ๒ เกียรติบัตร 



ที ่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อการอบรม/ศึกษาดูงาน หน่วยงานที่จัด จ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

หลักฐานอ้างอิง 

๑๒ ๑๔-๑๕/๘/ 
๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ส าหรับครูสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 
๑๕ ชั่วโมง 

ส านักงาน
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

๑๐ เกียรติบัตร 

๑๓ ๒๘/๙/
๒๕๖๔ 

การอบรมหลักสูตรการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Unplungged ระดับ
ประถมศึกษา (Coding 
Teacher C๔ Plus-
Unplugged๑) จ านวน ๑๖ 
ชั่วโมง 
 

สสวท ๑ เกียรติบัตร 

๑๔ ๓๐/๙/
๒๕๖๔ 

การอบรมหลักสูตรออนไลน์  
Scratch ขั้นพ้ืนฐานส าหรับ
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณ ระดับประถมศึกษา 
จ านวน ๑๒ ชัว่โมง 

สสวท ๑ เกียรติบัตร 

๑๕ ๑๙/๑๒/
๒๕๖๔ 

เป็นวิทยากรให้ความรู้การ
จัดท าข้อตกลงการพัมนางาน 
(Performance Agreement : 
PA) 

สพป.เลย เขต ๓ ๓ เกียรติบัตร 

๑๖ ๒๐/๑๒/
๒๕๖๔ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะหน่วยรับ
ตรวจทางด้านการเงินการบัญชี
และพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

สพป.เลย เขต ๓ ๔ เกียรติบัตร 



๓. ด้านการรักษาไว้ 
กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว และเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสังกัด   โดยปฏิบัติดังนี้ 

๓.๑ ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และ สพฐ.ก าหนด 
พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจ า และ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปตามปฏิทินระยะเวลาที่ก าหนด 

๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด เพ่ือเสริมสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

๔. ด้านการใช้ประโยชน์ 
ทุกกลุ่มงานของโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ร่วมมือกันในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ 

มีการแจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล
ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัย และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๔.๒ มีการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) ที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ การเปลี่ยนต าแหน่ง การย้าย               
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) โดยประกาศทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
หรือช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัคร  ได้อย่างเท่าเทียม 

๔.๓ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น           
ในต าแหน่งต่างๆ โดยยึดถือคะแนนประเมินตามองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และแบบประเมิน                  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเลย และ/หรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และ/หรือ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๔.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 
 



ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                             (ลงชื่อ)                               
                                                               (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
ที่     พิเศษ  /2565 วันที่     22 สิงหาคม 2565 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 

 

  ด้วยโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้เปิดระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของ
โรงเรียนออนไลน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ OITระหว่างวันที่ 9- 
12 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยข้อ O28 เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจ าปี
งบประมาณ 2564 ในการนี้โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ได้จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน 2564 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมฉบับนี้ และ
ขออนุญาตเผยแพร่เอกสารฉบับนี้ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
   
       ลงชื่อ 
                 (นางกัลยา  ชัยพิลา) 
        ต าแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
ความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
.......................ทราบ.................................................................................................. ......................................... 

ลงชื่อ 
     (นางระพีพร  โคตรชนะ) 
    อ านวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
 
 
 
 
 



สรุปผลการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
การพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 
    จ านวนครู บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ รอบปีการศึกษา 2564 
 

ครั้ง ประชุม(คน) อบรมสัมมนา(คน) ศึกษาดูงาน(คน) อ่ืนๆ (คน) 
1 ครั้ง - - 11 - 
2 ครั้ง 3 - - - 
3 ครั้ง 4 2 - - 
4 ครั้ง - - - - 
5ครั้ง 2 - - - 

มากกว่า 5
ครั้ง 

- 7 - - 

 
     ครู บุคลากรได้รับการยกย่อง ดีเด่น (รับโล่รางวัล เกียรติบัตร อ่ืนๆจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงาน
อ่ืนๆ) 
 

ระดับ จ านวน ชื่อรางวัล 
ระดับสถานศึกษา 8 - ห้องเรียนคุณภาพ 
ระดับเขตพ้ืนที่ 1 

 
1 
 
2 
 
 
1 

- รางวัลครุชน คนคุณธรรมประเภทผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 
2564 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- รางวัลครุชน คนคุณธรรมประเภทผู้ครูผู้สอน ประจ าปีการศึกษา 
2564 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
- ได้รับรางวัลเหรียญเงินการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษา 
ประเภทการจัดการเรียนการสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการและ
ประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาระบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 
2564  
- ครผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขัน
การเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4-6 การแข่งขันทักษะทางวิชาการและประกวดนวัตกรรมทาง
การศึกษาระบบออนไลน์ ประจ าปีการศึกษา 2564  



ระดับ จ านวน ชื่อรางวัล 
ระดับเขตตรวจราชการ - - 

 
ระดับภาค - - 

ระดับประเทศ 1 - ครูผู้ฝึกทักษะการคัดลายมือให้แก่นักเรียนที่ผ่านการเข้ารอบชิง
ชนะเลิศการประกวดแข่งขันคัดลายมือส าหรับเยาวชน ประจ า
พุทธศักราช 2564 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
   ควรส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันในระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ ระดับภาค และระดับประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผล และแนวทางการพัฒนา  

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์  สังเคราะห์ เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา      
ของสถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผล    
การด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละ
มาตรฐานพร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น ดังนี้  

ระดับปฐมวัย  

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของเด็ก  
1) เด็กสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย  
2) เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม

กับวัย  
3) เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4)  เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้

ด้วยตนเอง 
5) โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและมีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
6) เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้รู้จักคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์มีการ แก้ปัญหาอย่างเหมาะสมกับวัย 
 
 

⬥คุณภาพของเด็ก  
    มีเครื่องเล่นสนามส าหรับเด็ก ปฐมวัยที่

ค่อนข้างเก่า ท าให้เด็กปฐมวัยขาดโอกาส ในการ
เล่นเครื่องเล่นสนามต่าง ๆ ที่สามารถเสริมสร้าง
และพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ใหญ่ผ่าน
การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเครื่องเล่น
สนามต่างๆ อย่างเหมาะสมกับวัย 
    ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์แบบ Mind  Mapping การใช้ผัง  
กราฟฟิค เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ  
    ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผน
ประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิด              
รวบยอดเพ่ิมมากขึ้น 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1) ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ สามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ครู และบุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
การใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการ ควรน ามาใช้ให้มากขึ้น
ในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือให้
บ ร รลุ เ ป้ าหมายตามแผน พัฒนาคุณภาพ



เป็นครูมืออาชีพ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการอีกทั้งมีการนิเทศ
ภายในเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยู่สม่ าเสมอ 
2) มีการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีระบบ มีการผลิตสื่อและ 
นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้อง     กับ
วัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้อยู่เสมอ 
 

สถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น                   
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

3)  ผู้ บริหารส่ ง เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และ          
เอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
ผู้ เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย  

  

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
         ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์  
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถบริหารจัดการชั้นเรียนที่
สร้างวินัยเชิงบวกได้ ท าให้เกิดบรรยากาศการ เรียนรู้ที่มี
ความสุข มีระบบการนิเทศภายในเพ่ือการ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอยู่อย่างสม่ าเสมอ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างเป็นระบบ มีการวิจัยพัฒนานวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กอย่างเต็มตาม ศักยภาพ มีการผลิตสื่อและ
นวัตกรรม 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ            
          โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ ยังขาดเครื่อง
เล่นสนามส าหรับ เด็กปฐมวัย ท าให้เด็กขาด
โอกาสในการเล่นเครื่อง เล่นสนามที่สามารถ
เสริมสร้ า ง  และพัฒนาความ แข็ งแรงของ
กล้ามเนื้อใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหว ร่างกายอย่าง
เหมาะสมกับวัย 

 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น  
     แผนปฏิบัติงานที่  ๑ คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning                        
และ กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC  

แผนปฏิบัติงานที่ ๒ คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน  



แผนปฏิบัติงานที่ ๓ คณะครูมีการพัฒนาตนเองตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ครบ ๑๐๐ % 
แผนปฏิบัติงานที่ ๔ คณะครูน าผลการวิเคราะห์รายบุคคลมาจัดท ากิจกรรมซ่อมเสริม ฯลฯ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน  
๑) ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียน
เพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผล ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอยู่ในระดับ ดี ผลการประเมินความสามารถด้านการ
อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ การอ่านออกเสียง 
และการอ่านรู้เรื่อง รวมทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ย ๘๘.๑๑ อยู่ใน 

คุณภาพของผู้เรียน  
    การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ คิด
วิเคราะห์ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
   การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ให้กับผู้เรียน 

     
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ระดับ ดีมาก มีผลการทดสอบระดับชาติ (NT) ในปีที่ผ่านมา 
ด้านภาษาและการค านวณสูงกว่าและระดับประเทศนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2) ผู้เรียน ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3) ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกาย
แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามวัย 
4) ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตา มีจิตอาสา จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน 

การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของ
ผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไป
ตามเหมายอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
     ผู้เรียนยังต้องพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ 
และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม ผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ความเป็นไทย ไม่ หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจน
เกิดการลอกเลียนแบบท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดี
งามของไทยและการมี ภูมิคุ้มกันในตนเองเพ่ือให้
สามารถจบหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ออกไปสู่สังคม สามารถ ด าเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพและมีความสุข 



กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๑) ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น มีหลักการ บริหาร
และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่าง           
ที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ 
และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท  
    ๒) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ   
ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลาย วิธี เช่น การมีส่วนร่วม การ
ระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับ 
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี
ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพ ปัญหาความ
ต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานการเรียนรู้ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี  คุณภาพ มีการด าเนินการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการ จัด
การศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนยังได้ใช้ กระบวนการวิจัยในการ
รวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  
    ๑) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการ
เสนอ ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
คุณภาพ ผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
หลักสูตร  
   ๒) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา และการ ขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษา 

3) พัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ 
Professional   Learning Community ( PLC) 
และเปิดโอกาสให้บุคลากรครูทุกคนมีส่วนร่วม 



 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้น 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑ คณะครูทุกชั้นเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning และ 
กระบวนการเรียนการสอนแบบ PLC  

แผนปฏิบัติงานที่ ๒  คณะครูทุกคนจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน                   
แผนปฏิบัติงานที่ ๓  คณะครูทุกชั้นเรียนเสริมกิจกรรม ลดเวลา เพ่ิมเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ  

 

 
 
 

 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
    การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ๑) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจ มุ่งม่ันใน การปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
 ๒) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการสัมผัส เรียนรู้
จากสิ่งต่างๆ รอบตัว ได้ปฏิบัติจริงได้ฝึกทักษะ การคิด และมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียน แสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง  
 ๓) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพ แวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  
 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
  ๑) ครูควรจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ความสามารถในการคิด อย่างหลากหลายและใช้
แหล่ง เรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง  
๒) กิจกรรมที่น ามาส่งเสริมให้นักเรียนได้
พัฒนาการ เรียนรู้ตามนโยบายนั้น มีหลากหลาย
กิจกรรม เช่น กิจกรรมอาเซียน โรงเรียนวิถีพุทธ 
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน เป็นต้น จึงควรมีการวิเคราะห์ความ
สอดคล้องระหว่างหลักสูตร สถานศึกษา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  


