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การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา 

โดยนำ TWS บวร 4Q MODEL มาใช้ในการบริหาร 
ของ นายเศกสรรค์  อิทธิผล 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 

ส่วนที่  1 
ข้อมูลส่วนตัว 

 
 นายเศกสรรค์  อิทธิผล เกิดเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2521 อายุ 44 ปี 
 บรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 
2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 
 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน อันดับ คศ.2 ขั้น 27,920 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน 
 
 ประวัติการศึกษา 
ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สำเร็จการศึกษา 2557 

1. ระดับปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา การประถมศึกษา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏลำปาง สำเร็จการศึกษา 2551 

2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนแลมป์-เทค อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
สำเร็จการศึกษา 2540 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง   
สำเร็จการศึกษา 2535 
 

ประวัติการรับราชการ 

1. วันที่ 3 มิถุนายน 2557 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2  
อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2. วันที่ ๑๑ มิถุนายน 2558 ในตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านแม่เบิน อำเภอแจ้ห่ม 
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 จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 
3. วันที่ ๑๕ ตุลาคม 25 ในตำแหน่งครู  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

 อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 457/5 ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000  

E- mail : sekson@abms1.ac.th โทร.096-141-5294 
 

ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1  ข้อมูลทั่วไป  
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 ชื่อผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายประนอม  ไทยกรรณ์ 
 ชื่อรองผู้อำนวยการสถานศึกษา : นายเศกสรรค์  อิทธิผล 
 ที่อยู่ : เลขท่ี194  หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง   ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน  

                             จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52240 
 สังกัด : สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

เปิดสอน : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัด
กลุ ่มวิชาเลือกเรียน ตามความถนัด ความสนใจและความต้องการอยู ่ 2 แผน คือ แผนการเรียน         
วิทย์-คณิต และแผนการเรียนทั่วไป  ดังนี้  

ขนาดของโรงเรียน :  โรงเรียนขนาดเล็ก 
ข้อมูลอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 150 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูง  

              ขนาด 380 V  
2) ประปา  จากประปาส่วนภูมิภาคและประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ำดื่ม จากประปาภายในโรงเรียน จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
5) น้ำใช้ จากประปาภายในโรงเรียน 

           โทรศัพท์: 054-823117 โทรสาร : 054-823118  

mailto:sekson@abms1.ac.th
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           E-Mail :  thurakarn.tws@gmail.com 
 
 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

จำนวน 2 13 2 2 3 22 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ำกว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จำนวน 1 15 6 - 22 

  
           3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน (ภาคเรียนที่ 2/2564) 

สาขาวิชาที่จบการศึกษา จำนวน ภาระงานสอน 
บริหารการศึกษา 2 8 
ภาษาไทย 2 25 
วิทยาศาสตร์ 3 25 
คณิตศาสตร์ 1 29 
สังคมศึกษาฯ 1 35 
ศิลปศึกษา - ครูกลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

ช่วยสอน สุขศึกษาและพลศึกษา - 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 6 24 
ภาษาต่างประเทศ 3 23 
รวม 18 24 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 รวม 182 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ) 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 2 17 11 28 14 
ม.2 2 16 15 31 16 
ม.3 2 20 18 38 19 

รวม ม.ต้น 6 53 44 97 16 
ม.4 2 13 10 23 23 
ม.5 2 18 19 37 19 
ม.6 2 14 11 25 13 

รวม ม.ปลาย 5 45 40 85 17 

รวมทั้งหมด 11 98 84 182 17 

 
 
1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
 

     1.4.1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทาง O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เปรียบเทียบ O-Net ปีการศึกษา 2562-2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ปีการศึกษา 2562 52.8 27.8 23.67 30.43

ปีการศึกษา 2563 55.38 27.25 26.4 27.21

ปีการศึกษา 2564 54.55 26.61 20.88 31.08
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เปรียบเทียบ O-Net ปีการศึกษา 2562-2564
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เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับจังหวัด 
 

 
 
 

เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับสังกัด 
 
 

 
 

 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 54.55 26.61 20.88 31.08

จงัหวดั 54.51 31.72 26.09 32.74

0

10

20

30

40

50

60

คะ
แน
น

โรงเรียนกับจังหวัด ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 54.55 26.61 20.88 31.08

สงักดั 52.13 30.79 24.75 31.67
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เปรียบเทียบโรงเรียนกับสังกัด ปีการศึกษา 2564
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เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับภาค 
 
 

 
 
 

เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับประเทศ 
 

 
 
 

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 54.55 26.61 20.88 31.08

ภาค 54.3 31.91 25.48 32.6
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โรงเรียนกับภาค ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

โรงเรียน 54.55 26.61 20.88 31.08

ประเทศ 51.19 31.11 24.47 31.45
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โรงเรียนกบัประเทศ ปีการศึกษา 2564
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1.4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
     1.4.2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

การเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทาง O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
เปรียบเทียบ O-Net ปีการศึกษา 2562-2564 

 

 
 

 
เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับจังหวัด 

 

 

ภาษาไทย สงัคม ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

ปีการศกึษา 2562 36.81 31.76 22.74 18.81 25

ปีการศกึษา 2563 42.6 35.25 21.65 21.72 28.68

ปีการศกึษา 2564 44.97 39.07 21.11 21.75 29.04

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ค
ะแ
น
น

เปรียบเทียบ O-Net ปีการศึกษา 2562-2564

ภาษาไทย สงัคม ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรยีน 44.97 39.07 21.11 21.75 29.04

จังหวดั 50.31 38.6 28.67 25.62 30.74
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โรงเรียนกับจังหวัด ปีการศึกษา 2564
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เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับสังกัด 
 
 

 
 

เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับภาค 
 
 

 
 

เปรียบเทียบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 ระดับโรงเรียนกับประเทศ 
 

ภาษาไทย สงัคม ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรยีน 44.97 39.07 21.11 21.75 29.04

สงักดั 47.74 37.45 25.38 21.83 29.04
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เปรียบเทียบโรงเรียนกับสังกัด ปีการศึกษา 2564

ภาษาไทย สงัคม ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรยีน 44.97 39.07 21.11 21.75 29.04

ภาค 49.53 38.18 27.71 23.1 29.8
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โรงเรียนกับภาค ปีการศึกษา 2564
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ภาษาไทย สงัคม ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์

โรงเรยีน 44.97 39.07 21.11 21.75 29.04

ประเทศ 46.4 36.87 25.65 21.28 28.65

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50
ค
ะแ
น
น

โรงเรียนกบัประเทศ ปีการศึกษา 2564
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ส่วนที่ 3 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
การพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาโรงเรียน 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาสถานศึกษาและได้เลือกใช้แนวคิดการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างองค์กรให้
มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
G = Good Governance หลักธรรมาภิบาล อันเป็นหลักการพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ       
อันเป็นหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) ประกอบด้วยหลักการสำคัญ  
6 ประการ ได้แก่  
หลักท่ี 1 หลักนิติธรรม (Rule of law)  

การแจ้งให้คุณครูทุกท่านทราบถึง กฎ ระเบียบ นโยบาล ด้วยเอกสารและวาจาประชุมโดยให้ครู ้ถือ 
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการและของโรงเรียนเพื่อปฏิบัติตนเป็นครูที่มีระเบียบวินัยเป็นอย่างของนักเรียน
และระงับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น หากครูท่านใดประพฤติไม่เหมาะสมก็จะมีการแนะนำตักเตือนให้เกิดความรัก
ใคร่ปรองดอง ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล “หลักนิติธรรม” ไปใช้ในตการบริหารการศึกษาใน 4 
งานดังนี้ 
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           1) งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูปฏิบัติการสอนโดยยืดระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่ครุุ
สภากำหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตนตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู  
          2) งานงบประมาณ ผู้บริหาร กำกับ ติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ บริหารงบประมาณตามระเบียบ
กฎหมายที่กำหนดไว้  
         3) งานบุคลากร ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนตามวินัยของข้าราชการรู้จักพัฒนา
ตนเองตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดแนวปฏิบัติไว้ นำ
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนมาใช้อย่างเคร่งครัด 
         4) งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณและ
ระเบียบว่าด้วยการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและระเบียบว่าด้วยการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
หลักท่ี 2 หลักคุณธรรม (Morality) หลักธรรมที่ข้าพเจ้าจะนำมาใช้ในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ 
1) ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เช่น มีความสุภาพ อ่อนน้อม วาจาไพเราะ ชื่อสัตย์สุจริต เป็น ต้นแบบที่ดีให้กับ
ครูและบุคลากรภายในโรงเรียน ซึ่งสามารถทำให้การบริหารงานนำไปสู่ความสำเร็จได้ด้วยดี 
2) อิทธิบาท 4 (ครองงาน) ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการทำงานของผู้บริหาร  เริ่มต้นที่เรา
จะต้องสร้างความรักความพอใจในหน้าที่การงานที่ได้รับมอหมาย ลงมือทำด้วยความขยันหมั่นเพียรเอาใจใส่ใน
งานที่ทำ โดยไม่ทอดทิ้งและใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุผลในการทำงาน ว่ามีจุดบกพร่องในส่วนใดบ้างแล้ว
พยายามปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชาต่อไป 
3) พรหมวิหาร 4 (ครองตน) ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ในการบริหาร บุคลากร ด้วย
การมีความปรารถนาดีต้องการให้ทุกคนมีความสุข มีความสงสาร อยากช่วยให้ทุกคนไม่มีทุ กข์ ยินดีด้วยเมื่อทุก
คนได้ดี พร้อมกับการวางตนเป็นกลาง เพื่อรักษาความถูกต้อง เป็นแนวทางในการบริหาร จัดการที่จะทำให้งาน
ไปสู่ความสำเร็จได้ดีด้วยเช่นกัน 
4) สังคหวัตถุ 4 (ครองคน) เป็นหลักธรรมที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน ช่วยประสานความ สามัคคีระหว่าง
ผู้บริหารกับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน เริ่มต้นด้วยการให้สิ่งของของตนแก่ครูและบุคลากร ที่ควรให้เป็นการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล การพูดจาด้วยวาจาที่อ่อนหวาน พูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ สุภาพ ทำตนให้  เป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวมไม่นิ่งดูดาย และเป็นผู้รู ้จักวางตนให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน เป็นหลักธรรมที่ใช้ใน  การบริหาร
บุคลากรได้ดีเป็นอย่างยิ่ง 
หลักท่ี 3 หลักความโปร่งใส (Transparency) 

มีกระบวนการให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ตรวจสอบความถูกต้อง
อย่างชัดเจน พิจารณาความดีความชอบบริหารงานการเงินบริหารงานพัสดุการจัดซื้องานบัญชีของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ผู้บริหาร  มีความถูกต้อง
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ชัดเจนและปฏิบัติตามหลักการที่ควรจะเป็น รวมถึงมีการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีการให้และรับข้อมูล
ที่เป็นจริงอย่างตรงไปตรงมาและทันเวลา ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล  "หลักความโปร่งใส" ไปใช้
ในการบริหารการศึกษาใน 4 งาน ดังนี้  
         1) งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยความโปร่งใส สร้าง
ความตระหนักให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งสและ
ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบข้อมูลข่าวสารทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผลของผู้เรียน 
        2) งบประมาณ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน
การบัญชีและการพัสดุก่อนดำเนินงานตามโครงการควรขออนุมัติงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
เปิดเผยการใช้จ่ายงบประมาณให้ผู้เกี ่ยวข้องได้ทราบ มีแผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงานอย่างชัดเจนและให้
คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้และอนุมัติงบประมาณและเปิดเผย 
งบประมาณให้ที่ประชุมผู้ปกครองทราบ  
       3) งานบริหารงานบุคคล ผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนด้วยความโปร่งใสและเป็น
ระบบเปิดจัดทำคะแนนผลการปฏิบัติงานไว้ตรวจสอบการดำเนินงานด้านต่างให้ครูได้รับทราบร่วมกัน จัดสรร
ทุนการศึกษาหรืองบปัจจัยพื้นฐานให้กับนักเรียนอย่างโปร่งใส ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบงบประมาณ
ร่วมกัน  
          4) งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การรับนักเรียนเข้าเรียนด้วยความ
โปร่งใสและแจ้งงบประมาณแก่ผู้ปกครองทราบก่อนดำเนินการ 
          หลักท่ี 4 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 

การจัดประชุมชี้แจงนโยบาย ให้ผู้ร่วมงานแสดงความคิดเห็น ลงมติหาข้อสรุป เน้นการทำงานเป็นทีม
ร่วมกันวางแผน รับผิดชอบ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหาร       
ในกิจกรรมต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการประเมินผลงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริหารเช่นกัน  
ทั้งนี้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล "หลักการมีส่วนร่วม " ไปใช้ในการบริหารการศึกษาใน 4 งาน ดังนี้ 
           1) งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทำงานแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกการวางแผนการดำเนินการตามแผนและการประเมินผลการดำเนินงานตาม
โครงการ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการใช้แหล่งเรียนรู้
เชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียน  
           2) งานงบประมาณ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในมอบหมายให้มีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การเงินการบัญชีและการพัสดุเป็นคณะทำงานร่วมกัน 
           3) งานบริหารงานบุคคล มีบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนให้ข้อเสนอแนะเริ่ม
ตั้งแต่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองสภานักเรียนให้ครูและบุคลากรร่วมประเมินผลงานซึ่งกันและกัน
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกำหนดนโยบาย  
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          4) งานบริหารทั่วไป หมายถึงผู้บริหารสถานศึกษาดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามามี
ส่วนรับรู้และตัดสินใจแก้ปัญหาร่วมกันมีการทำงานเป็นทีมมีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่าง บ้าน วัดและ
โรงเรียน 
          หลักท่ี 5 หลักความรับผิดชอบ (Accountability) 
           การมอบหมายบุคลากรให้เหมาะสมกับงาน การประชุมมอบหมายงาน แต่งตั้งออกเป็นคำสั่งให้ชัดเจน
เพื่อให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบ ปลูกฝังให้ทุกคนรักองค์กร ร่วมกันประหยัดน้ำและไฟพัฒนาการเรียนให้มีคุณภาพ
บุคลากรทุกคนควรคิดเสมอว่า โรงเรียนคือบ้านของเรา หรือขุมทรัพย์ที่เราคอยเก็บเกี่ยวในการดำเนินตน ทั้งนี้
ผู้บริหารสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล "หลักความรับผิดชอบ" ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาใน 4 งาน ดังนี้ 
          1) งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูทำงานด้วยความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอนกิจกรรม
สอนซ่อมเสริมการวัดผลประเมินผลด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมการเอาใจใส่ต่อนักเรียน  
         2) งานงบประมาณผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบถ่วงดุลและการส่งเสริม
ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงินในสถานศึกษา  
         3) งานบริหารงานบุคคล ผู้บริหารกระจายงานในความรับผิดชอบให้กับบุคลากร และมอบงานสอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถความถนัดและประสบการณ์  
        4) งานบริหารทั่วไปผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันหรือเป็นหุ้นส่วนของปัญหา
และร่วมกันแก้ไขรวมถึงจัดให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอยู่เวรยามสถานที่ราชการ 
        หลักท่ี 6 หลักความคุ้มค่า (Utility) 
         คอยกระตุ้นเตือนให้บุคลากรทุกฝ่ายภายในโรงเรียนช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด 
นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ประหยัดวัสดุอุปกรณ์ น้ำ ไฟ ใช้อย่างรู้คุณค่า โครงการหรือกิจกรรมที่จัด
จะต้องเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ควรประเมินและติดตามพร้อมที่จะแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ ้นเสมอ ทั้งนี้
ผู้บริหารสามารถประยุกต์ธรรมาภิบาล "หลักความคุ้มค่า" ไปใช้ในการบริหารการศึกษาใน 4 งาน ดังนี้ 
         1) งานวิชาการ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูใช้สื่อประกอบการสอนเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ส่งเสริมการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
         2) งานงบประมาณ ผู้บริหารจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน
ตามโครงการต่าง ๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีความคุ้มค่าคุ้มทุนหรือไม่  
        3) งานบริหารงานบุคคล ผู้บริหารกระจายงานให้บุคลากรร่วมกันรับผิดชอบและช่วยกันประหยัด 
พลังงานเช่น ประหยัดน้ำประหยัดไฟฟ้าประหยัดวัสดุ  
       4) งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานธุรการอย่าง สม่ำเสมอ 
ช่วยกันรับผิดชอบดูแลอาคารสถานที่และความปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการ 
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 กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL” ของโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง  ลำพูน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจ (Survey)  โรงเรียนต้องมีการสำรวจความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  ประกอบด้วย 
 ระยะที่ 1  จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ระยะที่ 2  ดำเนินงานตามแผนงานโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี   
 ระยะที ่3  ประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี   
 ขั้นตอนที่ 2 การกำหนดเป้าหมาย (Setting Goals)  โรงเรียนรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดทําฐานข้อมูล 
และระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับสภาพขององค์กร  วิเคราะห์สภาพขององค์กรบริบทของสถานศึกษา โดยใช้
เทคนิค SWOT Analysis  รวมทั้งนำความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ตามขั้นตอนที่ 1 การ
สำรวจ (Survey)  มาเป็นข้อมูลในการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย (Goals)  
 ขั ้นตอนที่ 3 การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  โรงเรียนมีแนวทางวางแผนกลยุทธ์และ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา  ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์  ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี 
      โรงเรียนกำหนดกลยุทธ์ (Strategic)  ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issue) เป้าหมายคุณภาพ 
(Q-Goal) และตัวชี้วัดระดับเป้าหมายคุณภาพ (Q-Goal)  มุ่งให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
เป้าหมาย (Goals)      

กลยุทธ์ที่ 2 ขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างเป็นระบบ 
       โรงเรียนต้องขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งสร้างการ
รับรู้และการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร (5ร) ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย ริเริ่ม  สร้างสรรค์  ร่วมพัฒนา รักสถาบันและสถานศึกษา และระเบียบวินัยเสริม
คุณค่าของคนดี  โดยแนวทางการขับเคลื่อน ดังนี้ 
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      T – TWS Team คือ จุดเริ่มต้นที่สำคัญ “การทำงานจะสำเร็จหรือล้มเหลว  การบริหารงาน
บุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง  กล่าวคือ ได้ใจคน  ก็ได้งาน” ดังนั้น  การสร้างทีมหรือการทำงานเป็นทีมจึงเป็น
จุดเริ่มต้นอันดับแรกที่จะมุ่งการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมและทำงานการบริหารจัดการสำเร็จที่เกิดจากทีม
คุณภาพ (Q-Team) โดยยึดหลักการ ด ังน ี ้  Together (ทำด้วยก ัน) Everybody (ท ุกคนต ้องช ่วยก ัน) 
Achievement (งานมีความสำเร็จ) Morals (คุณธรรมนำความรู้) และ Sincere (มีความจริงใจ) 
       S – System ประกอบด้วยระบบหลักแบบผสมผสาน  PDCA & DALI และระบบสนับสนุน
ตามแผนงานและโครงการต่างๆ เช่น รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (TWS MORAL-TEAMS MODEL) 
รูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริต  (TWS  Model  For  Anti - Corruption  Education Administration) 
เป็นต้น โดยมีระบบคุณภาพ 3 Q ได้แก่ Q-PLC  Q-Coach  Q-Info มาขับเคลื่อนระบบหลักและระบบสนับสนุน
สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพ 
       P – Participation การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางการศึกษา
อย่างหลากหลาย เช่น เครือข่ายทางการศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครอง  เครือข่ายศิษย์เก่า/ชุมชน และครู บุคลากร 
และน ักเร ียน เป ็นต ้น โดยโรงเร ียนให ้ความสำค ัญของเคร ือข ่ายท ุกระด ับ ยกย ่องและให ้ เก ียรติ  
โดยยึดมั่นว่าเครือข่ายทุกระดับ คือ เครือข่ายคุณภาพ (Q–Network) ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของสถานศึกษา 
       A – Achievement  ตระหนักเสมอว่า “การบริหารจัดการสถานศึกษาต้องมุ ่งเน้น
ความสำเร็จเป็นเป้าหมาย” ทั้งเป้าหมายคุณภาพระดับสถานศึกษา (Q-Goals) และเป้าหมายคุณภาพระดับ
ห้องเรียน (Q-Classroom) 
 กลยุทธ์ที่ 3  ติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
        โรงเรียนต้องให้ความสำคัญต่อระบบการติดตามและพัฒนาสถานศึกษา  โดยมุ่งเน้นการมี
ส ่วนร่วมของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และเครือข่ายคุณภาพ (Q–Network)  ตามยึดแนวคิด 
(Coaching & Mentoring) ทั้งการติดตามและพัฒนาภายในสถานศึกษาและจากเครือข่ายทางการศึกษาองค์กร
ภายนอกสถานศึกษา (Q-Coach)  ใช้วิธีการติดตามและพัฒนาอย่างหลากหลายทั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(Platform) และระบบเอกสาร  เช่น นิเทศภายใน  ประชุม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Q-PLC)  นำเสนอผลการ
ปฏิบัติงาน  ผลงานทางวิชาการ  เป็นต้น 
 
 กลยุทธ์ที่ 4  ประเมิน ปรับปรุง และต่อยอด   
        โรงเรียนต้องประเมินผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีอย่างต่อเนื่อง  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) และเครือข่ายคุณภาพ 
 (Q–Network) ของโรงเรียน  การประเมินโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Platform) และระบบเอกสาร มุ่งเน้น
การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและต่อยอดโครงการ/กิจกรรมงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
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         ขั ้นตอนที ่ 4 รายงาน (Report) โรงเรียนต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) และหน่วยงานต้นสังกัด  การรายงานผลการดำเนินงานใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Platform) และ
ระบบเอกสาร โดยใช้วิธีการรายงานอย่างหลากหลาย  เช่น  เว็บไซต์  สื่อสังคมออนไลน์   เวทีแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการ  เป็นต้น นอกจากนี ้ต ้องนำผลการรายงาน(Report) มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการขับเคลื ่อน
กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL” ในขั้นตอนที่ 1 การ
สำรวจ (Survey)  เป็นวงจรเชิงระบบต่อไป 
   ทั้งนี้กระบวนการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ “T-SPA 3SR PLUS PRO.7Q MODEL” ต้องยึด
มั่นตามหลักธรรมาภิบาลและแนวพระราชดำริบวร เป็นกลไกการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ มุ่งสู ่การเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งด้านองค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม 
 
          สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา 
 การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับผู้ที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งครอบคลุม
การปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของกรทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 การปฏิบัติงานในโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ห้วงระยะเวลา 6 เดือน ( 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 17 
สิงหาคม 2565 ) ได้ดำเนินการตามประเด็นโดย ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ทั้ง 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่ม
บริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป 
 

โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นายประนอม   ไทยกรรณ์ 

คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
นายเศกสรรค์  อิทธิผล 

กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด 
และคะแนนการประเมิน ดังต่อไปนี้ 
1.1 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

1.1.1 การบริหารงานวิชาการ 
1.มีการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ  
(1.) จัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
     โรงเรียนมีค่าเป้าหมายในพัฒนา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
     1.1 ผลสัมฤทธิ ์ทางวิชาการของผู ้ เร ียน อยู ่ในระดับดีเลิศที ่ร ้อยละ 75 และมีค่าเป้าหมาย  
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน อยู่ในระดับดีเลิศที่ร้อยละ 81 โดยได้มีกระบวนการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน คือคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน“มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษที่ 21” และสอดคล้อง
กับปรัชญาของโรงเรียน “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ” โรงเรียนได้จัดทำตามโครงการ กิจกรรม ใน
แผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีแผนปฏิบัติประจำปีมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการกำหนด
เป้าหมายและเกณฑ์การพิจารณาในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่ชัดเจน มีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อีกทั้งครูผู้สอนได้
ตระหนักถึงการส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในการ อ่าน ฟัง พูด เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตรที่มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย 
กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้ ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบ
ร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณ
เป็น พัฒนาผู้สอนทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค วิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้
สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้อง
สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมคลินิกรักษ์
ภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งโครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการ STEM 
ศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาสื ่อและนวัตกรรม 
กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในชั่วโมง
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนตาม
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โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ รายวิชา IS 1 - IS 3 กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีส่วนช่วยใน
การพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้จัดทำข้อมูลด้านการ
อ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ 
Active Learning จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรม
พัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน มีการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ และมีการสรุปรายงานและนำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่ให้สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น โดยได้จัดการ
เรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้
ความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื ่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ ส ามารถ
สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา  
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้
ความรู้และนำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และกระบวนการที่จะพัฒ นาให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณ โดยมีการดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล โดยมีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน 
ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม  สนับสนุนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสืบค้นให้มากขึ้น มีการนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย มีการประกวดทักษะทาง
ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาการอ่าน จัดสอนเสริมความรู้แก่นักเรียน
ทุกระดับชั้นนอกเหนือจากคาบเรียนปกติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบ
ระดับชาติ (o-net) ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 อีกทั้งครูได้สร้างสรรค์สื ่อการเรียนรู ้ และจัดทำ
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และโรงเรียนมี
การจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้สอดแทรก
กระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน
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โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั ้นและสนับสนุนให้น ักเร ียนได้ม ีการทดสอบความร ู ้ ตาม
ความสามารถของตนเองทั้งในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข        

เน้นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น จัดกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับวัย เน้นให้นักเรียนมีวินัย 
ซื่อสัตย์รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการให้คำปรึกษา ของงานแนะแนว 
และครูที่ปรึกษา ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู ้จักตนเอง เข้าใจสิ่งแวดล้อม สามารถเลือก
ตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เป็นคนได้โดย
สมบูรณ์ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

           (2) ดำเนินการตามแผนการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
               โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู้ 
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการนิเทศการศึกษา โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนสู่มาตรฐานสากล โครงการพัฒนาหลักสูตร ที่ส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกกระบวนการคิด สามารถฝึกปฏิบัติจริงด้วยประสบการณ์ตรง ครูมี
ความความมุ่งมั่น ตั้งใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ยึดโยงกับบริบทของชุมชน
และท้องถิ่น มีการเชื่อมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          แผนปฏิบัติการที่1 :โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    - สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
    - สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    - วัตถุประสงค์  
           1. เพ่ือยกระดับผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น ใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
          2. เพ่ือยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2565  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

4. เพ่ือนำผลการประเมินในระดับโรงเรียนมาเทียบเคียงกับการประเมินผลในระดับชาติ 
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ภาพเชิญวิทยากรภายนอกในกิจกรรมสอนเสริมเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET  

ปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

(3) จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้จัดทำฐานข้อมูลคุณภาพผู้เรียน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง โรงเรียนได้
จัดทำโครงการกิจกรรมต่างๆอาทิเช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 1 รายวิชา คือวิชา
ภาษาไทย รวมทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน O-NET สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3 รายวิชา คือวิชา
สังคมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และมีค่าคะแนนพัฒนาการที่ดีขึ ้น และโรงเรียนมีโครงการ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ที่ช่วยให้นักเรียนสามารถอ่านออก 
เขียนได้ สามารถสื่อสารได้ มีหลักสูตรบูรณาการเพื่อมีงานทำ–มีอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
TSQP2 เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อการมีงานทำ-อาชีพ ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจต
คติที ่ดีต่ออาชีพและยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวรัชกาลที่ 10 
การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงมี
คุณธรรม 3) มีงานทำ มีอาชีพ และ4) เป็นพลเมืองดี ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐาน สามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมและนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันต่างๆมีความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ รวมทั้งนักเรียนมีที่ศึกษาต่อทุกคน     
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ฐานข้อมูลคุณภาพผลสัมฤทธิ์รายวิชาของผู้เรียนเป็นกลุ่มสาระของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
และสรุปในภาพรวมของโรงเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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(4) มีการพัฒนาครูด้วยกิจกรรมที ่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ         
           โรงเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เห็นความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียน และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียน มีการสร้างเครือขายความร่วมมือของผู้ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการ 
ร่วมรับผิดชอบ และขับเคลื ่อนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผล การดำเนินงานและมีการจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒน า
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้
ดำเนินกิจกรรมอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งการจัดอบรม สัมมนา การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือ
ใช้ใน การจัดกระบวนการเรียนรู้ การส่งครูและบุคลากรเข้าร่ วมอบรมตามสาขาวิชา การอบรมทางออนไลน์
การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เน้นเรื่องที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นหลัก  

การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆทั้งการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การทำผลงานวิชาการต่างๆ 
มีการจัดกิจกรรม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีผลการจัดคุณภาพ
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 94.29 

โรงเรียนได้ดำเนินการ โดยจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้มีมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นในมาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้  

1) ชื่อโครงการ :โครงการพัฒนาบุคลากร  
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
- วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร โดยการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ 

ประสบผลสำเร็จ 
2. เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้จากการฝึกอบรมตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 
 3. เพื ่อให้บุคลากรได้นำเอาความรู ้ที ่ได้ร ับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับบุคลากรภายใน

สถานศึกษาและผู้เรียน 
 4. เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 5. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนางานด้านวิชาการเพ่ือรับรางวัลต่างๆ 
 6. เพ่ือให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง 
 7. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 
 8. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร 
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ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental Evaluation (DE) ช่วงปลายน้ำ ปีท่ี 2  
โดย มูลนิธิสยามกัมมาจล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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  (5) มีการพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการ 

                 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม “มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะในศตวรรษ
ที่ 21” และสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียน “ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม ” โรงเรียนได้จัดทำตามโครงการ 
กิจกรรม ในแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีแผนปฏิบัติประจำปีมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการ
กำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การพิจารณาในการพัฒนาผู้เรียน ทั้งมาตรฐานและประเด็นพิจารณาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่ชัดเจน มีการดำเนินการพัฒนาผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อีกทั้งครูผู้สอนได้ตระหนักถึงการ
ส่งเสริมให้นักเรียน มีทักษะในการ อ่าน ฟัง พูด เขียน ซึ่งได้จัดกิจกรรมหลักสูตรที่มีการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา และมีผู้รับผิดชอบ
ในการดำเนินงานอย่างชัดเจน ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ไปตามศักยภาพของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและ
ตัวชี ้ว ัดของหลักสูตร ครูมีการออกแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่เหมาะสมกับผู ้เรียน โดยมีการจัดการเรียนรู้            
ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ แบบใช้กระบวนการคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา เน้นการอ่านออกเขียนได้ คิดคำนวณเป็น พัฒนาผู้สอนทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิค 
วิธีการสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู้และแหล่ง
สืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนของแต่ละกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ โดยการบูรณาการทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ กระบวนการ         
STEM ศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กิจกรรม
สอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในชั่วโมง  ลดเวลาเรียน     
เพิ่มเวลารู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด การจัดการเรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล     
คือ รายวิชา IS 1 - IS 3 กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้จัดทำข้อมูลด้านการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ จัดทำ
แผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ภาษาจีน มีการประเมินความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และมีการสรุปรายงานและนำผลไปพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่ให้สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้น 
โดยได้จัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ ความสามารถรอบด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน
โดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิด
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ริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนา
ผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งในและนอกสถานศึกษา  
ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
นำเทคโนโลยีไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โรงเรียนมีวิสัยทัศน์และกระบวนการที่จะพัฒนาให้ผู ้เรียนมีความรู้ 
ความสามารถซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ โดยมีการ
ดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล โดย
มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างชัดเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล นำ
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการวิเคราะห์มาออกแบบจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่ม  สนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสาร
สืบค้นให้มากขึ้น มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้  มีการประเมินผลที่หลากหลาย มี
การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้และพัฒนาผู ้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย นอกจากจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย มีการประกวดทักษะทาง
ภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา พัฒนาการอ่าน จัดสอนเสริมความรู้แก่นักเรียนทุก
ระดับชั้นนอกเหนือจากคาบเรียนปกติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ     
(o-net) ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 อีกทั้งครูได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และจัดทำปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สวนวรรณคดีไทย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และโรงเรียนมีการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ในการอ่าน 
การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 
และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั้นและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบ
ความรู้ ตามความสามารถของตนเองทั้งในระดับโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมปลูกแคทตัส และถักผ้าพันคอบล็อกไม้ ตามความต้องการของนักเรียนในแต่ละกลุ่ม 
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(6) มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอำนวยความสะดวก และพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและ ส่งเสริมกิจกรรมและการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัย ในการป้องกัน COVID-19 นอกจากนั้นได้ดำเนินการจัดทำห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล   
ในการจัดการเรียนการสอน มีแหล่งเรียนรู ้และแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต โดยจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน เช่น โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมคลินิกรักษ์ภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะ
การอ่าน เขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย
การบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กระบวนการ STEM ศึกษา โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้ให้กับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ โครงการส่งเสริมและพัฒนางานห้องสมุด การจัดการ
เรียนการสอนตามโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ รายวิชา IS 1 - IS 3 กิจกรรมหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ที่มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ได้จัดทำข้อมูลด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดคำนวณ จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนรู้โดยใช้ Active Learning 
จัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู ่ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู ้ภาษาจีน มีการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ และมีการสรุปรายงานและนำผลไปพัฒนา
อย่างต่อเนื ่องทำให้ผู ้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื ่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที ่ให้
สถานศึกษากำหนดในแต่ละระดับชั ้น โดยได้จ ัดการเร ียนการสอนที ่เน ้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความรู้ 
ความสามารถรอบด้าน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนการสอน ที่มุ ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเชื่อมโยงประสบการณ์เก่าเข้ากับ
ประสบการณ์ใหม่ สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานด้วยตนเอง โดยมีการนำเสนอผลงานทั้ งในและนอก
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพแหล่งเรียนนรู้สวนพฤกษศาสตร์ และสวนเกษตร 
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สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
สถิติการใช้

จำนวนครั้ง/ปี 
เป้าหมาย 

(คน) 
จุดประสงค์ 

ห้องเรียนธรรมชาติสวนเกษตร 20 182 เรียนรู้ด้านการเกษตรการปลูกพืช การ
ขยายพันธุ์พืช  

ห้องสมุดโรงเรียน 60 182 ส่งเสริมการอ่านการสืบค้นข้อมูล 
สวนวรรณคดี 3 182 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาไทย 

พรรณไม้ในวรรณคดีไทย 
อาคารสวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 9 50 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

สวนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 5 90 เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา 
สวนสมุนไพร 4 60 เรียนรู้พรรณไม้ในสวนสมุนไพร 
ห้องคอมพิวเตอร์ /  E-Learning 60 182 ส่งเสริมการอ่านการสืบค้นข้อมูล 
สวนหินและสวนอุตุนิยมวิทยา 2 50 เรียนรู้ด้านธรณีวิทยาชนิดของหิน 
สวนคหกรรม 10 50 เรียนรู้ด้านอาหาร แปรรูป  พันธุ์ไม้ที่ใช้

ร้อยดอกไม้  
สวนคณิตศาสตร์ 3 50 เรียนรู้ด้านสูตรคณิตศาสตร์ 
ห้องลูกเสือ-เนตรนารี 3 50 เรียนรู้ด้านงานลูกเสือ-เนตรนารี 
ห้องดนตรี 20 40 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านดนตรี 
ห้องโสตและห้องเกียรติยศในโรงเรียน 3 182 เรียนรู้ตัวอย่างโครงงานอาชีพและ

โครงงานคุณธรรมของนักเรียนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพแหล่งเรียนนรู้ห้องดนตรี และมุมพักผ่อน 
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  (7) มีการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานด้วยวิธีและรูปแบบ 
ที่หลากหลาย 
              โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีการส่งเสริมให้คณะครูทำการทดสอบและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานที่หลากหลาย ตามสภาพจริง ตามบริบทธรรมชาติของวิชาตามสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การทดสอบทฤษฎี การทดสอบปฏิบัติ ใบงาน แฟ้ม
สะสมผลงาน การเสนองาน ในการจัดการเรียนรู้ มีการประเมินผลที่หลากหลาย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย นอกจากจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัดแล้ว ยังจัดให้มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้ภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการจัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย มีการประกวดทักษะทางภาษาไทยในวันสำคัญต่างๆ กิจกรรมคลินิก
รักษ์ภาษา พัฒนาการอ่าน จัดสอนเสริมความรู้แก่นักเรียนทุกระดับชั้นนอกเหนือจากคาบเรียนปกติ เพ่ือ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) ของนักเรียนชั้นม.3 และ ม.6 อีกทั้งครู
ได้สร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้ และจัดทำปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทย เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย และโรงเรียนมีการจัดการส่งเสริมการเรียนรู้ในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ    
ได้สอดแทรกกระบวนการเรียนรู้โดยให้แต่ละรายวิชาบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ส่งผลให้นักเรียน
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนดในแต่ละระดับชั้นและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการทดสอบความรู้ ตามความสามารถของตนเองทั้งใน
ระดบัโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง 
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(8) มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานและมีการจัดทำ
รายงานผลการจัดการศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้ง
ผู้บริหารและครูได้ร่วมกันประเมินมีแผน มีปฏิทินในดำเนินงาน เป็นขั้นตอนซัดเจน เช่นกำหนดการส่งแผนการ
จัดการเรียนรู้ การส่งงานวิจัยหรือนวัตกรรม การนิเทศภายในด้วยหัวหน้ากลุ่มสาระ และนิเทศภายในด้วยทีมงาน
ผู้บริหาร โดยมีตารางการนิเทศที่ชัดเจน และมีการประชุมเพ่ือติดตามงานจากฝ่ายบริหารอย่างเป็นประจำและ
ต่อเนื่องเพ่ือรับทราบปัญหาต่างๆของสถานศึกษาเพ่ือนำมาปรับปรุงในการบริหารงานในทุกด้าน  

ชื่อโครงการ : นิเทศการศึกษา 
แผนปฏิบัติการที่ 2 นิเทศการศึกษา 

- สนองกลยุทธ์ สพฐ : กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา  
- สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับนักเรียนให้มีคุณลักษณะของโรงเรียน 

มาตรฐานสากล  
- สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ  
- วัตถุประสงค์   

   1. เพ่ือสถานศึกษามีแผนงาน ระบบงาน และการจัดองค์กรเพ่ือการนิเทศการศึกษา 
ที่เหมาะสม  
   2. เพ่ือสถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรที่สามารถทำการนิเทศ และมีส่วนร่วมใน 
การนิเทศอย่างกัลยาณมิตร  
   3. เพ่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการได้รับการนิเทศ และสามารถนำผลการนิเทศ 

ภายในไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ 
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2) มีการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ดังนี้ 

1. มีการส่งเสริม สนับสนุน ในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครู 
              โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มีการประชุมคณะครูทุกเดือน สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญ
ของทักษะการอ่านและการเขียน ถ้านักเรียนอ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ ก็จะเป็นปัญหาต่อการเรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ อ่ืน ๆ ตามมาด้วย โรงเรียนจึงมีแนวทาง ประชุมคณะครู ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือสร้าง
ความตระหนักให้กับคณะครูทุกท่าน ได้นำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
ปีงบประมาณ 2564 - 2565 ด้านที ่ 3 ด้านคุณภาพ ข้อ 3.2 การพัฒนาผู ้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน 
คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาและเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา 
ในทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นำผลการประชุมของฝ่ายบริหารของโรงเรียนชี้แจงคณะคุณครู 
เพื่อแก้ปัญหาทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงข้ึน 
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              2. มีการส่งเสริม สนับสนุนการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ส่งคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเข้ารับการอบรม และขยายผล
การอบรม ตลอดจนส่งเสริมครูทุกคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือที่จะได้นำความรู้การอ่านออก เขียนได้ นำมา
ปฏิบัติสู่ผู้เรียนและได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ทางออนไลน์เพื่อรับเกียรติบัตร ซึ่งก็ถือว่าเป็น การ
วัดผลและประเมินผลในรายวิชา และมีโครงการในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย  และส่งเสริมสนับสนุนให้คุณครูส่งผลงานจนได้รับรางวัลครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
-  สนองกลยุทธ์ โรงเรียน : กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
-  สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

- วัตถุประสงค์  
     1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนานักเรียนในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูงขึ้น 
    2. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทยและวรรณคดีไทย 
    3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออกมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    4. เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้สวนวรรณคดีไทยให้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าความรู้ด้าน 
วรรณคดีและภาษาไทยในโรงเรียน 

- นางสาวนฤมล จำอินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 

- นางสรัญญา เรือนคำ เข้ารับการเรียนรู้ออนไลน์และการทดสอบความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารโรงเรียนการโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 

- ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ เข้ารับการเรียนรู้ออนไลน์และการทดสอบความรู้การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื ่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมิน คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนการโรงไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

- นายสถิตย์ ขาวปอน เข้าเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สงเคราะห์ 1 

- นายดวงเด่น พิจอมบุตร เข้ารับการอบรมการวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 
สพป.ชัยภูมิเขต 1 

- นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เข้าเรียนรู้การอบรมการวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร ด้วยระบบออนไลน์ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) 
สพป.ชัยภูมิเขต 1 
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- นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เข้ารับการอบรมการวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ด้วยระบบออนไลน์ สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- นางจรรยา พุทธา เข้ารับการวัดประเมินทักษะด้าน การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้วยระบบ
ออนไลน์ โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง) จ.ชัยภูมิ 

 
             3. มีการส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำสื่อ หรือนวัตกรรม 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววทิยาคม ได้ดำเนินการมอบหมายให้คณะครูทุกคนได้จัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่จะ
ช่วยให้การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน บรรลุจุดมุ่งหมายการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ภาพการผลิตสื่อและการจัดแสดงสื่อการสอนของคุณครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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4. มีการวางแผนนิเทศและการติดตาม 
           โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้จัดทำปฏิทินการนิเทศจากบุคลากรภายในประกอบด้วยผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มสาระ และได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลำปาง ลำพูน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. มีการสรุป ติดตาม รายงานผล และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
           โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการได้ สรุป ติดตามและรายงานผล 
ให้กับผู้บริหาร โดยครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และแก้ไข
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา
การจัดการเรียนการสอน และการยกผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ครูผู้สอนร้อยละ 85 มีการบันทึกหลัง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และนำผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยใน
ชั้นเรียน  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการผู้บริหาร
สามารถบริหารจัดการการศึกษา  ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียนรวมทั้งเพ่ือพัฒนาการสอนหลักสูตรควบคู่กัน
ไปด้วย เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสู ดต่อผู้เรียน  สนับสนุนให้มี
การจัดสอนซ่อมเสริมให้แก่นักเรียนที่มีข้อบกพร่องทางการเรียน  รวมทั้งส่งเสริมในมีการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ

ภาพหนังสือแจ้งการนิเทศและการติดตาม จากหน่วยงานต้นสังกัดและคำสังการนิเทศภายในโรงเรียน 
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พัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนรายกลุ่มหรือรายบุคคล   ครูมีการ
ตรวจสอบและประเมินผู ้เร ียนอย่างเป็นระบบ มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอย่างหลากหลาย              
ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้นักเรียน  โดยอิงพัฒนาการของนักเรียน มีการบันทึกหลังแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ และนำผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรีย น
และนำผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียน มีผลการจัดคุณภาพอยู่
ในระดับดีเลิศ คิดเป็นร้อยละ 92.86 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ครูผู้สอนมีการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของตนเอง และแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น และทางโรงเรียนยังมีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน ในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   - สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   - สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ : มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 

สำคัญ 
   - วัตถุประสงค์ 
       1. เพ่ือพัฒนาการวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 

             2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

       3. เพ่ือยกระดับมาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับแนวทางการ 
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพรายงานวิจัยในชั้นเรียนของคุณครูในโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ 
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1.1.2 การบริหารงานงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 

                 1) มีการดำเนนิกิจกรรมการบริหารงบประมาณ ดังนี้ 
         (1) จัดทำแผนการบริหารงบประมาณ 
             โรงเรียนทุ ่งกว๋าววิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารงบประมาณ โดยการมีส่วนรวมของ 
ทุกฝ่าย ยึดหลักการบริหารมุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์และบริหารงบประมาณแบบมุ ่งเน้นผลงาน ตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการบริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและ เกิด
ประสิทธิผล คุ้มค่า คำนึงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

2. ดำเนินการตามแผนการบริหารงบประมาณ 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการดำเนินการตามขั้นตอนในการขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินเป็นระบบ  
ผู้ขออนุมัติใช้เงินจะต้องทำบันทึกขออนุมัติผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมกับ
รายละเอียดการขออนุมัติ ต่อหัวหน้าแผนงานงบประมาณ ผ่านหัวหน้าการเงิน หัวหน้างานพัสดุ ถึง 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้อนุมัติ ตามลำดับ  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
           3. มีการบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
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               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ยึดหลักการจัดสรรงบดำเนินการบริหาร
ภายในตามหลักเกณฑ์การจัดสรรงบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 60 : 30 : 10  โดยจัดสรรเน้นที่ 
งบดำเนินการกลุ่มวิซาการ ร้อยละ 62.12% ของจำนวนเงินที่ได้รับการอุดหนุน งบกลุ่มอ่ืน ๆ (กลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มงบประมาณและงานบุคคล) ร้อยละ 31.55% ของจำนวนเงินที่ได้รับการอุดหนุน และงบสำรองจ่าย ร้อยละ 
6.33% ของจำนวนเงินที่คาดว่าได้รับการอุดหนุน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นอันดับแรก เกิดความคุ้มค่า 
และมีประสิทธิภาพ ต่อสถานศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            4. จัดทำรายงานทางการเงินของสถานศึกษา 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัด
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทำรายงานรายได้แผน่ดิน 
รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย ร้ายงานเงินประจำงวดจัดทำรายงานประจำปี โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน 
จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง จัดทำหมายเหตุประกอบ  งบ
การเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและ
จัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด 
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            5. มีการดำเนินการตามระเบียบพัสดุและการดำเนินการตรวจสอบภายในของสถานศึกษา 
                โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560 มีแผนภูมิ
กระบวนการพัสดุ มีขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุ และมีขั้นตอนการจัดจ้าง มีรูปแบบขั้นตอนในการปฏิบัติ ไม่ยุ่งยาก 
ไม่ชับซ้อนให้กับคณะครูที่ต้องการจัดซื้อ จัดจ้าง และทุกปีโรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
โรงเรียนและได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังกัด  
 

 
 
            2. มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
            1) มีการดำเนินกิจกรรมการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดังนี้ 
       (1) จัดทำแนวทาง/แผน ในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม  
มาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา 
           โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้กำหนดและขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในช่วงเดือน
เมษายน 2565 แต่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโครานา - 19  ให้เลื่อนจัดกิจกรรมระดมทุนออกไปก่อนยังไม่มี
กำหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
          

ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย 
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2. ดำเนินการตามแนวทาง/แผนในการระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชา 
สังคมมาใช้ประโยชน์ทางการศึกษา    
          โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับการสนับสนุนรถน้ำทำความสะอาดโรงเรียนในช่วงเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 3.การระดมทรัพยากรจากภาคีเครือข่าย/ภาคประชาสังคม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพิ่มข้ึน             
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับสนับสนุนรถไถทำความสะอาดบริเวณทางเข้าโรงเรียนจากผู้ปกครองและชุมชน
บริเวณรอบๆโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 40 

 

1.1.3 การบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัย การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ  
         และการพัฒนาทางวิชาชีพ  
          1) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมและการรักษาวินัยจรรยาบรรณวิชาชีดังนี้ 

 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการบริหารงานบุคคล การส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณ
วิชาชีพ โดยผู ้บริหารสถานศึกษามุ ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื ่อตอบสนองภารกิจของ
สถานศึกษา ดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว มีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยืดมั่นในระเบียบวินัย ความถูกต้อง รวดเร็ว มีความมั่ นคงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้ 

     1. จัดทำแผนการบริหารงานบุคคล 
                    ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดทำแผนการบริหารงานบุคคล
โดยกำหนดแนวทางการบริหารงานบุคคล เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในการปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการและการจัดการศึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยจัดทำให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตามแนวทางการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานลงสู่การปฏิบัติดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นายนวพล   จะงาม 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประธาน 

เครือข่าย 

ผู้ปกครอง 

นางสรัญญา  เรือนคํา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นายเศกสรรค์   อิทธิผล 

รองผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 

นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นางมงคลยา  พานดง 
รองหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล 

นายสุพจน์  บุญมาเทพ 
หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 

หัวหน้างานเสริมสร้างระเบียบวินัย/ป้องกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด นางมงคลยา  พานดง 

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

หัวหน้างานเสริมสร้างระเบียบวินัย 
 

นางสาวนิตยา  นันทะใจ 
หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย 

หัวหน้างานกิจการนักเรียน 

หัวหน้าระดับชั้น ม.1-6 

นายประนอม   ไทยกรรณ ์

ผู้อํานวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 

นางสรัญญา   เรือนคํา 
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

หัวหน้างานระดับชั้น 

ครูที่ปรึกษา ช้ัน ม.1-6 
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 ภาพคู่มือฝ่ายบริหารบุคคล คำสังแต่งตั้งหน้าที่ และการอยู่เวรรักษาการ 
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 2. ดำเนินตามแผนการบริหารงานบุคคล 
                 โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได ้ดำเนินการตามแผนการบริหารงานบุคคล เช่น การออกคำสั่งแต่งตั้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ จัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ งานการเลื่อน
เง ินเด ือนข ้าราชการคร ูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา การดำเน ินงานด ้านบำเหน็จความชอบ ได ้แก่ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญราชการชายแดน การบรรจุแต่ งตั้ง การย้าย การลาออกจากราชการ การลา  
การเกษียณอายุราชการ เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 3. มีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 
         โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ใช้รูปแบบในการบริหารงานแบบประชาธิปไตยโดยให้ทุกฝ่าย เข้ามา
มีส่วนให้ข้อเสนอแนะ ครูและบุคลากรร่วมประเมินผลงานซึ่งกันและกันสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกำหนด
นโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามระเบียบ ประกาศ กฎหมาย เช่น การเลื่อนเงินเดือน ยึดหลัก
คุณธรรม ความเที่ยงธรรม เปิดเผย โปร่งใส่ พิจารณาผลการปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพผู้เรียนเป็น
หลัก รวมถึงความประพฤติในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพมีการส่งเสริมให้คุณครู
เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมให้ความรู ้ในการทำวิทยฐานะที่สูงขึ ้น ว.PA ผ่านระบบออนไลน์และ เรื ่องการ
ตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : Pa) โดยกลุ่ม
บริหารงานบุคคลได้จัดกรอบงานให้ครอบคลุมกับภาระงานที่กลุ่มปฏิบัติอยู่เดิมและเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับ

ภาพคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินและกรั่นกรองการปฏิบัตงิาน และ บันทึกข้อตกลงการปฏบิัติงานตำแหน่งรองผู้อำนวย 
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สภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหารงานบุคคล ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและกลุ่มบริหารงานบุคคลได้จัดขอบข่ายงานให้
ครอบคลุมกับภาระงานที่กลุ่มงานปฏิบัติอยู่และเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนในการจัดการศึกษา
และให้บริการทางการศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งหวังว่าภาระงานที่ปฏิบัติจะบรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ ที่กำหนดไว้ทุกประการ ตลอดจนผู้เกี ่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารงานบุคคล มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะที่
สูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
   4. จัดทำแผนการส่งเสริมวินัย และการรักษาวินัย จรรยาบรรณชาชีพ 
                     โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้จัดทำโครงการ งานวินัยและรักษาวินัยครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จัดระบบระเบียบที่ดีเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจเพื่อประโยชน์แก่ 
บุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกัน โดยมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้เกี ่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย วินัย จรรยาบรรณในการปฏิบัติงานและป้องกันการกระทำผิดวินัยด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการควบคุม กำกับ การปฏิบัติงาน    
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ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการสรุปรายงานผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง 
 ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมกับฝ่ายบริหารงานบุคคลจัดทำแผนการส่งเสริมวินัยและ
การรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นความคาดหวังของสังคมที่
จะเป็นต้นแบบในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่
มีความรู้ มีความพฤติที่ถูกต้องดีงาม ในเรื่องวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ในการประกอบ
วิชาชีพ ที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูต้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 
เดือน เพื่อมาพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือน การจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์ของ
ทางราชการ วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ และวันปิดภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพวุฒิบัตรผ่านการเข้าอบรมวิธีพิจารณาคดีปกครอง       ภาพการตรวจบันทึกสมุดการรักษาความ            
                                                                   ปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์ของทางราชการ 
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               5. ดำเนินการตามแผนการ ส่งเสริมวินัย และการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ 
                   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานวินัยและรักษาวินัยครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการบริหารโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล
ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยออกคำสั่งให้บุคลากรจัดทำคู่มือ
การบริหารงานบุคคล เพื ่อส่งเสริมวินัยและการรักษาวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพโดยให้ครูถือปฏิบัติตาม 
ข้อกำหนดพฤติกรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน 
ข้อบังคับที่กำหนด เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        ภาพสมุดลงเวลาปฏิบัติงานและสมุดบันทึกสถิติการลาของบุคลากรในสถานศึกษา 
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2. มีการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทาง  

วิชาชีพ ดังนี้ 
  การที่จะพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถนั้น ครูจะต้องมีความรู้และทักษะในการถ่ายทอด
วิชาความรู้ให้แก่นักเรียนและการพัฒนางานบริหารทั้ง 4 ฝ่ายงานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้นั้น โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้มีการสนับสนุนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ ดังนี้ 
              ดำเนินการวางแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ด้วยวิธีการหลากหลายสอดคล้องตามความต้องการจำเป็น มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ติดตาม ประเมินผล
การพัฒนา และนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียน การสอน และปฏิบัติงานในหน้าที่ 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้พัฒนาและส่งเสริม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาความรู้ทุก
รูปแบบ การอบรม ประชุม สัมมนา ในสถานการณ์ เชื้อไวรัส COVID - 19 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ศึกษา หาความรู้ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพื่อนำผลการพัฒนามานับจำนวนชั่วโมง
ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน และขอรับวิทยฐานะที่สูงขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพพัฒนาความรู้ในสถานการณ์ เชื้อไวรัส COVID – 19 ผ่านระบบZOOM 
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กระบวนการดำเนินงาน 
 ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายบริหารงานบุคคลมีการวางแผนส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมพัฒนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ความต้องการและครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ฝ่ายงานของสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการนิเทศติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานและรายงาน
ผลประจำปี ตามแผนงานโครงการที ่ร่วมกันวางแผน นำผลการประเมินมาหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุง
ศักยภาพครูและบุคลากรต่อไปดังรายละเอียดตามลำดับขั้นตอน ดังนี้  
   1. ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการประชุมวางแผนให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ โดยจัดทำเป็นโครงการพัฒนาและส่ง เสริมประสิทธิภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี 
   2. ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาแต่งตั้งคำสั่งครูผู้รับผิดชอบหัวหน้าโครงการและผู้ร่วม
ขับเคลื่อนตามความเหมาะสมและยอมรับ สำรวจความต้องการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในการพัฒนาตนเอง 
                     3. ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูผู้เข้ารับการอบรมมีการนำความรู้กลับมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในงานสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่และส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายและปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความถูกต้องและครอบคลุม
ภารกิจทั้ง 4 ฝ่ายของสถานศึกษา 
 4. เมื่อสิ้นปีการศึกษาหัวหน้าโครงการได้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพและโครงการอ่ืนๆ มีการเสนอแนะข้อควรส่งเสริมและปรับปรุงไว้ท้ายแผน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมวางแผนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
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    ภาพรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

          ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมทำหน้าที่ประชุม/อบรม/สัมมนา
ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 22 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพทุกคน รวม 285 ครั้ง  สรุปครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 100% 
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สรุปผลการไปประชุม/อบรม/สัมมนาของครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

1  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 28/07/2564 
 อบรมความรู้ เรื่องมีจติสาธารณะ
ร่วมอาสาทำความด ี

 โรงเรยีนวัดดอนกอก (ล้วน
ประชาสรรค์) สพป.เขต 2 

2  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 30/07/2564 

 อบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หลักสตูร ภาษา
และวัฒนธรรมจีนเบื้องต้น 

 โรงเรยีนศรีกระนวนวิทยาคม 
สพม.25 

3  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 01/08/2564 อบรมความรู้ จีนศึกษา (Sinology) 
 โรงเรยีนบดินทรเดชา (สิงห์ สิง
หเสนี)  

4  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 05/08/2564 
 อบรม Has Completed thet "hanyu 

pinyin" online tese 
 โรงเรยีนนนทบุรีพิทยาคม 

5  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 05/08/2564 
อบรม Has Completed the "Basic 

Chinese" online tese 

 สถาบันการทดสอบ
ภาษาต่างประเทศ 

6  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 21/08/2564  ประชุมได้เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ(PLC)ภายใต้หัวข้อ การ
พัฒนาการแนะแนว การเสรมิสร้าง
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 โรงเรยีนลำปางกัลยาณี สพม 
ลำปาง ลำพูน 

7  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 28/08/2564 

 ประชุม ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(PLC)ภายใต้หัวข้อ การผลติสื่อ
เทคโนโลยีในการจดักิจกรรมแนะ
แนว 

 โรงเรยีนลำปางกัลยาณี สพม 
ลำปาง ลำพูน 

8  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 18/10/2564 

 ได้เข้าประชุมเรียนรู้ในงาน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้"เสริมสรา้งความ
ซื่อสัตยส์ุจรติด้วย 4+6 Modal" 

 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม 
มูลนิธิยุวพัฒน ์

9  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 31/01/2565 

 อบรมความรู้เบื้องต้นกับการใช้สือ่
โซเชียลมีเดยีโครงการอบรมวิทยากร
กระบวนการสื่อสร้างสรรค์รูเ้ท่าทนั
สื่อโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทา
โร ่

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรคร์่วมกับมลูนิธิ
ครอบครัวพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

10  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 31/01/2565 
 อบรมวิชาศาสตร์พระราชาและ
หลักปรญัญาเศรษฐกิฐพอเพียง 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

11  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 26-27/02/2565 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนคิ
และแก้ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาจีนสำหรับคร ู

 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อความเป็นเลิศ (สพฐ.) 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

12  นางสาวสุพรรณภิา จริยา 7/03/2565  อบรม ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองและความชอบด้วยกฎหมาย
ของการกระทำทางปกครอง และ 
กรณีศึกษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคลากร วินัยและสิทธิ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

13  นางสาวสุพรรณิภา จรยิา 21/03/2565  อบรมมติิใหม่ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของการเขียนวิจัยปฏบิัติ
ในช้ันเรียนด้วยการจัดการเรยีนรู้ 
Active Learning ผ่านกระบวนการGPAS 

5 Steps เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะทุก
ตำแหน่ง 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว)  

14 นางสาวนิตยา นันทะใจ 11-12/09/ 
2564 

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ
ออนไลน์โครงการขยายผลองค์
ความรู้ทางวิชาการและวิธีการจดัการ
เรียนการสอนด้านคณติศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสพฐ.ใน
จังหวัดลำปาง 

โรงเรียนลำปางกลัยาณ ี

15 นางสาวนิตยา นันทะใจ 18/10/2564 ได้เข้าร่วมประชุมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ online "เสริมสรา้ง
ความซื่อสัตย์ร่วมต้านทุจรติด้วย 
4+6Model 

สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์

16 นางสาวนิตยา นันทะใจ 01/03/2565 ได้รับการพัฒนาตนเองตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาการนเิทศและการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ภาค
เรียนที2่ ปีการศึกษา2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

17 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 18/10/2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
online “เสริมสร้างความซื่อสัตย์ร่วม
ต้านทุจริตด้วย 4+6 Model 

 

มูลนิธิยุวพัฒน ์
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

18  นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 29/10/2564  ประชุมและดำเนินกิจกรรมการ
ประเมินเชิงพัฒนา DE 

(Developmental Evluation) โครงการ
พัฒนาครู และโรงเรยีนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง TSQP 

(Teacher School Quality Program) 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

19  นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 11/11/2564  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance 

Agreement : PA) 

 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

20 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 1/12/2564  ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบคลา
กรของโรงเร ียนในส ังก ัดจ ังหวัด
ลำปาง เร ื ่องท ิศทางการพ ัฒนา
ค ุณภาพการศ ึกษาแนวทางการ
จัดการศึกาในสถานการร์การแพร่
ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-๑๙ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ 
(วPA) 

 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

21  นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 26-27/12/ 
2564 

 อบรมเชิงปฏิบัตการตามโครงการ
ความร่วมมือกับโรงเรียนเครือข่ายใน
การขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการ
และวิธีการจดัการเรียนการสอนสู่
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัด สพฐ. ในจังหวัดลำปาง 

 โรงเรยีนมหดิลวิทยาอนสุรณ์ 
ร่วมกับ สพฐ. 

22 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 20/01/2565  โครงการสร้างจติสำนึกต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ รุ่นที่ 2/65 

ตำรวจสันติบาล จังหวัดลำปาง 

23 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 29/01/2565  อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564 

ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ สพฐ. 

24 นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 18/02/2565  กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...
สร้างบ้าน) รุ่นท่ี๑ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
ร่วมกับศูนย็การเรยีนรูส้ตรีและ
ครอบครัวภาคเหนือ 

25  นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 
24/02/2565 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา
ปลอดภัย 

 โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา 
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26  นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด 1/03/2565 
 เข้ารับการพัฒนาตามโครงการการ
ส่งเสริมและพัฒนาการนเิทศ และ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
ภาคเรยีนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ 
และการจัดการเรยีนรู้อย่างมี
คุณภาพ ภาคเรยีนที่ ๒ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

27  นางสรัญญา เรือนคำ 14/03/2564  อบรมเชิงปฏิบัติการมติิใหม่ก้าวทัน
การเปลีย่นแปลงของการเรียนวิจยั 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ
(พว.) 

28  นางสรัญญา เรือนคำ 9/04/2564  เข้าร่วมกิจกรรมผลการปฏิบัติที่เป็น
เลิศ(Best Practice )สื่อนวัตกรรมระบบ
ออนไลน ์

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

29  นางสรัญญา เรือนคำ 20/04/2564  หลักสตูรการพัฒนาสมรรถนะครมูือ
อาชีพ ด้านการจัดการเรียนรู้ยุคใหม่ 

 สำนักงานเลขาคุรสุภา 

30  นางสรัญญา เรือนคำ 28/04/64  การสมัมนา 15 ปี มหิงสาสายสืบด้วย
ระบบออนไลน ์

 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

31  นางสรัญญา เรือนคำ 5/05/2564  ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วม
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่
ต่อเนื่อง 

โครงการ TSQP 2 ลำปาง 

32  นางสรัญญา เรือนคำ 11/05/2564  ประชุมโครงการ TSQP 2 โหนด 2 

โครง A และ B(รุ่นที่ 1 และรุ่นท่ี 2) 

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 

โครงการ TSQP 2 

33  นางสรัญญา เรือนคำ 17/05/2564  ประชุม Application เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

34  นางสรัญญา เรือนคำ 18/05/64  ประชุมหลักสตูร Online Learning 

Pedagogy 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

35  นางสรัญญา เรือนคำ 19/05/64  อบรมหลักสูตร Google Classroom  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

36  นางสรัญญา เรือนคำ 20/05/64  ประชุมการสร้างแฟ้มสะสมผลงาน
ด้วย New Google Site 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

37  นางสรัญญา เรือนคำ 21/05/64  อบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar 

การจัดการเรยีนการสอนออนไลนย์ุค
ปกติใหม ่

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ร่วมกับ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

38  นางสรัญญา เรือนคำ 22/05/64 การประยุกต์Phenomena Based 

Learning ในโครงงานนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

39  นางสรัญญา เรือนคำ 22/06/64  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลือ่น
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี
การศึกษา 2564 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

40  นางสรัญญา เรือนคำ 28/05/64  อบรมเทคนิคการบูรณาการ
ภาษาต่างประเทศในโครงการ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

41  นางสรัญญา เรือนคำ ุ6/08/64  การประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม 
เฝ้าระวังและการให้ข้อมูลข่าวสารใน
สถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

42  นางสรัญญา เรือนคำ 15/08/64  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์สำหรับคร ู

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

43  นางสรัญญา เรือนคำ 23/08/64  การประชุมทางไกลแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019(COVID-19)และการนเิทศ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

44  นางสรัญญา เรือนคำ 1/09/64  การศึกษาดูงานโรงเรยีนคุณธรรม
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

45  นางสรัญญา เรือนคำ 8/09/64  Teaching learning and assessing 21st 
century skills in education : Thailand ‘s 
experience 

 OECD Education Communications 

46  นางสรัญญา เรือนคำ 18/09/64  การนำเสนอผลงานเสริมสร้างความ
ซื่อสัตยต์้านทุจรติด้วย 4+6 Model” 

 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์

47  นางสรัญญา เรือนคำ 19/09/64  การประชุมออกแบบกระบวนการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้น
น้ำ ครูที่ทำหน้าท่ี Facilitator และ 
Notetaker 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี
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48  นางสรัญญา เรือนคำ 19/09/64  การประชุมโรงเรียนแกนนำการ
พัฒนาการขับเคลื่อนงานตดิตามเฝ้า
ระวังข่าวสารของสำนักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพนู 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

49  นางสรัญญา เรือนคำ 21/09/64  อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทางการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมนิ
ตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนาPA) 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

50  นางสรัญญา เรือนคำ 22/09/64  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ากครตู้น
เรื่อง ครั้งท่ี 1 การทำโครงงาน 
Problem-Based Learning 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

51 นางสรัญญา เรือนคำ 24/09/64  การประชุมเตรียมการ FA และ Note

ในการประชุม DE ต้นน้ำ โหนด 2 

TSQP 

 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

52 นางสรัญญา เรือนคำ 27/09/64  การประชุมโครงการยกระดับ
สถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

53 นางสรัญญา เรือนคำ 28/09/64  ค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำนอ้ง
รักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีท่ี 9 : 

สู่ความยั่งยืน(รูปแบบออนไลน์) 

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

54 นางสรัญญา เรือนคำ 28/09/64  หลักการสอนด้วยการตั้งคำถามเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน  

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

55 นางสรัญญา เรือนคำ 28/09/64 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ Developmental 

Evaluation (DE) ช่วงต้นน้ำ 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี

56 นางสรัญญา เรือนคำ 3/11/64  การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินPA 

 ชมรมครูอำเภอเมืองปาน 
จังหวัดลำปาง 

57 

 

 

นางสรัญญา เรือนคำ 16/11/64 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC 

Coaching จากครตู้นเรื่อง 

 กสศ. มลูนิธิสยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
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58 นางสรัญญา เรือนคำ 29/11/64  การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
สมรรถนะคร ูน ักจ ิตว ิทยาประจำ
โรงเรียน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

59  นางสรัญญา เรือนคำ 13/12/64  เวทีแลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้ Online PLC 

Coaching จากครูต้นเรื่อง 
 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

60 นางสรัญญา เรือนคำ 15/12/64 
 เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying 

หยุดการกลั่นแกล้ง หยุดความรุนแรง 
หยุดสร้างความเกลียดชังในสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

61 นางสรัญญา เรือนคำ 17/12/64  การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู ้เพื่อ
เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอมครั้ง 
ที่ 1 

 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

62 นางสรัญญา เรือนคำ 6/01/65  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ Coach เพื ่อพัฒนา
สมรรถนะครู 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

63 นางสรัญญา เรือนคำ 13/01/65  การอบรมครูต ้นแบบการจัดการ
เรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 2564 

 ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรยีน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

64  นางสรัญญา เรือนคำ 16/01/65  การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่มี
การผสมผสานระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

65  นางสรัญญา เรือนคำ 29/01/65  การอบรมเชิงปฏิบัต ิการส่งเสริม
ศ ั ก ยภ าพคร ู ภ าค เหน ื อพะ เยา 
เช ียงราย ลำปาง แพร ่และน ่าน 
โคร งการครอบคร ั วพอ เพ ี ย งสู่
สถานศึกษา 

  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

66  นางสรัญญา เรือนคำ 14/02/65  ก า ร ศ ึ ก ษ า ด ู ง า น ส ถ า น ศ ึ ก ษา
ปลอดภัย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

 โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา 

67  นางสรัญญา เรือนคำ 20/02/65 
 โครงการเสร ิมสร ้างหล ักปฏ ิบ ัติ
ราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาล
ปกครองให้แก่ประชาชน 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม ่
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ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

68  นางสรัญญา เรือนคำ 7/03/65  การเรยีนรู้ออนไลน์และการทดสอบ
ความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร 

 โรงเรยีนการโรงไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสงเคราะห์ 1 

69 นางสรัญญา เรือนคำ 07/03/65  การเรยีนรู้ออนไลน์และการทดสอบ
ความรู้ English is Easy “General 

Knowledge Quiz” 

 โรงเรยีนรามราชพิทยาคม 

70 นางสรัญญา เรือนคำ 7/03/65  ศูนย์เรยีนรู้ออนไลน์ วิทยาลัยการ
อาชีพท่าแซะ การเรียนรู้และการ
ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ 
"ENGLISH FOR TRADING" Score 100% 

 ศูนย์เรยีนรู้ออนไลน์ วิทยาลัย
การอาชีพท่าแซะ 

71 นางสรัญญา เรือนคำ 19/03/65  คุย 3 อ.(อ้วน อาหาร ออกกำลังกาย) 
ของเด็กวัยเรียน” 

 Mu Safe School Virtual Workshop 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

72 นางสรัญญา เรือนคำ 22/03/2565  กิจกรรมทบทวนกระบวนการ 
Development Evaluation(DE)ช่วงกลาง
น้ำ 

 โครงการ TSQP Node 2 

73 นางสรัญญา เรือนคำ 22/03/2565  ทบทวนกระบวนการ Development 

Evaluation(DE)ช่วงกลางน้ำปี 2 ของแต่
ละโรงเรียน โหนด 2(เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง) 

 โครงการ TSQP 

74  นางสรัญญา เรือนคำ 22/03/65  การประชุมตามที่ กสศ.ขอความ
ร่วมมือเรื่องนักเรียนทุนเสมอภาค
และข้อมลูนักเรียนช่วงช้ันรอยต่อกับ
ทางเครือข่าย 

 โครงการ TSQP 

75  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 4/04/2564  หลักสตูรอบรมเชิงปฏิบตัิการการ
วัดผลประเมินผลวิชาวิทยาศาสตร ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(รุ่นท่ี 3) 

 

 สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) 

76  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 5/04/2564  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมยกระดบั
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้โครงการพัฒนาครูและ
โรงเรียนเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP 2A) 

 

 โครงการ TSQP 2 ลำปาง 
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77  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 9/04/2564  การเข้าร่วมกิจกรรมผลการปฏิบตัิที่
เป็นเลิศ(Best Practice) สื่อนวัตกรรม
ระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
ร่วมกับ เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
มัธยมศึกษา จังหวัดลำปางและ
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระ
การเรยีนรู ้

78  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 20/04/2564  การพัฒนาในหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะครูมืออาชีพ ด้านการ
จัดการเรียนรู้ยุคใหม่ โดยใช้แหล่ง
เรียนรู้นอกช้ันเรียนและเทคโนโลยี
เป็นฐาน 

 สำนักงานเลขาคุรสุภา 

79  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22-23 /04/2564  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาต ิ
ครั้งท่ี 24 (วทร.24) ในรูปแบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันท่ี 22-23 

เมษายน 2564 

 สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับมหาวิทยาลัยบรูพา และ
สมาคมครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

80  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28/04/2564  การสมัมนา 15 ปี มหิงสาสายสืบด้วย
ระบบออนไลน ์

 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

81  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 17/05/2564  Application เพื่อการจดัการเรียนรู ้  มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

82  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 18/05/2564  หลักสตูร Online Learning Pedagogy  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

83  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19/05/2564  หลักสตูร Google Classroom  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

84  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 

20/05/2564 

 การสร้างแฟ้มสะสมผลงานด้วย New 

Google Site 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

85  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 21/05/2564  การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สำหรับห้องเรียนกลับทาง(Flip 

Classroom) 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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86  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19/05/2564  การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 

Webinar การจัดการเรยีนการสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมองของ
ผู้บริหาร นักวิชาการและครู ในหัวข้อ
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบ
มีปฏิสมัพันธ์และห้องเรียนออนไลน์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยความ
ร่วมมือของหน่วยปฏิบตัิการวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวตักรรม
การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย 

87  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 21/05/2564  Awesome ความปลอดภัยในโลก
อินเทอร์เน็ต 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

88  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/05/2564  การประยุกต์ Phenomena Based 

Learning ในโครงงานนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

89  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24/05/2564  การทำ Data Visualization ด้วย Google 

Data Studio 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

90  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24/05/2564  การออกแบบ Gamification เพื่อการ
จัดการเรียนรู ้

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

91  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 25/05/2564  การสร้าง Online Learning Space เพื่อ
การเรยีนรู ้

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

92  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 25/05/2564  Digital Marking  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

93  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 25/05/2564  Youtube for Learning  สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

94  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 26/05/2564  การสร้างแบบฝึกทักษะและแบบ
ประเมินด้วย Game Simulation 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

95  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 27/05/2564  การติดตั้ง Google WorkSpace for 

Education 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

96  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 
27/05/2564 

 โครงการนวตักรรมชีวจักรกลเพื่อ
ชุมชน Biomimetic 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
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97  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28/05/2564  เทคนิคการบรูณาการ
ภาษาต่างประเทศในโครงการ
นวัตกรรมเพื่อชุมชน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

98  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28/05/2564 

V[I,Google WorkSpace Admin Console 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

99  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 29/05/2564  เทคนิคการเปิดประตสูู่ความคดินอก
กรอบ Think Out of Maze ให้แก่ผู้เรยีน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

100 
 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 30/05/2564 

 การสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
เฉพาะบุคคลด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

101  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 

31/05/2564 
 อบรมหลักสูตร IoTเบื้องต้นด้วย 
Node-RED 

 สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

102  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 31/05/2564  อบรมการผลติ VDO CLIP  มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

103  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 2/06/2564  เทคนิคการพัฒนาชุดการเรยีนรู้ 
SDL(Self Directed Learning) Blackbox 

ด้วยตนเอง 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

104  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 3/06/2564  การพัฒนาการคดิวิเคราะห์ใหผู้้เรยีน
ด้วยกระบวนการสำรวจประชากร
เพื่อพัฒนานวัตกรรม 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

105  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 5/06/2564  การพัฒนาความคดิสร้างสรรค์
ผู้เรยีนด้วยกระบวนการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

106  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 6/06/2564  หลักสตูรการพัฒนาจิตสาธารณะ
ให้แก่ผู้เรียนด้วยหลักคิดเด็ดดอกไม้
สะเทือนถึงดวงดาว 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

107  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 
7/06/2564 

 หลักสตูรโครงงานธุรกิจดิจิทัลเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพ 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

108  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 8/06/2564  หลักสตูรเทคนิคการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์แกผู่้เรียนเพื่อการต่อยอด
นวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย ์

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

109  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 9/06/2564  หลักสตูรการพัฒนาทักษะสมอง 
(EF:Executive Functional) ในผู้เรยีน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
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110  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 10/06/2564  หลักสตูรปลุกความเป็นศิลปิน
ทางการคิดให้ผูเ้รียนด้วยหลัก Visual 

Thinking 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

111  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 11/06/2564  หลักสตูรเปลี่ยนห้องเรียนเป็น
สุนทรียสถานด้วยสุนทรียภาพในการ
สอน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

112  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 26-27 /06/2564  การพัฒนาสื่อการสอนจากฐาน
ทรัพยากรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน
ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ เขตพื้นท่ี สพม.35 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎลำปาง 

113  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 6/08/2564  การประชุมขับเคลื่อนงานติดตาม 
เฝ้าระวังและการให้ข้อมูลข่าวสารใน
สถานศึกษา สำหรับโรงเรียนนำร่อง 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

114  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 14-15 /08/2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสพฐ. 

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

115  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 15/08/2564  การประชุมโรงเรียนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
(TSQP 2A) 

 โครงการ TSQP 2 ลำปาง 

116  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 18 /08/2564  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนการเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

117  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19/08/2564  การประชุมโรงเรียนแกนนำการ
พัฒนาการขับเคลื่อนงานตดิตามเฝ้า
ระวังข่าวสารของสพม.ลำปาง ลำพูน 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

118  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 23/08/2564  การประชุมทางไกลแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019(COVID-19)และการนเิทศ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 
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119  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 30/08/2564  การอบรมการใช้แมลงน้ำในการ
ติดตามและตรวจสอบคณุภาพน้ำ
(Bioindicators) 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(อพสธ.) 

120  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 31/08/2564  การอบรมอนุกรววิธานและการเกบ็
รักษาตัวอย่างแมลง 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(อพสธ.) 

 

121  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 2/09/2564  การประชุมคณะกรรมการจัดทำ
คลิปนำเสนอของ สพม. 

 สพม.ลำปาง ลำพูน  

122  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 2-3/09/ 
2564 

 การประชุมวิชาการนำเสนอผลงาน
บูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดขีอง
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตาม
มาตรฐานของ สสวท. 

 สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) 

123  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 3-4/09 
/2564 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการตาม
โครงการโรงเรยีนมาตรฐานสากล 
“การพัฒนาสถานศึกษาวิถีใหมสู่่
การศึกษาไทยอยา่งยั่งยืน” 

 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา
มัธยมศึกษาจังหวัดลำปาง 

124  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 6/09/2564  การอบรมอนุกรมวิธานพืชและ
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

125  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/09/2564  การอบรมอนุกรมวิธานและการ
เพาะเลี้ยงเห็ด 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

127  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 11-12 /09/2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
ขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอนด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ให้กับ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

 โรงเรยีนมหลิวิทยานุสรณ์ 
ร่วมกับโรงเรียนลำปางกัลยาณ ี
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   ครั้งท่ี 1 ปีงบประมาณ 2564 สาขา
ชีววิทยา 

 

128  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 15/09/2564  การประชุมเตรียมการดำเนิน
โครงการ TSQP โครงการพัฒนาครู
และโรงเรียนเพื่อยกระดับคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
TSQP(Teacher School Quality Program) 

ปีท่ี 3 และโหนด 2 เชียงใหม่ ลำพนู 
ลำปาง 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี

129  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 18/09/2564  การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องรู้ก่อน ก้าวหน้า
ก่อนกับ PA สู่การเลื่อนวิทยฐานะ ว.9 

อัดแน่นด้วยคณุภาพตอบโจทย์กลุม่
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ
พว. 

130  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/09/2564  การประชุม TSQP Node 2 เชียงใหม่ 
ลำพูน ลำปาง โครงการนวัตกรรม
ระดับพื้นท่ี โหนด 2 

 TSQP Node 2 เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง 

131  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 27/09/2564  การประชุมโครงการยกระดับ
สถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาและ
ขับเคลื่อนโครงการอารยเกษตรฯ 
“โคก หนองนาแห่งน้ำใจและ
ความหวัง” 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

132  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28/09/2564  หลักการสอนด้วยการตั้งคำถามเพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน(โครงการ 
TSQP) 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี

133  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 1/10/2564  โครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนา
สมรรถนะหลักผูเ้รียน(โครงการ 
TSQP) วิทยากร รศ.ดร.สุธีระ 
ประเสริฐสรรพ์ เพาะพันธุ์ปัญญาอะ
คาเดม ี

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี
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134  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 1/10/2564  การศึกษาดูงานโรงเรยีนคุณธรรม
ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 

135  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 8/10/2564  Teaching learning and assessing 21st 
century skills in education : Thailand ‘s 
experience 

OECD Education Communications 

136  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 18/10/2564  การนำเสนอผลงานและร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ online “เสริมสรา้ง
ความซื่อสัตย์ต้านทุจริตด้วย 4+6 

Model” 

สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์

137  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19/10/2564  การประชุมออกแบบกระบวนการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้น
น้ำ ครูที่ทำหน้าท่ี Facilitator และ 
Notetaker 

 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี

138  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 21/10/2564  การอบรมการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิ๊การ
ประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตาม
ข้อตกลงในการพัฒนา(Performance 

Agreement : PA) 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน 

139  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/10/2564  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ากครตู้น
เรื่อง ครั้งท่ี 1 การทำโครงงาน 
Problem-Based Learning ด้วย
กระบวนการ Design Thinking โรงเรยีน
เพลินพัฒนา 

กสศ. มูลนิธสิยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุรี ตาม TSQP 

140  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24/09/2564  การประชุมเตรียมการ FA และ Note

ในการประชุม DE ต้นน้ำ โหนด 2 

TSQP 

 TSQP Node 2 เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง 

141  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 27-28 /10/2564  ค่ายรอบประเมินโครงการพี่นำนอ้ง
รักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ ปีท่ี 9 : 

สู่ความยั่งยืน(รูปแบบออนไลน์) 

 มูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

142  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28-29 /10/2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้น
น้ำ โหนด 2 TSQP โรงเรียนใน การ
พัฒนาข้าราชการครูและบุษาตาม 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยา
เขตชลบุร ี
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143  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 3/11/2564  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน
(Performance Agreement : PA)สายงาน
สอน 

ชมรมครูอำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง 

144  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 5/11/2564  หลักสตูรที่ 1 การสรา้งสมรรถนะ
แห่งนวัตกร 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

145  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 9-10/11/ 
2564 

 การประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ครั้งท่ี 1/2565 

หลักสตูรบริหารและจดัการ องค์
ประอบที่ 1 และองค์ประอบท่ี 2 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
(อพ.สธ.มฟล.) 

146  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 10/11/2564  หลักสตูรที่ 2 บทบาทครผูู้สร้าง
สมรรถนะ 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

147  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 
12/11/2564 

 หลักสตูรที่ 3 การตั้งคำถามเพื่อ
กระตุ้นสมรรถนะ 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

148  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 

13/11/2564 

 หลักสตูรที่ 4 การกระตุ้นสมอง
ผู้เรยีนก่อนการจัดกจิกรรมพัฒนา
สมรรถนะ 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

149  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 

14/11/2564 

 หลักสตูรที่ 5 การประเมินสมรรถนะ
เพื่อเหนี่ยวนำการกำเนิดศักยภาพ
ใหม ่

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 

150  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 15/11/2564  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC 

Coaching จากครตู้นเรื่อง ครั้งท่ี 2 

เรื่องโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน
เพื่อสร้างสมรรถนะ Global Citizen 

 กสศ. มลูนิธิสยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุรี ตาม TSQP 

151  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/11/2564  เวทีการขับเคลื่อนหลักสูตร
สถานศึกษาฐานสมรรถนะสู่การ
จัดการเรียนรู้และประเมินผล ครั้งที่ 
1 จังหวัดศรีสะเกษ 

 โครงการ TSQP 

152  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/12/2564  การประชุมเพื่อซักซ้อมการ
ดำเนินงานด้านการเงินและเรื่องอืน่ 
ๆ ของโรงเรียนในโครงการ TSQP 

Node 2 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง 

 โครงการ TSQP Node 2 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

154  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 14-15 /12/2564  การประชุมกลุ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ครั้งท่ี 1/2565 

หลักสตูรบริหารและจดัการ องค์
ประอบที่ 1 และองค์ประอบท่ี 2 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

155 ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 15/12/2564  เวทีเสวนาวิชาการ : STOP Bullying 

“หยุดการกลั่นแกล้ง หยดุความ
รุนแรง หยุดสร้างความเกลยีดชังใน
สังคม” 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 
กระทรวงศึกษาธิการ กรม
คุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ 
กระทรวงยุติธรรม 

156  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 17/12/2564 
ธันวาคม 2564 

 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อ
เท่าทันและรบัมือกับข่าวปลอมครัง้ที่ 
1 ภายใต้โครงการศูนยป์ระสานงาน
แลแก้ไขปัญหา 

 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม 

   ข่าวปลอม(Anti Fake News Center : 

AFNC) 
 

157  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 23/12/2564  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียน(Open Class)(

โรงเรียนทุ่งคาวิทยา โรงเรยีนอนุบาล
วังเหนือและโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม) 

 

 โครงการ TSQP Node 2 และ
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 

158  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24-25 /12/2564  การอบรมขยายผลองค์ความรู้ทาง
วิชาการและวิธีจดัการเรียนการสอน
สู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย สังกัด สพฐ.ในจังหวัดลำปาง 
ครั้งท่ี 4 สาขาชีววิทยา 

 โรงเรยีนมหดิลวิทยานสุรณ์และ
เครือข่ายโรงเรียนลำปางกลัยาณี 
ลำปาง 

159  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 6/01/2565  การหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ Coach 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีน ครั้งท่ี 1 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

160  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 11/01/2565  การทดสอบpretest เพื่อการวดั Effect 

Size และการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรยีนแบบออนไลน ์

 โครงการ TSQP 

161  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 15-16 /01/2565  การออกแบบการจดัการเรียนรู้ที่มี
การผสมผสานระหว่างการจัดการ
เรียนรู้แบบใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุรี ตาม TSQP 
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PhBLร่วมกับแนวคดิเรื่องการทำ
โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน( CIP)

รวมไปถึงกระตุ้นผู้เรยีนคิดตาม
แนวทางอริยสัจ 4 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

162  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24/01/2565  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC 

Coaching ครั้งท่ี 4 เรื่องการจดัการ
เรียนรู้ออนไลนโ์ดยใช้ Application 

ร่วมกับโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 
21 โรงเรียนเฉลมิขวัญสตร ี

กสศ. มูลนิธสิยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

163  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 25/01/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ Coach เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีน ครั้งท่ี 2 เรื่อง CLIP STEP 

บุคลิกภาพเปลี่ยนครูสู่ “กระบวน
กร” ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

164  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 29/01/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริม
ศักยภาพความเป็นครู กิจกรรม
วิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์ 
รู้เท่าทันโซเซียลมีเดยี เครือข่าย
กระทิงทาโร 

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

165  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 4-6/02/ 
2565 

 การประชุมเชิงปฏิบัติการหัวข้อยอด
ครูนักคิดจตินวัตกร(The Innovator 

Spirit)และโครงการนวัตกรรมเพื่อ
ชุมชนขั้นสูง(CIP) 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุรี ตาม TSQP 

166  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/03/2565  ศูนย์เรยีนรู้ออนไลน์ วิทยาลัยการ
อาชีพท่าแซะ การเรียนรู้และการ
ทดสอบความรู้ออนไลน์ หัวข้อ 
"ENGLISH FOR TRADING" Score 100% 

 ศูนย์เรยีนรู้ออนไลน์ วิทยาลัย
การอาชีพท่าแซะ 

167  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7-8/02/ 
2565 

การอบรมหลักสตูรวิทยาศาสตร์โลก
ทั้งระบบ(ฉบับปรับปรุง 2564) รุ่นที ่1 

 ฝ่ายโลกศึกษาเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดล้อม(GLOBE) ของสถาบัน
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ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

168  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 10/02/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ Coach เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีน ครั้งท่ี 3 หลักสตูร The 

Powerful Questioning เทคนิคการตั้ง
คำถามเพื่อกระตุ้นศักยภาพทางการ
คิด 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

169  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 17/02/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
พัฒนาสมรรถนะ Coach เพื่อพัฒนา
สมรรถนะครูในการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีน ครั้งท่ี ๔ หลักสูตร Brain 

Sparking เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อ
กระตุ้นสมองผู้เรียน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

170  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19-20 /02/2565  “Clean Energy Teacher Showcase”

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้
แบบสร้างสรรค์เพ่ือพลังงานสะอาด 

คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

171  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 20/02/2565  โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติ
ราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาล
ปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยงาน
ทางปกครองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม ่

172  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 21/02/2565  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC 

Coaching ครั้งท่ี 5 เรื่องโครงงานวิจยั
เป็นฐานเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
แบบองค์รวม ครูต้นเรื่องจาก
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด
ลำพูน 

 กสศ. มลูนิธิสยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

173  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 23/02/2565  การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสรา้ง
องค์ความรู้ด้านพื้นท่ีสเีขียวผ่าน
ระบบออนไลน์ ครั้งท่ี 2 เรื่อง”การ
ปลูกฝังค่านิยมและส่งต่อในการสรา้ง
พื้นที่สีเขียว” 

 กรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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174  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 24/02/2565  การศึกษาดูงานสถานศึกษา
ปลอดภัย โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

 โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา 

175  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 27/02/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
DevelopmentEvaluation(DE)ช่วงกลาง
น้ำปี 2 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

176  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 28/02/2565  การเข้าร่วมประชุมช้ีแจงแนว
ทางการติดตามประเมินผลโครงการ
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตาม
มาตรฐาน สสวท. 

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(สสวท.) 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

177  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 2/03/2565  การประชุมหารือผู้อำนวยการใน
โครงการ TSQP 2 ในการดำเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ Development 

Evaluation(DE)ช่วงกลางน้ำปี 2 ของแต่
ละโรงเรียน โหนด 2(เชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง) 

 

โครงการ TSQP Node 2 

178  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 4/03/2565  การนิเทศตดิตามผลการพัฒนาของ
โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนลำปาง
กัลยาณีที่ไดร้ับการสนับสนุนจาก
โรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ปีท่ี 2 

เครือข่ายโรงเรียนลำปางกลัยาณี 
ลำปาง อำเภอเมืองจังหวัด

ลำปาง 

179  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 5/03/2565  หลักสตูรอบรมเรียนรู้ PA สู่การ
ปฏิบัติจริง 

Teachers ‘ Club องค์การค้าของ 
สกสค. 

180  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/03/2565  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC 

Coaching ครั้งท่ี 6 เรื่องการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรยีนด้วยโครงงาน
นวัตกรรมวิถีชนบทแบบบูรณาการ 
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย 
จังหวัดเชียงใหม ่

กสศ. มูลนิธสิยามกัมมาจล 
มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

181  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/03/2565  การเรยีนรู้ออนไลน์และการทดสอบ
ความรู้ด้วยระบบออนไลน์เรื่องเปดิ
โลกคอมพิวเตอร ์

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม
เกล้า ณ หว้ากอ จังหวัด
ประจวบครีีขันธ์ 
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182  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/03/2565  การเรยีนรู้ออนไลน์และการทดสอบ
ความรู้ English is Easy “General 

Knowledge Quiz” Score 100% 

โรงเรียนรามราชพิทยาคม 

183  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7/03/2565 
 การเรยีนรู้ออนไลน์และการทดสอบ
ความรู้การใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ผ่านเกณฑ์การประเมิน คดิ
เป็นร้อยละ 100 

โรงเรียนการโรงไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสงเคราะห์ 1 (บ้านโพธ์ิ

น้อยกุดสวง) สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ 

เขต 1 

184  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 7-8/03/ 
2565 

 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ.-มช. 

185  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 19/03/2565  “คุย 3 อ.(อ้วน อาหาร ออกกำลัง
กาย) ของเด็กวัยเรียน” เรื่อง 
“อาหาร(2): โภชนาการเยี่ยม สุขภาพ
ยอด” 

 Mu Safe School Virtual Workshop 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

186  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 20/03/2565  เทคนิค เริม่คิด จากจดุสิ้นสุด การ
ออกแบบการสอนที่เน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู ้

 เพจ เฟสบุ๊ค น่ารู้(Narhu) 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

187  ว่าท่ีร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ 22/03/2565  การจัดกิจกรรมทบทวนกระบวนการ 
Development Evaluation(DE)ช่วงกลาง
น้ำปี 2 ของแต่ละโรงเรียน โหนด 2(

เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง) 

 โครงการ TSQP Node 2 

188  นายสถิตย์ ขาวปอน 31/01/2565  อบรมศาสตร์พระราชาและแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ
ออนไลน ์

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

189  นายสถิตย์ ขาวปอน 31/01/2565  อบรมความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการใช้
สื่อโซเชียลมีเดีย 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

190  นายสถิตย์ ขาวปอน 16/02/2565 อบรมความรู้วันมาฆบูชา วันสำคญั
ทางพระพุทธศาสนา 

โรงเรียนลำปางกลัยาณ ี

191  นายสถิตย์ ขาวปอน 24/02/2565  อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา 

192  นายสถิตย์ ขาวปอน 26/02/2565 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โรงเรียนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สงเคราะห์ 1 
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193  นายสถิตย์ ขาวปอน 7/03/2565  ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองและความชอบด้วย
กฎหมายฯ. 

 ศาลปกครองเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค15 

194  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 20/05/2564  การอบรม “การจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์ยคุปกติใหม่ : มมุมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู” ใน
หัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรยีน
ออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และ
การวัดและประเมินสำหรับการเรยีน
ออนไลน ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

195  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 21/05/2564  การอบรม “การจัดการเรยีนการ
สอนออนไลน์ยคุปกติใหม่ : มมุมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการและครู”ใน
หัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรูด้้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ และ 
ห้องเรียนกลับด้านด้วยวดีีโอแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ 

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

196  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 14-15/8/ 
2564 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้รปูแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกดั สพฐ. 

 สพฐ. 

 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

197  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 29/8/2564  อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการสร้างเว็บไซด์การเรียน
การสอนด้วย Google Sites 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น 

198 นายดวงเด่น พิจอมบตุร 30/8/2564  อบรมออนไลน์ อนุกรมวิธานและ
การเก็บรักษาตัวอย่างแมลง 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

199 นายดวงเด่น พิจอมบตุร 3/9/2564  การประชุมขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้า
ระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสารใน
สถานศึกษาสำหรับโรงเรยีนนำร่อง 

 สพม. ลำปางลำพูน 



รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 72 

 

200 นายดวงเด่น พิจอมบตุร 6/9/2564  อบรมออนไลน์ “อนุกรมวิธานพืช
และพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน” 

 ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

201  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 30/9/2564  อบรมโครงการยกระดับสถานศึกษา
สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรฯ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ
และความหวัง” 

สพม. ลำปางลำพูน 

202  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 18/10/2564  เข้าร่วมนำเสนอผลงานและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ Online การพัฒนา
ความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษาใน
งานแลกเปลีย่นเรยีนรู้”เสริมสรา้ง
ความซื่อสัตย์สุจริต ร่วมต้านทุจริต
ด้วย4+6 Model 

 

 

สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม 
มูลนิธิยุวพัฒน ์

203  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 21/10/2564  อบรม พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนา(PA) 

สพม.ลำปาง ลำพูน สพม.พะเยา 

204  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 28-29/10/2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้น
น้ำ โหนด 2  

มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขต

ชลบุร ี
 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

205  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 10/12/2564  อบรมผา่นระบบโปรแกรม Zoom 

เรื่อง CARNIVAL OF LEARN ตลาดแหง่
การเรยีนรู้ Blend to Successเจาะเท
รนด์การสอนยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ 
ไม่ตายตัว 

บริษัท Learn Education จำกดั 
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206  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 24/2/2565  การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สถานศึกษาปลอดภัย 

โรงเรียนกิ๋วลมวิทยา 

207  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 27/2/2565  อบรมออนไลน์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 โรงเรยีนบ้านถ้ำเจริญ สพป.บึง
กาฬ 

208  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 27/2/2565  การอบรมการวัดประเมินทักษะดา้น 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดว้ย
ระบบออนไลน ์

 โรงเรยีนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดส
วง) สพป.ชัยภูมิเขต 1 

209  นายดวงเด่น พิจอมบตุร 5/3/2565  โครงการการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ด้วยกระบวนการคิดช้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรม 
ระดับมัธยม 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว) 

210  นายสุพจน์ บุญมาเทพ 31/01/2564  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สือ
โซเชียลมีเดยี 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

211  นายสุพจน์ บุญมาเทพ 24/02/2564 อบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษา
ปลอดภัย 

 

 

 โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา 

212  นายสุพจน์ บุญมาเทพ 14-15 /082564  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรู้แบบ
ออนไลน ์

 สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

213  นายพงศกร ทามา 21/03/2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการ“มิติใหม่
ก้าวทันการเปลีย่นแปลงของการ
เขียนวิจัยปฏิบตัิการในช้ันเรยีนด้วย
การจัดการเรยีนรู้ Active Learning 

ผ่านกระบวนการ GPAS 5 Steps เพือ่
ขอเลื่อนวิทยฐานะทุกตำแหน่ง” 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ
(พว.) 

214  นายพงศกร ทามา 14-15/08/ 2564  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรูรู้ปแบบ
ออนไลน์สำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สพฐ 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

215  นายพงศกร ทามา 31/01/2565 
 วิชาศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ มลูนิธิครอบครัว
พอเพียง 

216  นายพงศกร ทามา 31/01/2565  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อ
โซเชียลมีเดยี 

 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ มลูนิธิครอบนครัว
พอเพียงและ
กระทรวงศึกษาธิการ 

217  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 20/07/2564  เข้าร่วมประชุมผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ Active 

Learning สพม.ลำปาง ลำพูน 

 สพม.ลำปาง ลำพูน 

219  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 2/08/2564  ประชุมเชิงปฏิบตัิการผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล เรื่องการสังเคราะห์
รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) และการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของ
สถานศึกษา 

สพม.ลำปาง ลำพูน 

220  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบตุร 14-15/08/ 
2564 

 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้รปูแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกดั สพฐ. 

สพฐ. 

221  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 29/08/2564 
 อบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ 
หลักสตูรการสร้างเว็บไซด์การเรียน
การสอนด้วย Google Sites 

 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น สพม.ขอนแก่น ร่วมกับ
ชมรมขอนแก่น โรบอทและเพจ
ครูสายบัว 

222  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 31/08/2564  อบรมออนไลน์ อนุกรมวิธานและ
การเก็บรักษาตัวอย่างแมลง 

 31/08/2564 

223  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 3-4/09/ 
2564 

 ประชุมเชิงปฏิบตัิการตามโครงการ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล “การ
พัฒนาสถานศึกษาวิถีใหม่สู่การศึกษา
ไทยอย่างยั่งยืนในรูปแบบประชุม
ทางไกล ” 

 สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

224  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 6/09/2564  อบรมออนไลน์ “อนุกรมวิธานพืช
และพฤกษศาสตร์ พ้ืนบ่น” 

 พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

225  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 30/09/2564  อบรมโครงการยกระดับสถานศึกษา
สู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษาและขับเคลื่อนโครงการ
เกษตรฯ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจ
และความหวัง” 

 สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

226  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 18/10/2564  เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online”

เสรมิสร้างความซื่อสัตยส์ุจรติ ร่วม
ต้านทุจริตด้วย4+6 Mode l 

 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม 
มูลนิธิยุวพัฒน ์

227  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 21/10/2564  อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งและวิทยฐานะตามข้อตกลง
ในการพัฒนา (Performance 

Agreement:PA 

 สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

228  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 2829/09/ 
2564 

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Developmental Evaluation (DE) ช่วงต้น
น้ำ โหนด 2 TSQP โรงเรียน 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคต 
และมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

229  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 10/12/2564  อบรมผา่นระบบโปรแกรม Zoom 

เรื่อง CARNIVAL OF LEARN ตลาดแหง่
การเรยีนรู้ Blend to Success เจาะเท
รนด์การสอนยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ 
ไม่ตายตัว 

 บริษัท Learn Education จำกดั 

230  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 20/02/2565  อบรม “ศาลปกครอง วิธีพิจารณา
คดีปกครองและความชอบด้วย
กฎหมาย ของการกระทำ”และ
กรณีศึกษา : คดีพิพากเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล วินัยและสืธิ
ประโยชน์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” 

 สำนักศาลปกครองเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ 

231 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 24/02/2565  อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา
ปลอดภัย 

 โรงเรยีนกิ๋วลมวิทยา 
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232 นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 27/02/2565  การอบรมการวัดประเมินทักษะดา้น 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดว้ย
ระบบออนไลน ์

 โรงเรยีนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดส
วง) สพป.ชัยภูมิเขต 1 

233  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 27/02/2565  อบรมออนไลน์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 โรงเรยีนบ้านถ้ำเจริญ สพป.บึง
กาฬ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

234  นางสวุิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 4/03/2565  การอบรมการวัดประเมินทักษะดา้น 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดว้ย
ระบบออนไลน ์

 สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมกับ
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด
ลำปาง และศูนย์พัฒนาวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

235  นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร 5/03/2565  โครงการการอบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เรื่องการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

ด้วยกระบวนการคิดช้ันสูงเชิงระบบ 
GPAS 5 Steps สู่การสร้างนวัตกรรม 
ระดับมัธยม 

 

 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว) 

236  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 18/02/2564 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...
สร้างบ้าน) รุ่นท่ี1 ปีการศึกษา 2564 

 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีใน
พื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้าน) 
รุ่นที่1 

237  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 29/10/2564  เข้าร่วมประชุมและดำเนินกิจกรรม
การประเมินเชิงพัฒนา DE 

(Developmental Evluation) โครงการ
พัฒนาครู และโรงเรยีนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อเนื่อง TSQP 

(Teacher School Quality Program) 

 มูลนิธิเพ่ือทักษะแห่งอนาคตและ
มหาวิทยาลยัศรีปทุมวิทยาเขต
ชลบุร ี

238  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 11/11/2564  ประชุมเชิงปฏิบตัิการ การจัดทำ
ข้อตกลงในการพัฒนา (Performance 

Agreement : PA) 

 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

239  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 1/12/2564  ประชุมผู้บริหาร คณะครูและบคลา
กรของโรงเรียนในสังกัดจังหวัด

 โรงเรยีนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ลำปาง เรื่องทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแนวทางการ
จัดการศึกาในสถานการร์การแพร่
ระบาดของเชื่อไวรัสโควิด-๑๙ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ 
(วPA) 

240  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 20/01/2565  โครงการสร้างจติสำนึกต่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์ รุ่นที่ 2/65 

 ตำรวจสันติบาล จังหวัดลำปาง 

241  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 29/01/2565  อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่
สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2564 

 ครอบครัวพอเพียง ร่วมกับ 
สพฐ. 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

242  นางสาวนฤมล จำอินทร ์ 1/03/2565  เข้ารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาการนเิทศ และ
การจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ลำปาง ลำพูน ภาคเรยีน
ที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 

 

สพม.ลำปง ลำพูน 

243  นางจรรยา พุทธา 14-15 /08/2564  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรยีนรู้รปูแบบออนไลน์
สำหรับครูสังกดัสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 สสวท.ร่วมกับสพฐ 

244  นางจรรยา พุทธา 17/08/2564  อบรมหลักสูตร COVID-19 Vocabulary 

Practice The Project for Developing 
Foreign Language Potential,Academic 
Year 2021 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุร ี

245  นางจรรยา พุทธา 17/08/2564  การทดสอบความรู้ความเข้าใจด้วย
ระบบออนไลน์ เรื่องการวดัและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

 โรงเรยีนบ้านแก้งวิทยา จ.
สระแก้ว 

246  นางจรรยา พุทธา 17/08/2564  อบรมหลักสูตรการจัดการเรยีนการ
สอนออนไลนด์้วยระบบ Video 

Conference 

 โรงเรยีนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 
2500) 

247  นางจรรยา พุทธา 17/08/2564  อบรมหลักสูตร “Knowledge of 

ASEAN” 
 โรงเรยีนวัดราชาโอรส กรุงเทพ 

248  นางจรรยา พุทธา 18/10/2564  การพัฒนาความซื่อสัตยส์ุจริตใน
สถานศึกษาในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์
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“เสริมสรา้งความซื่อสตัย์ ร่วมต้าน
ทุจริต ด้วย 4+6 Model” 

249  นางจรรยา พุทธา 18/10/2564  เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
online “เสริมสร้างความซื่อสัตย์ รว่ม
ต้านทุจริต ด้วย 4+6 Model 

 สถาบันพัฒนาโรงเรียนคณุธรรม
มูลนิธิยุวพัฒน ์

250  นางจรรยา พุทธา 21/12/2564  อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตหลักสตูรสำหรับครู การ
จัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning 

 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 

251  นางจรรยา พุทธา 29/01/2565  อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ หัวข้อ 
“การส่งเสริมศักยภาพคณุครู” 
กิจกรรมวิทยากรกระบวนการสื่อ
สร้างสรรคร์ู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย 
เครือข่ายกระทิงทาโร่ รุ่นท่ี 1 

 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

252  นางจรรยา พุทธา 31/01/2565  ทดสอบความรู้ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ “ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเซียล
มีเดีย” 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง , 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ และ
กระทรวงศึกษาธิการ 

253  นางจรรยา พุทธา 31/01/2565  การทดสอบวดัความรู้ “วิชาศาสตร์
พระราชาและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

254  นางจรรยา พุทธา 15/02/2565 การใช้งานระบบมาตรฐานดา้นความ
ปลอดภัย 

 กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

255  นางจรรยา พุทธา 16/02/2565  เข้าร่วมตอบแบบทดสอบความรู้วนั
มาฆบูชา วันสำคญัทาง
พระพุทธศาสนา ด้วยระบบออนไลน ์

 โรงเรยีนลำปางกัลยาณ ี

256  นางจรรยา พุทธา 24/02/2565  อบรมเชิงปฏิบัติการ สถานศึกษา
ปลอดภัย 

 โรงเรยีนกิ่วลมวิทยา จ.ลำปาง 

257  นางจรรยา พุทธา 26 02/2565  การวัดประเมินทักษะด้าน การใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ด้วยระบบ
ออนไลน ์

 โรงเรยีนการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค
สงเคราะห์ 1 (บ้านโพธิ์น้อยกุดส
วง) จ.ชัยภูมิ 
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258  นางจรรยา พุทธา 26/02/2565  ทดสอบความรู้เบื้องต้นด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

 โรงเรยีนบ้านหนองใหญ่  

จ.ชัยภูม ิ

259  นางจรรยา พุทธา 26/02/2565  อบรมออนไลน์ หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

 โรงเรยีนบ้านถ้ำเจริญ  
จ.บึงกาฬ 

260  นางจรรยา พุทธา 7/03 2565  ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครองและความชอบด้วยกฏหมาย 
ของการกระทำทางปกครองฯ 

 สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 

261  นางมงคลยา พานดง 14/02/2564  การออกแบบการจดัการเรียนรู้แบบ 
Active Learning 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 

262  นางมงคลยา พานดง 21/03/64  การเขียนวิจยัปฏิบัตติิการในชัน
เรียนด้วยการจดัการกรเรยีนรู้ แบบ 
Active Learning ผ่านกระบวนการ 
GPAS 5 Steps 

 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 

263  นางมงคลยา พานดง 20/05/64  การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์
ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน และ การวดั
และประเมินสำหรับการเรียน
ออนไลน ์

 สพฐ. และ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

264  นางมงคลยา พานดง 21/05/64  เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบ
มีปฏิสมัพันธ์และ ห้องเรียนออนไลน์
โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 สพฐ. และ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

265  นางมงคลยา พานดง 22/07/64  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจดัการแบบ Active Learning 

 สพมลำปางลำพูน 

266  นางมงคลยา พานดง 10/08/64  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นเลศิด้านดจิิทัล
เทคโนโลยี และการสร้างบทเรยีน
ออนไลน์บนแพลตฟอร์มโรงเรยีน(ครู)
ออนไลน์ครบวงจร 

 สถาบันไอเวิลด ์

267  นางมงคลยา พานดง 15/08/64  การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนรู่
รูปแบบออนไลนส์ำหรับครสูังกัด
สพฐ. 

 สพฐ. 

268  นางมงคลยา พานดง 29/08/64  การหลักสูตรการสร้างเว็บไซต์การ
เรียนการสอนด้วย Google Sites 

 สพมขอนแก่น 
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269  นางมงคลยา พานดง 11/09/64  การสร้างระบบเรียนออนไลน์แบบ
กำหนดหน่วยการเรยีนรู้ด้วย 
facebook 

 สพมขอนแก่น 

270  นางมงคลยา พานดง 18/09/64  การสร้างการเรียนรูด้้วยมลัตมิิเดยี
ด้วยเสยีงบรรยายอัตโนมัต ิ

 สพมขอนแก่น 

271  นางมงคลยา พานดง 23/09/64  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต
ศึกษา และยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของสถานศึกษา 

 สพม.ลำปาง ลำพูน 

272  นางมงคลยา พานดง 18/10/64  การพัฒนาตนเองผา่นการนิเทศ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 

 

สพมลำปางลำพูน 

273  นางมงคลยา พานดง 21/10/64  อบรมการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์
และวิธีการประเมินตำแหน่งและวทิย
ฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนา (PA) 

สพมลำปางลำพูน 

274  นางมงคลยา พานดง 23/10/64  การป้องกันการทุจรติ”รูปแบบ
ออนไลน์ตามโครงการส่งเสรมิ
คุณธรรมและจรยิธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา 

สพมลำปางลำพูน 

275  นางมงคลยา พานดง 10/12/64  CARNIVAL OF LEARN ตลาดแห่งการ
เรียนรู้ Blend to Success เจาะเทรนด์
การสอนยุคใหม่ เข้าถึง เข้าใจ ไม่
ตายตัว 

 บริษัท เลริ์น เอ็ดดเูคชั่น จำกัด 
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ลำดับ
ที ่

ชื่อครู ช่วงวันที ่ ชื่อเร่ือง หน่วยงานที่จัด 

276  นางมงคลยา พานดง 15/12/64  Stop Bullying หยดุการกลั่นแกล้ง 
หยุดความรุนแรง หยดุสรา้งความ
เกลียดชังในสังคม 

 มหาวิทยาลัยพะเยา 

277  นางมงคลยา พานดง 18/12/64  "ประชาคมอาเซียนกับการเสริมสร้าง
ความฉลาดรู้ดา้นดิจิทัล (Digital 

Literacy 

 

 สมาคมอาเซียนกรมอาเซียน 
กระทรวงการต่างประเทศ 

278  นางมงคลยา พานดง 29/01/65  การส่งเสรมิศักยภาพครู” โครงการ
ครอบครัวพอเพียงสูส่ถานศึกษาและ
ชุมชน 

 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

279  นางมงคลยา พานดง 20/02/65  ศาลปกครอง วิธีพิจารณาคดี
ปกครอง และความชอบด้วย
กฎหมาย  

 ศาลปกครอง เชียงใหม่ 

280  นางมงคลยา พานดง 05/03/65  การจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสงู
เชิงระบบ GPAS 5 Steps  

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
(พว.) 

281  นางสิริภางค์ ขาวปอน 29-30 /10/2654  ประชุมทางไกลการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่านข้ันสูง 

 สพม.ลำปาง ลำพูน 

282  นางสิริภางค์ ขาวปอน 29–30 /11/2564  อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรถ
นะครูนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน 
ตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เพื่อสร้างความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 

 สพม.ลำปาง ลำพูน 

283  นางสิริภางค์ ขาวปอน 7/02/2565  อบรมขับเคลื่อนนโยบายเรยีนรวม
จังหวัดลำปาง  

  ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ
จังหวัดลำปาง 

284  นางสิริภางค์ ขาวปอน 20/02/2565  อบรมตามโครงการเสริมสรา้งหลกั
ปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของ
ศาลปกครอง 

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 

ร่วมกับสำนักงานศาลปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

285  นางสิริภางค์ ขาวปอน 26/02/2565  การพัฒนารูปแบบการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อเสรมิสรา้งทักษะ
ภาษาให้กับผู้เรียนด้วยสื่อและ
เทคโนโลยีสมัยใหมสู่่การสร้าง
นวัตกรรมทางภาษาด้วย GPASS5Step 

(ระดับมัธยมศึกษา) 

 สถาบันพัฒนาคณุภาพวิชาการ 
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1.1.4  การบริหารงานทั่วไปและการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน         
 

       1) มีการดำเนินกิจกรรมการบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 

        โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการบริหารงานทั่วไป โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดระบบการ
บริหารองค์กร เกี่ยวกับการให้บริการและการบริหารงานอื่น ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่
กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก 
โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ ดังนี้ 

1.จัดทำแผนการบริหารงานทั่วไป 

    ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำคณะครูร่วมกันทำแผนปฏิบัติการโดยผ่านการเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบและได้ดำเนินการตามแผน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยหลังการดำเนินการได้มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผนประเมินผล วิ เคราะห์และหาแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไขสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการต่อไปรายละเอียดตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
       
          

   2.ดำเนินการตามแผนการบริหารงานทั่วไป 
   ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินการตามแผนการ
บริหารงานทั่วไป กำหนดหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยทุกโครงการใช้ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ จัดให้การประชุมวางแผนในการจัดทำโครงการ โดยการ
ประชุมรายละเอียดของโครงการ  

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นำเสนอโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
          ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  มีแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ     
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 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการ                      
         ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
         ขั้นตอนที่ 5  นิเทศกำกับและติดตามผล   แต่งตั้งคณะนิเทศและติดตามผลของโครงการ 
         ขั้นตอนที่ 6  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีการสรุปผลการจัดโครงการในสิ้นปีการศึกษาเพื่อจัดทำ
รายงานโครงการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ภาพกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยสำนักงาน ปภ.วังเหนือ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม BIG Cleaning Day 
 

  3. มีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษา 

 ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำการบริหารงาน
ธุรการสถานศึกษา โดยกำหนดแนวทางการบริหารงานธุรการสถานศึกษา รวบรวมข้อมูลระเบียบและแนวปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม และ
รายงานการประชุม จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันและเข้าถึงได้ง่ายโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือลดขั้นตอน
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ในการทำงานและสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว  กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้มอบหมาย
บุคลากรของกลุ่มปฏิบัติหน้าที่งานธุรการกลุ่ม ตรวจสอบหนังสือเข้า วันละ 4 เวลา คือ เวลา 09.00 น. 10.00 น. 
13.30 น. และ เวลา 15.00 น.จัดทำทะเบียนหนังสือรับ ฝ่ายบริหารทั่วไป และดำเนินตาม Flow Chart ขั้นตอน
การรับ - ส่งหนังสือ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  โดยมีการส่งข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เร่งด่วนให้
ผู้บริหารทราบโดยฝ่านทางไลน์กลุ่มTWS นำเสนอหนังสือราชการเพื่อพิจารณามองหมายงานในกรณีเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพไลน์กลุ่มTWS นำเสนอหนังสือราชการและทะเบียนรับ ส่ง หนังสือราชการ 
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   4.จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ 

    ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครู จัดทำแผนการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา โดย
กำหนดแนวทาง การบริหารจัดการอาคารของสถานศึกษา บำรุงดูแลและพัฒนาอาคารของสถานศึกษา ให้อยู่ใน
สภาพที่มีความปลอดภัยเหมาะสมพร้อมที่จะใช้ประโยชน์ มีการติดตามและตรวจสอบการใช้อาคารเพื่อให้เกิด
ความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ปัจจุบันโรงเรียนบ้านรามันได้จัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ห้องเรียน 
ห้องพิเศษ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วมและบริเวณโรงเรียนที ่สะอาดสวยงามน่าอยู ่และ
ปลอดภัยที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 
      ทางโรงเรียนจะพัฒนาให้มีการปรับภูมิทัศน์  จะปรับปรุงสร้างโรงเรือนปลูกต้นไม้ และปลูก
ต้นไม้ให้ร่มเงาให้เพียงพอ ปรับปรุง ระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิด สายสัญญาณและระบบ
อินเตอร์เน๊ตภายในบริเวณโรงเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆ รวมถึงปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมและบริเวณรอบๆ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร และยังปรับปรุงห้องปฏิบัติติการต่างๆให้พร้อมใช้งาน 
เพ่ือให้โรงเรียนมีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
1.อาคารเรียน108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ปีที่สร้าง 2530 
2.อาคารเรียน108 ล,108 ,ล/30,108 หรือ108 ปีที่สร้าง 2536 
3.อาคารเรียนกึ่งถาวรปีที่สร้าง 2542 
4.อาคารเรียนสปช.105/29ปีที่สร้าง 2553 
5.อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน/หอประชุมอาคารหอประชุม 100/27ปีที่สร้าง 2535 
6.บ้านพักครูบ้านพักครู 203/27ปีที่สร้าง 2530 
7.บ้านพักครูบ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)ปีที่สร้าง 2529 
8.บ้านพักครูบ้านพักครู 203/27ปีที่สร้าง 2531 
9.บ้านพักครูบ้านพักครู 203/27ปีที่สร้าง 2532 
10.บ้านพักครูบ้านพักครู 203/27ปีที่สร้าง 2533 
11.บ้านพักภารโรงอ่ืน อ่ืน ปีที่สร้าง 2529 
12.ส้วมส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27 ปีที่สร้าง 2529 
13.ส้วมส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27ปีที่สร้าง 2533 
14.ส้วมส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49ปีที่สร้าง 2559 
15.ส้วมส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49ปีที่สร้าง 2559 
16.เรือนเพาะชำอ่ืน อ่ืนปีที่สร้าง 2530 
17.สนามกีฬาสนามฟุตซอล 
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ภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ภาพอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
5. ดำเนินการตามแผนการใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
              โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการมีแบ่งมอบความรับผิดชอบในการใช้

อาคารโดยการแบ่งมอบห้องเรียน อาคารประกอบ การดูแลรักษาความสะอาด การสรุปผลการดำเนินโครงการมี
การเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงในการดำเนินโครงการครั ้งต่อไป รายงานให้ผู ้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยกรอบการดำเนินกิจกรรมตามแผนมีดังนี้ 
                     1.ห้องเรียนทุกห้องห้องพิเศษต่างๆ มีความเป็น ระเบียบ สวยงามสะอาดน่าอยู่ปลอดภัยเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้มีมุมประสบการณ์ต่างๆ 
                     2.อาคารเร ียนอาคารประกอบสวยงามม ีความเป ็นระเบ ียบสะอาดน่ าอย ู ่ปลอดภัย                                        
                     3.บริเวณ ภูมิทัศน์ ที่นั่งพักผ่อน ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา สวนหย่อม ได้จัดทำจัดตกแต่งได้สวยงามมี
ความร ่มร ื ่นเหมาะสมได้มาตรฐาน สะอาดปลอดภัย เป ็นแหล่งเร ียนร ู ้ ได ้ร ับการปร ับปร ุงอย ู ่ เสมอ                            
                    4.ระบบประปา – ไฟฟ้า ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมใช้การได้ดี  ทั้งนี้ก็เพื ่อที่ให้ห้องเรียน  
ห้องพิเศษ อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ำห้องส้วมบริเวณโรงเรียน ภูมิทัศน์โดยรอบ มีความสะอาด 
สวยงาม เป็นระเบียบ ปลอดภัยมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรับผิดชอบและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
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ภาพการปรับปรุงบริเวณ อาคารและสถานที่ ภูมิทัศน์ ที่นั่งพักผ่อน และพัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 
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   2. มีการดำเนินการให้สถานศึกษามีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน ดังนี้ 
            1. สถานศึกษามีประชุมวางแผน โครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและ 
ชุมชน 

       ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารบริหารโรงเรียนเป็นผู้นำประชุมวางแผนในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีการ
วางแผนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษากิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและวางแผน
งานโครงการในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมตั้งอยู่ในชุมชนที่มีผู้ปกครองส่วนใหญ่
ทำงานในตัวเมืองจังหวัดลำปาง และโดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไม่ ได้อยู่กับบุตรของตนเอง บางครอบครัวบิดา 
มารดา แยกทางกัน จึงทำให้นักเรียนอาศัยอยู่กับปู่ ย่า หรือ ตา ยาย เป็นส่วนใหญ่ และโรงเรียนอยู่ไกลจากใน
เมืองเพียง 23 กิโลเมตร ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่ขับรถมอเตอร์ไซด์ มาโรงเรียนจึงทำให้มีปัญหามากมายใน
ชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ  ด้านความรู้ และด้านยาเสพติด ในอดีตที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ชุมชนและ
ผู้ปกครองตลอดจนองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมที่โรงเรียน แต่เนื่องด้วยจากนักเรียน
ไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองโดยตรงจึงทำให้ส่งผลต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโรงเรียนจึงต้องมี
การดำเนินงานให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครองที่
นักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            ภาพการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ภาคี 4 ฝ่าย 
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2. สถานศึกษาจัดทำแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
ผู้บริหารสถานศึกษาประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการและกิจกรรมตาม

ความเหมาะสมโดยโรงเรียนทุ่งกว๋าวเข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝาย การทำแนวกันไฟ ร่วมกับชุมชน และโครงการ
มหิงสาสายสืบ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม  จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผลงานที่นักเรียนเข้าร่วมกับชุมชนเป็นผล
ทำให้  

นักเรียนจำนวน 37 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการมหิงสาสายสืบ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรชาติและสิ ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โรงเรียนได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

คุณครู ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ และนางสรัญญา เรือนคำ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความ
ภาคภ ูม ิ ใจโครงการมห ิงสาสายสืบประจำปี 2563 จากกรมส ่งเสร ิมค ุณภาพสิ ่ งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โดยทางโรงเรียนและผู้บริหารมีผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับต่างๆ เช่น โล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่ง
ความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รางวัลเหรียญเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพการทำโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
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3. สถานศึกษาดำเนินการตามแผนโครงการหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน    
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ตลอดจนหน่วยงานต่างๆภายใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เชื่อมั่น และศรัทธาต่อคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และพร้อมที่จะให้การ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในด้านต่างๆตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ดีขึ้น โดยมีผู้ปกครอง ตัวแทนองค์กรและหน่วยงาน
ต่างๆ  ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม  ชุมชนและผู้ปกครองรับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของ
โรงเรียน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมกิจกรรมและมีความพึงพอใจซึ่งได้ดำเนินตามแผนงานที่วางไว้เพื่อจัด
กิจกรรม   
            ข้าพเจ้าร่วมกับผู ้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรปฏิบัติตามคำสั ่ง ดำเนินการจัดทำโครงการ          
กิจกรรมตามแผนที่วางไว้ เช่น การประชุมผู้ปกครอง  โครงการ open house  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อบรมคุณธรรมจริยธรรม สานสัมพันธ์จากโรงเรียนสู่ชมชน จิตอาสา ศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โครงการฐานอาชีพและโครงงานฐานวิจัยต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพโครงการ Open house 
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4. สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพ 

                 เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้ชุมชนและรับทราบข้อมูลข่าวสารในกระบวนการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทางการศึกษา โดยเฉพาะการถ่ายทอดภูมิความรู้
ในด้านต่างๆสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างชุมชนและบุคลากรภายในโรงเรียน 

 ข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ได้ดำเนินเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของโรงเรียน
ผ่านเว็ปไซด์ และ เฟสบุ๊คของทางโรงเรียน และมีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและร่วมพัฒนากับชุมชนในโอกาสต่าง 
ๆ อย่างสม่ำเสมอ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับนายนพรัตน์  รักษ์ไพรสาณฑ์ นายอำเภอเมืองปาน และเจ้าหน้าที่ 
ปภ.อำเภอวังเหนือ และรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนข้าราชการครูบุคลากรโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสขึ้นบ้านใหม่อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 
 
 
 
 
 
 

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ใหญ่บ้านหมู ่2 ในโอกาสได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่  
และรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการเป็นตัวแทนส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
และรายงานตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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     5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลต่อการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
          ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆของ
โรงเรียนผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ชุมชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษารวมไปถึงสถานศึกษาส่งผลให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้ามาเรียนใน
โรงเรียนมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรายงานผลการดำเนินงานและมีการรายงานผลต่อการดำเนินงานต่อผู้เกี่ยวข้อง 
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1.2 ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และหรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 1.2.1 มีการวางแผนกระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานใน หน้าที ่
 

     ข้าพเจ้านายเศกสรรค์  อิทธิผล  รองผู ้อำนวยการโรงเรียนทุ ่งกว๋าววิทยาคม มีการวางแผน
กระบวนการทำงานที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  โดยได้ร่วมกับท่านผู้อำนวยการ
ประนอม ไทยกรรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย คณะครู  และตัวแทน
ผู้ปกครอง  ออกแบบรูปแบบการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมทั้งตอบสนอง
นโยบายต่างๆของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนนโยบายของ
ต้นสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ลงสู่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม และชุมชนทั้ง 14
หมู่บ้าน และที่หมู่ 4 บ้านจ๋ง   ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมตาม
บริบทโดยคำนึงถึงนโยบายและกลยุทธ์ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ 1  P : Plan 
 การวางแผนก่อนเริ ่มปฏิบัติงาน  โดยการวิเคราะห์ SWOT สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปฏิบัติงาน  มีการสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการเกี ่ยวกับการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียนโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู ้ที ่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ทราบถึงบริบทของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ว่าขณะนี้อยู่ ณ จุดใด (Where are we 
now?) เพ่ือจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
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ขั้นตอนที่ 2  D : Do 

 ข้าพเจ้านายเศกสรรค์  อิทธิผล  รองผู ้อำนวยการโรงเรียนทุ ่งกว๋าววิทยาคม ได้ดำเนินการตาม 
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา โดยขั้นปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากร     
ทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนต้องมีการกำหนดแนววิธีดำเนินการ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในอนาคต เน้นการพัฒนาศักยภาพของคนให้สามารถพัฒนานวัตกรรมมีการทำงานเป็นทีม เพ่ือ
สร้างคุณค่าให้กับโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ผ่านกระบวนการการจัดการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ใน
ประเด็นจะต้องทำหรือเปลี ่ยนแปลงอะไรบ้างเพื ่อไปถึงจุดนั ้น (What do we have to do or change?) 
ปฏิบัติงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

ขั้นตอนที่ 3  C : Check 
  กระบวนการในข ั ้นตรวจสอบเป ็นอ ีกหน ึ ่ งกระบวนการที่  ข ้าพเจ ้านายเศกสรรค ์  อ ิทธ ิผล 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ให้ความสำคัญ  โดยหลังจากที่ได้มอบหมายให้คณะทำงานเริ่มลงมือ
ปฏิบัติไปได้สักระยะ จะทำการตรวจสอบความคืบหน้าของสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติไปนั้นว่าเป็นไป  ตามแผนงาน
หรือไม่ ซึ่งสิ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือตัวชี้วัดที่เรากำหนดไว้  ถ้าจุดที่เราตรวจสอบได้ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่เราตั้งไว้
หรือดีกว่าแสดงว่าวิธีการที่เลือกใช้นั้นยังคงถูกต้อง แต่ถ้าตรวจสอบออกมาแล้วผลปรากฏว่าต่ำกว่าตัวชี้วัดที่ตั้ง 
ถือเป็นสัญญาณเตือนว่ามีความผิดปกติบางอย่างเกี่ยวกับแผนงานหรือวิธีการที่เรากำหนดไว้ในตอนแรก ซึ่งจะ
นำไปสู่ขั้นตอนต่อไปคือการปรับปรุงแก้ไข  วิธีการที่ใช้ในการตรวจสอบคือการปรับปรุงแก้ไขอย่างมีส่วนร่วมและ 
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร 
 

ขั้นตอนที่ 4  A : Action 
 เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบ  ข้าพเจ้านายเศกสรรค์  อิทธิผล  รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าว 
วิทยาคม จะเป็นกลไกสำคัญในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อทำให้ผลลัพธ์กลับมาอยู่ในแผนงานหรือ
เส้นทางสู่เป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในครั้งแรก ซึ่งกระบวนการปรับปรุงเริ่มจากการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่เราวางแผนหรือกำหนดไว้ ว่าเกิดจากองค์ประกอบหรือปัจจัยภายในและภายนอก
ใดบ้าง แล้วจึงมากำหนดมาตรการแก้ไข ปรับปรุงต่อไป  สะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) 
โดยนำผลการปฏิบัติงานมาสรุป และรายงานผลอยู่บนพ้ืนฐานการบริหารงานทั้ง 4 งาน  มีการถอดบทเรียนเพ่ือ
นำมาปรับปรุง  แก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีการยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณในโอกาสต่าง ๆ และใช้ข้อมูล
ย้อนกลับ เพ่ือวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในรอบต่อไป สู่คุณภาพผู้เรียน เด็กดีและเก่ง ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม 
บนพื้นฐานความเป็นไทย และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R 8C) เป็นสถานศึกษาให้เป็นองค์กรคุณภาพ ชุมชนร่วม
พัฒนานำโรงเรียนสู่สากล บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  คุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ดี เก่ง มีคุณภาพ มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนการ



รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 97 

 

บริหาร และการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน  รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่และขยายผลการ
ดำเนินงานสู่โรงเรียนและหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อพัฒนาสู่ความมีคุณภาพท่ียั่งยืนต่อไป 
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
        โดยข้าพเจ้าได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลปัจจุบัน 
 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่มีต่อชาติบ้านเมือง      
ยึดมั่นในศาสนา มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์และมีความเอ้ืออาทรต่อครอบครัวและชุมชน 
ของตน 
 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม ข้อนี้มีคำขยายว่า ให้รู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิด – ที่ถูก สิ่งชั่ว –  
สิ่งดี เพ่ือปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่ว เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง 
 3. มีงานทำ มีอาชีพ ข้อนี้มีคำขยายว่า ต้องให้เด็กรักงาน สู้งาน ทำงานจนสำเร็จ อบรมให้เรียนรู้การ
ทำงาน ให้สามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได้ 
 4. เป็นพลเมืองดี ข้อนี้มีคำขยายว่า การเป็นพลเมืองดีเป็นหน้าที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการต้องส่งเสริมให้ทุกคนมีโอกาสทำหน้าที่พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ำใจ มีความเอ้ือ
อาทร ต้องทำงานอาสาสมัคร งานบำเพ็ญประโยชน์  “เห็นอะไรที่จะทำเพ่ือบ้านเมืองได้ก็ต้องทำ” 
 ทักษะศตวรรษท่ี 21 
 ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 3 R 8 C โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             3 R คือ ทักษะพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ 

1. Reading คือ สามารถอ่านออก  
   2. (W)Riteing คือ สามารถเขียนได้ 
   3. (A)Rithmatic คือ มีทักษะในการคำนวณ 
              8 C ซึ่งเป็นทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา  
มีดังนี ้
   1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ 
   2. Creativity and innovation คือ การคิดอย่างสร้างสรรค์และคิดเชิงนวัตกรรม 
   3. Cross-cultural understanding คือ ความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและ
กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
   4. Collaboration teamwork and leadership คือ ความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและ
ภาวะความเป็นผู้นำ 
   5. Communication information and media literacy คือ มีทักษะในการสื่อสารและการ
รู้เท่าทันสื่อ 
   6. Computing and IT literacy คือ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
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   7. Career and learning skills คือ มีทักษะอาชีพและการเรียนรู้ 
   8. Compassion คือ มีความเมตตากรุณา มีคุณธรรมและมีระเบียบวินัย 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นภาพในอนาคตของแผนการพัฒนาประเทศ ที่จะกำหนดกรอบและแนว
ทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตามคติพจน์ 
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" โดยมีระยะเวลาบังคับนานถึง 20 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2579 มีการแบ่งยุทธศาสตร์ออกเป็น 
6 ด้าน คือ 
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
     Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  Thailand 1.0 ( ไทยแลนด์ 1.0 ) คือ ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด 
ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ ส่วนการส่งออกในขณะนั้น คือ ข้าว ไม้สักและดีบุก 
 Thailand 2.0 ( ไทยแลนด์ 2.0)  คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา ในยุคนี้มีเครื่องมือเข้ามาช่วย ที่ต้องอาศัย
แรงงานของคนจำนวนมาก ผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น ประเทศเริ่มมี
ศักยภาพมากขึ้น 
 Thailand 3.0 ( ไทยแลนด์ 3.0 ย ุคปัจจุบ ัน ) เป็นยุคอุตสาหกรรมหนักรวมทั ้งมีการลงทุนจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น เน้นชิ้นส่วนยานยนต์ แผงวงจรไฟฟ้าซับซ้อนยิ่งขึ้น และขยับลงทุนใน
ต่างประเทศ ผลิตและขายส่งออกเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น โดยใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ เพ่ือเน้นการส่งออก 
 Thailand 4.0 (ไทยแลนด์ 4.0) มี 3 ประเด็นที่สำคัญ 
 1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศท่ีมั่นคง 
มั่งค่ังและยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูป 
การวิจัยและการพัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน 
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  3. เป็นการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึก
กำลังกับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนาและบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของการ “รู้จักเติม รู้จักพอและรู้จักปัน” 

แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2564) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  
         1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
         2) การผลิตและพัฒนากำลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
        3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
        4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
        5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2565)ของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว 

แผนปฏิบัติราชการะยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของสำนักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง และแผนปฏิบัติ
ราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อให้ทุกส่วนราชการในส ังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แผนอื่น ๆ ในปี พ.ศ. 2563 ถึง 2565 ซึ่งมีสาระสำคัญ 6 เรื่อง ได้แก่ 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
2) การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ ำ

ทางการศึกษา  
5) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา โดยมีเป้าหมายตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน/โครงการสำคัญในแผนปฏิบัติราชการแต่ละเรื่องดังกล่าว 
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นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนปฏิรูปประเทศ 

ด้านการศึกษากำหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุก
ด้านโดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญา
ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ         
ที่จำเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย 
มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่ รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ  และมีจิต
สาธารณะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ให้เป็น 
"การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ" มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้ 

ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  และ

สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

ด้านโอกาส 
1. สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2. ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้ร ับการศึกษาจนจบการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน อย่างมีคุณภาพ            

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็น
เลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน  ไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเท่าเทียม
กัน 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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ด้านคุณภาพ 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู ้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็น  ของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

2. พัฒนาผู ้เร ียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั ้นสูง นวัตกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแช่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3. ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ  
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตาม
หลักสูตรฐานสมรรถณะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

ด้านประสิทธิภาพ 
1.พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการชับเคลื่อน  บน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2.พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี ่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนที่

สามารถดำรงอยู่ใด้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
3.บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 

20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา  ที่ตั้งใน

พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
5. สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ของสพฐ. 
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1.2.2 มีผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สะท้อนภาวะผู้นำ และเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
       โรงเรียนทุ ่งกว๋าววิทยาคม มีการบริหารจัดการโดยดำเนินการตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษขั้นให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชน มีการดำเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม บันทึกข้อตกลง
MOU หน่วยงานต่างๆด้านการศึกษา ประชุมบุคลากรครูประจำเดือน, PLC งานที่เกี ่ยวข้องกับบุคลากรครู 
ในแต่ละงาน ร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นระบบ ในการกำหนดนโยบายการบริหารจัด
การศึกษาเพิ ่มเติมคือการวางรูปแบบแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด 19 
สถานศึกษามีการกำหนดรูปแบบแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ งานระบบประกัน
คุณภาพเป็นระบบ นักเรียนมีความปลอดภัยในการเรียนภายใต้สถานการณ์โควิด19 ครูมีความพร้อมในการ
พัฒนานักเรียนและปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยได้ทำกิจกรรมภายในกรอบการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจุดเน้นดังนี้ 
 1. สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้นวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ใหม่ ๆ มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นในวิชาต่างๆ 
    2. การส่งเสริมความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมร่วมกัน
กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรแกนนำในการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการอ่านและการเขียน
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักโดย
สนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาตนเองด้านการส่งเสริมการอ่านการเขียนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาไทยการผลิตสื่อด้วยวิธีการที่หลากหลายตามที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ให้เข้ารับการอบรมหรือการสมัครที่อ่ืน  ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความสามารถในการ
อ่านและการเขียนวิชาภาษาไทย จากการประเมินได้เพ่ิมข้ึน 
      3. นโยบายของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จัดทำหลักสูตร / คู่มือการจัดกิจกรรม  นำหลักศาสตร์
พระราชา  บูรณาการสู่การบริหาร การจัดการและการเรียนการสอนจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู ่การเรียนรู ้สอดแทรกการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
(ศาสตร์พระราชา)  โดยโรงเรียนมีการจัดการเรียนรู้โครงงานทักษะอาชีพ มีการทำขนมต่าง ๆ ที่ได้วัตถุดิบจากใน
ชุมชนมาทำ การปลูกผัก ปลูกแคทตัส และผักอื่น ๆ โดยใช้ดินและไม่ใช้ดิน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ความ
แตกต่าง โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและในกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ  กิจกรรม
พัฒนาผู ้เรียน (ชมรม) โดยเน้นกิจกรรมให้ความรู ้พื ้นฐานและสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้เห็น
ความสำคัญของงานอาชีพ และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ มีการสำรวจความต้องการฝึกอาชีพ ซึ่งได้มาของกิจกรรม
ฝึกอาชีพการทำขนม, นำผลผลิตไปจำหน่าย ที่สหกรณ์โรงเรียนและได้ฝึกให้นักเรียนทำบัญชีรายรับรายจ่าย  
มีการติดตามผลประเมินผล เพื ่อปรับปรุงพัฒนา นอกจากนี ้ย ังมีกิจกรรมที ่สอดคล้องกับทักษะพื้นฐาน  
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โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ ผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นการกระบวนการกลุ่ม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ให้นักเรียนได้ค้นคว้าด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ทำกิจกรรมผ่านใบ
งาน และสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น ศูนย์บริการอินเตอร์ของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ช่วยเสริมในการจัดการเรียนรู้  

นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการจัดโครงการที่มีความสอดคล้อง เช่น กิจกรรมเปิดบ้าน (Open House)      
การจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีภาวะผู้นำและ   
ผู้ตามที่ดี   มีความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่จนบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของทีม 
โดยมีการจัดโครงการ / กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง  เช่น กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรม Big Cleaning 
กิจกรรมค่ายจริยธรรม  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมหน้าเสาธง และในส่วนของผู้เรียนมีความรู้ความสนใจและมี  
เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถบอกหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจได้อย่างน้อย 1 อาชีพ  
โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสอดคล้อง เช่น กิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมรักความเป็นไทย 

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงาน  รักการทำงาน สามารถ
ทำงานอย่างเป็นระบบและสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ มีภาวะของการเป็นผู้นำและผู้ตามสามารถทำงานเป็น
ทีมได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู ้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อีกทั้งยัง
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข 
 

รางวัลที ่โดดเด่นของโรงเรียนผู ้บริหาร ครูและนักเรียน ทุ ่งกว๋าววิทยาคมผลการปฏิบัติงาน 
ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล ปี 2564 

ผลงานดีเด่นของโรงเรียน  
ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับประเทศ ประจำปี2564 มีดังนี้ 

1.โล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับภาค ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
    1.รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง การจัดการ
เรียนรู ้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning)ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE 
รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้การพัฒนาโครงงาน จาก
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
    2.รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิตประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 
 
ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
   1.รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากสพม.ลำปาง ลำพูน 
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   2.รางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก เป็นสถานศึกษาที่มีระบบกลไกการ
บริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพ ประจำปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2564 
จากสพม.ลำปาง ลำพูน 
   3. มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับ 3 ดาว ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม 
สพฐ.ประจำปี 2564 จากสพม.ลำปาง ลำพูน 

4. ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง 
    5.รางวัลชนะเลิศ รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา     
    6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้หลักสูตร
การมีงานทำ  
    7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
     8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านบูรณาการการน้อมนำพระ
บรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10จากสพม. ลำปาง ลำพูน        
    9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้วิชา
ประวัติศาสตร์ จากสพม. ลำปาง ลำพูน 
    10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ศาสตร์
พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ 
 
ผลงานของฝ่ายบริหารที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 มีดังนี้ 

1. นายประนอม ไทยกรรณ์ ประเภทผู้บริหารที่ปรึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับ 
รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ระดับสพม.ลำปาง 
ลำพูน 
 2. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา จากศธจ.ลำปาง 
 3. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ 
 
ผลงานของครูที่ได้รับรางวัล ในระดับประเทศ ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
  1.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ รองชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพ
ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื ่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี
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การศึกษา 2563 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการในวัตกรรม PLC ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

2.นางสรัญญา  เรือนคำ รองชนะเลิศ เหรียญทอง รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์เพ่ือรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหารจัดการ และด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น บูรณาการ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

3.นางสรัญญา เรือนคำ รางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จาก สพฐ. โครงการ
บูรณาการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ได้รับ
การเสนอข่าวผ่านการถ่ายทอดสดในรายการ“พุธเช้าข่าว สพฐ.และรายการยูทูปไลฟ์ สพฐ.ในวันพุธที่23 
กุมภาพันธ์ 2565 พิธีมอบรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต รับมอบเกียรติบัตรและเข็ม
เชิดชูเกียรติครูต้นแบบทักษะชีวิต (ระดับชาติ)ประจำปี 2564 จากสพฐ. 
   4. นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”ประจำปี 2564  ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาท่ีตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   5.ว่าที ่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประเภทบุคคล กลุ ่มครูและคณาจารย์ 
ระดับประเทศโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2564 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
   6.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
และสร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   7.นางสรัญญา เรือนคำ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตและ
สร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   8. นายหัสดินทร์ ดอนดี ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตและ
สร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   9. นายปรัชญา จันทร์แก้ว ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคตและ
สร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
   10. นางสาวนฤมล จำอินทร์ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
และสร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
  11. นางสาวนิตยา  นันทะใจ ครูที่ปรึกษารางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าแห่งอนาคต
และสร้างเครือข่าย Clean Energy จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
  12. นายหัสดินทร์ ดอนดี รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 
2564 เรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon based learning) 
ด้วยเทคนิคการสอนแบบDONDEE รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการ
เรียนรู้การพัฒนาโครงงาน 
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  13.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ และนางสรัญญา เรือนคำ ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความ
ภาคภูม ิใจโครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2563 จากกรมส่งเสร ิมคุณภาพสิ ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ผลงานของครูที่ได้รับรางวัล ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
   1.นางสรัญญา  เรือนคำ รางวัลระดับยอดเยี่ยม ประเภท ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะ
ชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 

2.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. นางสรัญญา  เรือนคำ รางวัลชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านบริหาร
จัดการ และด้านวิชาการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
ผลงานของครูที่ได้รับรางวัล ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
    1.นางสรัญญา  เรือนคำ รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   2.นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร รางวัล IQA AWARDS ตำแหน่ง ครู โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เป็น
“ผู ้ร ับผิดชอบ” ระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื ่อการประกันคุณภาพที ่มี
ประสิทธิภาพ ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   3. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ ได้คัดเลือกประเภทบุคคล ครูชำนาญการพิเศษ รางวัลพระพฤหัสบดี 
เพ่ือยกย่องและผดุงเกียรติ ประจำปี 2564 จาก สกสค.ลำปาง 
  4. ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” ตำแหน่งครู 
วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 จาก 
สพม.ลำปาง ลำพูน 
   5. นางสรัญญา   เรือนคำ รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” ตำแหน่งครู 
วิทยะฐานะเชี่ยวชาญ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.
ลำปาง ลำพูน 
   6.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี “ด้านการเรียนการสอน” ตำแหน่งครู 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึ กษา 2564 จาก 
สพม.ลำปาง ลำพูน 
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   7.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญ
การพิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   8.นางสรัญญา   เรือนคำ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญการ
พิเศษ ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   9.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีเยี่ยม ตำแหน่งครู วิทยะฐานะชำนาญ
การพิเศษ ประเภท ครูตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
  10.นางสาวสุนิสา สุพันธ์ รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ระดับดีมาก ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู) 
ประเภท ครู ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2564จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
  11.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนคำ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด 
          12.นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนและจัดสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาจนเป็นที่ประจักษ์ จาก สกสค.ลำปาง 
    13.นายดวงเด่น  พิจอมบุตร เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   14. นางสุวิกาญจน์สิริ พิจอมบุตร เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
15. นางสรัญญา เรือนคำ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู ้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   16. จรรยา  พุทธา เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   17.ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู ้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   18.นางสาวกมลศรัณ จาเลิศ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   19. นางสาวนฤมล จำอินทร์ เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
   20. นางมงคลยา พานดง เป็นผู้ได้รับรางวัล ครูผู้สอนผู้มีผลงานดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
ประจำปี 2564 จาก สพม.ลำปาง ลำพูน 
ผลงานของครูที่ได้รับรางวัล ในระดับอำเภอ ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
   1.นางสาวนิตยา นันทะใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น”เนื่องในวันครู จากชมรมครู
และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองปาน สพป.เขต 3 
   2.นายพงษ์สิทธิ์ สุปัด ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ “ครูผู้สอนดีเด่น”เนื่องในวันครู จากชมรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อำเภอเมืองปาน สพป.เขต 3 
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ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับประเทศ ประจำปี 2564 มีดังนี้  
  1.รางวัลเหรียญทองแดง โครงการนวัตกรรมไฟฟ้าอนาคตและสร้างเครือข่าย Clean Energy School 
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้แก่  
1) นายวรเทพ เทพประชุม     2) นางสาววิภาพร ของเดิม  3) นางสาวจิราพร อวดกล้า    
4) นางสาวณัชชา สองเป็ง  5) นางสาวพรนภา จะงาม     6) นางสาวภัทราพร กลิ่นส่ง  
7) นางสาววนิดา อินทะสร้อย  8) นางสาวกิตติญา การเก่ง  9) นางสาวจิราภรณ์ อุ่นแอบ  
10) นางสาวจุฑารัตน์แปดนัด  11) นางสาวชมพูนุช จวนตัว  12) นางสาวชาริกุล ปินใจกุล  
13) นางสาวปลัศดา วงค์อ๊อด  14) นางสาวพิชชานันท์ อำพราง  15) นางสาวมนปริยา โกสุโท  
16) นางสาวกมลทิพย์ บุญมา    

2.โครงการของนักเรียนจำนวน 37 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินโครงการมหิงสาสายสืบ จัดโดยกรมส่งเสริม
คุณสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
ผลงานของนักเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 มีดังนี้ 

1.ชนะเลิศ การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน     
“วิทยาศาสตร์นิทัศ ราชภัฎลำปาง 64”ได้แก่ 1) นายศรัณย์ หยกภู และ 2) นางสาวพิชชานันท์ คนเก่ง  

2.ชนะเลิศ การจัดตู้ปลาสวยงามเชิงนิเวศระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในงาน        
“วิทยาศาสตร์นิทัศราชภัฎลำปาง 64”ได้แก่ 1) นายนนทรัตน์ มณีม่วง และ 2) นายณัฐกานต์ เพชรเก่า 

3.รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง 
นักเรียนไดแ้ก่1)นายวรเทพ  เทพประชุม 2) นางสาววิภาพร  ของเดิม  3) นางสาวพิชชานันท์  คนเก่ง  
4)นางสาวภัคคีมา มานะศิริมันต์  5) นางสาวภัทรพร  วาดเขียน   6) นางสาวหนึ่งฤทัย  จุลพันธ 
7) นางสาวกมลทิพย์  บุญมา      8) นางสางวนิดา  อินทะสร้อย   9) นางสาวมนปริยา โกสุโท   
10) นางสาวจุฑารัตน์  แปดนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 109 

 

จากข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้านายเศกสรรค์  อิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีแนวคิด
ในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาและโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยนำ TWS AR MODEL
มาใช้ในการบริหาร  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

T : Team   หมายถึง การทำงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
W : Wish   หมายถึง ยึดความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และดำเนินตามวิธีชาวพุทธ 

 S  : Safety หมายถึง ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
AR : Assessment and Reflection  หมายถึง  การประเมินทบทวน นำผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและ 

          วางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 

 
 
จากการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม TWS AR 

MODEL ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เกิดการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 (1) การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน 
    (2) มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
    (3) ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
    (5) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    (6) มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
    (7) มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร 
    (8) มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากปฏิบัติงาน 
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1.3 ผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประวัติของโรงเรียน 

โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  ตั้งอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 4 บ้านจ๋ง ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัด
ลำปาง  โรงเรียนห่างจากอำเภอเมืองปานเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง ประมาณ 30 กิโลเมตร  เส้นทางการเดินทางเป็นถนนลาดยางตลอดระยะทาง  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
เดิมเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเมืองปานวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเมืองปาน  ที่จัด
ขึ้นเพ่ือสนองนโยบายของกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเพ่ิมปริมาณนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ให้มากขึ้น เป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่นชนบทที่ยากจน  เปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่  1  เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบ้านจ๋ง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
เมืองปาน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำปาง  ในปีการศึกษา 2528  มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นมาก แต่
สถานที่แออัดไม่เพียงพอทางโรงเรียนร่วมกับสภาตำบลทุ่งกว๋าว ทำการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง เป็น
อาคารไม้ไผ่หลังคามุงจาก และทางราษฎรได้บริจาคที่ดิน 158 ไร่ ในปีเดียวกันนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติ
ตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมแต่งตั้งให้นายเกตุ    เปี้ยอุตร  อาจารย์ใหญ่โรงเรียน
เมืองปานวิทยา มารักษาการครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมอีกตำแหน่งหนึ่งและจัดสรรงบประมาณสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว แบบ ชค 104 1 หลัง บ้านนักการภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำ ห้องส้วม 1 หลัง 
          ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  เมื่อวันที่  21  
กุมภาพันธ์  2529  ให้ชื่อว่า  “โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม” และกรมสามัญศึกษาได้ แต่งตั้งให้นายประยุทธ  ฤทธิ์
จิตเพียร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม พร้อมจัดอัตรากำลังครู – อาจารย์ ให้จำนวน  7  
อัตรา ประกอบด้วย  ครู – อาจารย์  6  คน  นักการภารโรง  1  คนโดยมีห้องเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จำนวน  2  ห้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  2  ห้องและชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 1 ห้อง   ในขณะนั้นมี
นักเรียน  158  คน โดยจัดการศึกษาแบบโรงเรียนสหศึกษา 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  มีย่านเศรษฐกิจกระจุก
ตัว  มีประชากรประมาณ 7,116 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ทางซ้ายของโรงเรียนติดกับวัดบ้าน
จ๋ง ด้านขวาใกล้กับ รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง อาชีพหลักของชุมชน คือ อาชีพเกษตรกรรม  อาชีพธุรกิจการค้า  อาชีพ
รับจ้าง  อาชีพรับราชการและอื่นๆ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป   

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ การเกษตรกรรมเป็นหลัก  
ทำนา ทำสวน ปลูกมะม่วง ลำไยหรือทำไร่ พืชฤดูแล้ง ข้าวโพด ถั่วประเภทต่างๆ เพื่อไว้บริโภคและบางส่วนที่
เหลือไว้จำหนา่ย แตผู่้ปกครองมักจะประสบปัญหาไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเองหรือมี แต่น้อยให้รายได้ไม่เพียงพอ
หรือผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการอีกท้ังยังประสบปัญหาในเรื่องการประกันราคาจำหน่าย สถานที่
แลกเปลี่ยนสินค้าบางพื้นที่ต้องอาศัยฝนฟ้าตามฤดูกาล จึงจะเพาะปลูกได้ และมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหรืออพยพ
ย้ายถิ่นไปหางานทำในตัวเมือง เมืองหลวง หรือต่างประเทศ  
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3. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนโอกาสของโรงเรียน   โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 
บ้านจ๋ง   ตำบลทุ่งกว๋าว  อำเภอเมืองปาน มีหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆตั้งอยู่ใกล้โรงเรียน  จึงสามารถ 
ติดต่อขอความร่วมมือและสนับสนุนทางด้านการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆได้สะดวก ประกอบกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว ได้ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอยา่งดี 
ส่งผลให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น  ผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้และสนใจการศึกษา
พอสมควรจึงให้การดูแลเอาใจใส่บุตรหลานที่มาโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ส่งผลให้โรงเรียนจัดการศึกษาได้ดี
ระดับหนึ่ง การเดินทางและการคมนาคมมายังโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีความสะดวก จึงมีนักเรียนที่เข้ามา
เรียนในโรงเรียนนี้มากส่วนข้อจำกัดของโรงเรียน คือ  สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนบางส่วน ยังอยู่
ในฐานะลำบาก ผู้ปกครองนักเรียนต้องออกไปประกอบอาชีพต่างพื้นที่ ประกอบกับสภาพทางครอบครัวของ
นักเรียนมีปัญหา เช่น พ่อแม่หย่าร้าง  แยกกันอยู่ นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ซึ่งไม่สามารถดูแล
นักเรียนได้อย่างทั่วถึง ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มนี้อยู่ในเกณฑ์ต่ำ 

 
1.การมีส่วนร่วมจากการทำแผนหลายภาคส่วน 
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               8.2 มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
ข้าพเจ้าและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา ฝ่าย

บริหาร 4 ฝ่ายของโรงเรียน คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรงของโรงเรียน ในการ
วางแผนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและ
อำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แผนรักษาความปลอดภัยที่ทำให้เ กิดความ
ปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นใน  โรงเรียนและทรัพย์สินของ
โรงเร ียนผ่านการวิเคราะห์ SWOT จากหลายภาคส่วน โดยคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาล นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่มุ ่งเน้นยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข มีลำดับขั้นตอนดังนี้ 
                 1. ในการประชุมวางแผนร่วมด้วยจากหลายภาคส่วน เช่น คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ทุ่งกว๋าววิทยาคม ภาคี 4 ฝ่าย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองปาน โดยท่านผู้อำนวยประนอม   
ไทยกรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการของโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมในการเข้า
ร่วมประชุม และบางครั้งก็ได้มอบหมายให้ข้าพเจ้านายเศกสรรค์  อิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและร่วมเสนอนโยบายของโรงเรียน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และแผนปฏิบัติการเพ่ือดำเนินตามแผนต่อไป  
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    2. มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันจัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 – 2566) และแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  
2564 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยในแผนปฏิบัติการประจำปีมีการกำหนด
ครผูู้รับผิดชอบโครงการตามความเหมาะสม มีปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจนรายละเอียด ดังนี้ 

1.ร่วมกันประชุมจัดทำแผนตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคส่วนต่าง ๆ 
          2. ผู้บริหารสถานศึกษาออกคำสั่งแต่งตั้งกำหนดหน้าที่บุคลากรภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามแผน 
ที่วางไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพคู่มือฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย 
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 3. ดำเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
              โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้ออกคำสั่งมอบหมายหน้าที่การจัดการเรียนการสอนและคำสั่งมอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งคำสั่งการเก็บรักษาเงิน และคำสั่งแต่งตั้ง
พนักงานขับรถยนต์ของทางราชการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยได้กำหนดหน้าที่ผู้ดำเนินกิจกรรม
แต่ละโครงการออกเป็นคำสั่งตามรายละเอียดโดยมีคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการเสนอตามความเหมาะสมของแต่
ละบุคคล และให้ครูผู ้ร ับผิดชอบวางแผนการดำเนินกิจกรรมในแต่ละโครงการตามปฏิทินที ่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี คุณครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้นำในการดำเนินการตามโครงการโดยมีลำดับขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมวางแผนการจัดทำโครงการ จัดให้การประชุมวางแผนในการจัดทำโครงการ โดยการ
ประชุมรายละเอียดของโครงการ  

ขั้นตอนที่ 2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ นำเสนอโครงการ ให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ 
   ขั้นตอนที่ 3 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ  มีแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของ     
 บุคลากรที่เก่ียวข้องกับโครงการ        
 ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินกิจกรรมในโครงการ  
       ขั้นตอนที่ 5 นิเทศกำกับและติดตามผล  แต่งตั้งคณะนิเทศและติดตามผลของโครงการ 
           ขั้นตอนที่ 6 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ให้มีการสรุปผลการจัดโครงการในสิ้นปีการศึกษาเพ่ือจัดทำ
รายงานโครงการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์และนำไปปรับปรุงในปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการทำกิจกรรมตามแผนการจัดทำโครงการ 
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              4. มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโดยข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้นำในการวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายงานทั้ง  4 ฝ่ายงาน  ในการกำกับติดตามการดำเนิน
กิจกรรมแต่ละโครงการ จัดทำคำสั่งการนิเทศและให้บุคลากรตามคำสั่งทำการนิเทศกำกับติดตามโดยมีวิธีการ
กำกับติดตามและตรวจสอบ และได้รับตรวจสอบ การนิเทศ จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง 
ลำพูน ดังนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้กำกับดูแลและตรวจสอบด้วยตนเอง 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามและตรวจสอบ 
3. ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั้ง 4  ฝ่าย นิเทศกำกบัติดตามการดำเนิน

กิจกรรมแต่ละโครงการรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
4. ให้ครูหัวหน้าโครงการ/กิจกรรมรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเพ่ือนร่วมงานทราบ 

ในที่ประชุมประจำเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบจากผู้บริหารสถานศึกษาและฝ่ายบริหารโรงเรียน 
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            5. มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
             โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการรายงานผลการปฏิบัติแต่ละงาน และกำหนดให้แต่ละกลุ่มงาน สรุป
รายงานผลในการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 เล่มเอกสารรายงานผลการนิเทศ โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม โดยข้าพเจ้าร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาให้ครูผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการทราบเป็น
ระยะ ๆ ด้วยวาจาหรือในที่ประชุมครูมีการบันทึกในบันทึกการประชุม  ผู้บริหารสถานศึกษาได้นำเสนอรายงาน
ในบันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองต่อไป  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม    
ให้จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการและให้ครูวิชาการจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
SAR ในปีนั้นเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการรายงานผลการปฏิบัติแต่ละงาน 
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            6. มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
            โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมรการดำเนินการ เมื่อครูผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินการ
โครงการเสร็จสิ้นแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำครูและบุคลากรในโรงเรียนการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหา
แนวทางการปรับปรุง แก้ไขและส่งเสริมพัฒนาในการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป  ให้ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
บันทึกไว้ในรายงานผลการดำเนินงานหรือระหว่างการดำเนินกิจกรรมของโครงการพบปัญหาให้ปรับปรุงแก้ไขได้
ทันทีโดยผ่านความคิดเห็นของบุคลากรภายในโรงเรียนหรือความเห็นชอบของกรรมการสถานศึกษาทั้งนี้เพ่ือ
พัฒนาในปีถัดไป 
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           7. โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมมีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

จากความร่วมมือของทุกฝ่าย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครอง ชุมชน  คณะครู  และ
บุคลากรภายในโรงเรียน ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการของโรงเรียน การวางแผนในโครงการ/
กิจกรรม  ความรับผิดชอบของครูผู้รับผิดชอบโครงการ  ความรับผิดชอบของครูแต่ละกิจกรรม การเอาใจใส่ใน
การสอนของครู การนิเทศติดตามของฝ่ายบริหารทั้ง 4 ฝ่าย ตลอดจนการกำกับ ติดตามของผู้บริหารสถานศึกษา 
ทำให้โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการดำเนินงานที่เป็นระบบมากขึ้น มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้   

ผลการดำเนินงานที่เกิดจากการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านมามีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่
เกิดจาการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  
           มีผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับประเทศ ประจำปี2564 มีดังนี้ 
            1.โล่รางวัลและเกียรติบัตรแห่งความภาคภูมิใจ โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2563 จาก
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในระดับภาค ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
     1.รางวัล เหรียญเงิน ในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 เรื่อง 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน (phenomenon-based learning) ด้วยเทคนิคการสอนแบบ
DONDEE รายวิชาวิทยาการคำนวณ รหัสวิชา ว31252 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้การพัฒนา
โครงงาน จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
     2.รางวัลระดับเหรียญทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณา
การทักษะชีวิตประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต 1 

ผลงานของโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
    1.รางวัลระดับทอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ประจำปี 2564 ประเภทมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จากสพม.ลำปาง ลำพูน 
    2.รางวัล IQA AWARDS ระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ขนาดเล็ก เป็นสถานศึกษาที่มีระบบ
กลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื ่อการประกันคุณภาพ ประจำปี 2563 วันที่ 1 
มิถุนายน 2564 จากสพม.ลำปาง ลำพูน 
    3. มีการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมเพื่อรับการประเมินระดับ 3 ดาว ตามโครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.ประจำปี 2564 จากสพม.ลำปาง ลำพูน 

4. ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น โครงการแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง ประจำปี 2564 ประเภทสถานศึกษา จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง 
     5.รางวัลชนะเลิศ รางวัลวิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู ้ตาม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา     



รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 119 

 

     6.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้
หลักสูตรการมีงานทำ  
     7.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้
ตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
      8.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านบูรณาการการ
น้อมนำพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10  จากสพม. ลำปาง ลำพูน        
     9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ จากสพม. ลำปาง ลำพูน 
     10.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา/หลักการทรงงาน 23 ประการ  

ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2564 มีดังนี้ 
1. นายประนอม ไทยกรรณ์ ประเภทผู้บริหารที่ปรึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับ 

รางวัลชมเชย การประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทยทำดี ถวายในหลวง ระดับสพม.ลำปาง 
ลำพูน 
  2. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา จากศธจ.ลำปาง 
  3. นายเศกสรรค์  อิทธิผล ได้รับรางวัลผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 จาก
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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               8. มีการเผยแพร่ผลงาน 
               โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้ดำเนินการเผยแพร่ผลงานทางวารสารโรงเรียน ทาง โรงเรียนทุ่งกว๋าว
วิทยาคม| Facebook และ http://thungkaow.ac.th/home/  โดยได้ Upload ผลงาน คู่มือปฏิบัติงาน คำสั่ง 
และระเบียบ ต่าง ๆ เพื่อให้คณะครูได้ศึกษานำไปสู่การปฏิบัติ และนอกจากนั้นยังมีหน่วยงานมาศึกษาดูงาน ใน
สถานที่จริง โดยระหว่างการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมหรือเมื่อเสร็จสิ้น ผู้บริหารได้ให้มีการเผยแพร่ผลงาน
ของสถานศึกษา ครูและนักเรียน โดยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการและธุรการโรงเรียน ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/ThungkaowwittayakomSchool
https://www.facebook.com/ThungkaowwittayakomSchool
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ป้ายประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เผยแพร่ผ่านช่องทาง Social media : Line application, Facebook, YouTube 
  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม มีการเผยแพร่ผลงาน  ผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการต่าง ๆ 
ผ่านเว็บเพจของโรงเรียนบ้านรามัน ผ่าน Facebook โรงเรียนและของผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Line 
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        ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารข่าวโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
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จากข้อมูลข้างต้น ข้าพเจ้ามีแนวคิดในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาและโดยใช้หลักการมี
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการบริหารจัดการ  ซึ่งการบริหารในยุคปัจจุบัน เป็นการมุ่งเน้น การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม จากทุกฝ่าย โดยเริ่มต้นจากผู้บริหาร ผู้ใต้บังคับบัญชา ชุมชน สังคม องค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ 
และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมภาคภูมิใจ ยิ่งผู้บริหารสนับสนุนให้มี 
การร่วมมือกันมากเท่าไร ยิ่งเพ่ิมพูนอำนาจและความศรัทธาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น  มากกว่า การที่ผู้บริหาร
ใช้อำนาจหน้าที่ตามลำพัง เพราะว่าผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องทำงาน กันเป็นทีมจึงจะประสบผลสำเร็จ 
โดยยึด รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยข้าพเจ้านายเศกสรรค์   
อิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จึงยึดหลักรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยนำ TWS AR 
MODEL มาใช้ในการบริหาร  ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

T : Team   หมายถึง การทำงานโดยการมีส่วนร่วมของทุกคน 
 W : Wish   หมายถึง ยึดความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และดำเนินตามวิธีชาวพุทธ 
 S  : Safety หมายถึง ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

  บวร : หมายถึง บ = บ้าน / ว = วัด / ร =โรงเรียน 
PDCAR : หมายถึง 

Plan-Do-Check-Act- 
Reflection หรือ วางแผน-
ปฏิบัติ-ตรวจสอบ-ปรับปรุง 
และประเมินทบทวนนำ
ผลสรุปมาปรับปรุงแก้ไขและ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป   
4Q : หมายถึง 
Q1 = นักเรียนคุณภาพ 
Q2 =ครูคุณภาพ 
Q3 =ผู้บริหารคุณภาพ  
Q4 = โรงเรียนคุณภาพ 
จากการดำเนินงานภายใต้รูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม TWS AR 

MODEL ส่งผลให้นักเรียน ครู และโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เกิดการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
 (1) การมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน 
    (2) มีแผนการปฏิบัติงานที่ถูกต้องชัดเจน 
    (3) ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (4) มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
    (5) มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
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    (6) มีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา 
    (7) มีผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารและการจัดการศึกษาจากผู้บริหาร 
    (8) มีการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากปฏิบัติงาน 
   ***ออกแบบแนวคิด TWS AR MODEL โดย นายเศกสรรค์ อิทธิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ทุ่งกว๋าววิทยาคม วันที่ 16 พฤษภาคม 2565*** 
   ขอรับรองว่าเอกสารหลักฐานเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื่อ         
( นายเศกสรรค์  อิทธิผล) 

     ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
 
 

ลงชื่อ         ผู้รับรอง 
( นายประนอม   ไทยกรรณ์ ) 

           ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 
 
 
 


