
ส่วนที1่ 

บทน ำ 

เหตุผลควำมเป็นมำ 
ควำมส ำคัญอัตรำก ำลังบุคลำกร 

  “คน” ถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่สุดเป็นทุนมนุษย์“HumanCapital” ที่ส่งผลให้หน่วยงาน ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ก าลังคนเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตจิตใจ และน ามาทดแทนกันได้แบบไม่สามารถน าคน    
ต่อคน เนื่องจากศักยภาพของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหัวใจส าคัญในการด าเนินการงานของ หน่วยงาน
จึงขึ้นอยู่กับ“คุณภาพของคนและจ านวนก าลังคนที่เหมาะสม” ปัจจุบันทุกหน่วยทั้งภาครัฐและน าภาคเอกชนให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก 
  การวางแผนก าลังคน คือกระบวนการคาดการณ์ความต้องการก าลังคนในองค์การล่วงหน้า ว่าต้องการ
อัตราก าลังประเภทใดระดับใดจ านวนเท่าใดและต้องการเมื่อใดนอกจากนี้การวางแผนก าลังคน ยังรวมไปถึงการ
เปรียบเทียบก าลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดความมั่นใจจ านวนและประเภทบุคลากร ตามความต้องการโดย
คุณสมบัติบุคคลนั้นตรงตามความจ าเป็นของงานและต้องพร้อมใช้งานทันทีเมื่อหน่วยงา ต้องการดังนั้น การ
วางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกระบวนการเนินการการด จัดอัตราก าลังคน
ให้เหมาะสม ทั้งปริมาณและคุณภาพในระยะเวลาที่เหมาะสมตามความต้องการของหน่วยงาน ทางการศึกษาใน
ต าแหน่งที่เหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  การวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานอกจากจะวางแผนให้ สอดคล้อง
กับความต้องการของสถานศึกษาแล้วยังต้องวางแผนก าลังคนเพ่ือใช้ก าลังคนให้ได้ประโยชน์สูงสุดด้วย กล่าวคือ
จะต้องมีการวางแผนการกระจายก าลังคนหรือเริ่มวางแผนก าลังคนตั้งแต่ระดับสถานศึกษา ซึ่งใน ปัจจุบันพบว่า
ข้าราชการครูในระดับโรงเรียนหลายโรงเรียนมีสภาพอัตราก าลังที่ขาดแคลนในขณะที่ภาพรวมของ อัตราก าลัง
ไม่ได้สะท้อนภาพดังกล่าวและหากพิจารณาในรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาวิชาที่ข้าราชการครูที่ส าเร็ จ การศึกษา
พบว่า บางสาขาวิชาขาดแคลนครูเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการวางแผนก าลังคนส าหรับข้าราชการครู จึง ควร
แก้ปัญหาในเรื่องจ านวนและคุณภาพของข้าราชการครูในสถานศึกษา 
 
อ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรบริหำรอัตรำก ำลังในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547 ที่เก่ียวข้อง  
 มาตรา 23 ให้อ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาหน้าที่ดังนี ้
 (1)พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่งและเกลี่ยอัตราก าลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การ
บริหารงานบุคคลระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 มาตรา 26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษามีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา(2)เสนอความต้องการจ านวนและอัตราต าแหน่งของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอ.ก.ค.ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 



 มาตรา 41 ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีในหน่วยงานการศึกษาใดจ านวน 
เท่าใด และต้องใช้คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างใดให้เป็นไปตามที่ก าหนดก.ค.ศ. 
  ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรู ปกา 
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาควันที่ 21 มีนาคม 2559 และที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการลงวันที2่1 มีนาคม 2559 ให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและให้โอนอ านาจ หน้าที่ไป
เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ของจังหวัดนั้น ๆ ในระหว่างที่ยัง ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ให้ สพป. หรือ ในจังหวัดต่างๆ. ท าหน้าที่เป็นส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดนั้น ๆ ไปพลางก่อน แล้วแต่
กรณ ี
 ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 490/2559 ลงวันที่ 8 เมษายน 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ได้แต่งตั้งศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ก าหนดให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริ อัตราก าลังระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ บังเกิดผล ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนด โดยมีหน้าที่ 
  1.ก าหนดมาตรฐานในการเกลี่ยอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาที่ มี
อัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไปยังสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ที่ ก .ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายค.ศ. 
สภาพบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  2.ก าหนดแนวทางการบริหารอัตราก าลังในสถานศึกษาที่มีความขาดแคลน ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
วิชาเอก 
 3.พิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้ ชั่วคราว 
ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลรทางการศึกษา ของส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
เป็นไปตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด 
 4.ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
 5.ก าหนดรูปแบบ (Model) และแนวทางการใช้ทรัพยากรบุคคลร่วมกันในสถานศึกษาขนาดเล็ก และ 
สถานศึกษาท่ีขาดแคลนอัตราก าลังให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 6.ก าหนดแนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้การเกลี่ยอัตราก าลังเป็นไปตามแนวทางและ มาตรการ
ที่ก าหนด และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับผู้ได้รับการผลกระทบจากแนวทางและมาตรการดังกล่าว 
 7.พิจารณาเสนอการเกลี่ยอัตราก าลังในสถานศึกษาตามแนวทางและมาตรการที่ก าหนด ให้เป็นไป ด้วย
ความเรียบร้อยเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 8.พิจารณาเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแนวทางและมาตรการ 
ที่ก าหนด 
 
 
 



สภำพปัจจุบัน/ปัญหำ 

1. สภำพปัจจุบัน 

1.1  ข้อมูลทั่วไป 
 ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 
 ชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา : นางสาววิไลวรรณ  ยะสินธ์ 
 ที่อยู่ :  เลขที่233  หมู่ที่  1 บ้านหล่ายแก้ว  ต าบลศรีเตี้ย อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน

รหัสไปรษณีย์ 51130 
 สังกัด: ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

เปิดสอน: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีการจัดการเรียนการ 
สอน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกลุ่มวิชาเลือกเรียน (แผนการเรียน) ตามความถนัด 
ความสนใจ รวม 2 กลุม่ ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2. กลุ่มวิชาศิลป์ทั่วไป 
 
ขนาดของโรงเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
 
ข้อมูลอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
1) ไฟฟ้า  หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ไฟฟ้าแรงสูงขนาด 

22 -33 kV  
2) ประปา  ประปาภายในโรงเรียน 
3) โทรศัพท์ จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
4) น้ าดื่ม ประปาภายในโรงเรียน 
5) น้ าใช้ ประปาภายในโรงเรียน 

 โทรศัพท ์: 0 5357 8798 , โทรสาร : 0 5357 8799 , E-Mail : brwschool35@gmail.com  
 เวปไซต์ : https://brw61.thai.ac/ 
 
 
 
 
 

 

https://brw61.thai.ac/


1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 
ตำรำงท่ี 1 แสดงข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 

บุคลำกร ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครู 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำจ้ำง 
เจ้ำหน้ำที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จ านวน 
(คน) 

1 12 - 2 3 18 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 ตำรำงที่ 2  วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลำกร 
ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 2 13 3 0 18 

  

ตำรำงท่ี 3 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สำขำวิชำ จ ำนวน (คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสำขำวิชำ (ชม./สัปดำห์) 

1. ภาษาไทย 0 - 
2. คณิตศาสตร์ 2 16 
3. วิทยาศาสตร์ 3 14 
4. ภาษาอังกฤษ 1 14 
5. สังคมศึกษา 2 15 
6. คหกรรม 1 12 
7. เกษตร 1 12 
8. บรรณารักษ์ 1 18 
9. ภาษาจีน 1 14 
10. นาฏศิลป์ 1 16 
11. คอมพิวเตอร์ 1 15 

รวม 15 14.6 
หมำยเหตุ ไม่รวมภาระงานสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 
 
 
 



1.3 ข้อมูลนักเรียน 
ตำรำงท่ี 4 แสดงข้อมูลจ านวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ม.1 1 9 16 25 25 

ม.2 1 13 12 25 25 

ม.3  1 9 16 25 25 

รวม 3 31 44 75 25 

ม.4 1 11 13 24 24 

ม.5 1 2 8 10 10 

ม.6 1 8 8 16 16 

รวม 3 21 29 50 16.67 

รวมทั้งหมด 6 52 73 125 20.83 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 
 
2. ปัญหำในกำรวำงแผนก ำลังคน 

 2.1 โรงเรียนมีครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ศิลปะ และ
สุขศึกษาและพลศึกษา  
 2.2  อัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อการท างานในส่วนของงานสนับสนุนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2  
แนวทางการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการบริหาร 
และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
 

วิสัยทัศน์    
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา   บน

พ้ืนฐานของความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญา และวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 
พันธกิจ   

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคน ได้รับการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และ
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษวิชาชีพ  คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อคุณภาพการศึกษา 

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 
 อัตลักษณ์  

ยิ้มแย้มแจ่มใส  ใส่ใจวัฒนธรรมชุมชนและสิ่งแวดล้อม 
    

เอกลักษณ์  
ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ ด ารงไว้วัฒนธรรมชุมชน 

 
เป้ำประสงค์  

1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักการคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   



3. ครู เป็นผู้ เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความคิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิขาการมีส านึกความรับผิดชอบ(Accountability)  และ
การบริหารแบบร่วมมือ 

4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  6. สถานศึกษา บริหารจัดการศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  

ร่วมมือกับชุมชน ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือ
การเรียนรู้ในทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม   
 
กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
          เป้ำประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักการคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 

  มำตรกำร  
1.1 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมชุมชน มีวินัย จิตสาธรรณะ และมีคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ ตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
  1.2 ส่งเสริมให้นักเรียนมีคารวธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม ตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
  1.3 สร้างความตระหนักของนักเรียนให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ที่ 2 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
 เป้ำประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนทุกคน มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
                   มำตรกำร 

1.1 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมการสื่อสารภาษอังกฤษ 
                และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

1.2 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 

1.3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
1.4 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning ) เป็น

ทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ใน ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

1.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
1.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา 
1.7 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี

ความสามารถพิเศษ  ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม) 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ 
               เป้ำประสงค์ที่ 3  ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเชิงกลยุทธ์ และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทางวิขาการมีส านึกความรับผิดชอบ
(Accountability)  และการบริหารแบบร่วมมือ 

1.1 ส่งเสริม ให้ครูมีการพัฒนาตนเองผ่านระบบ(Digital Technology) 
1.2 ส่งเสริมให้ครูสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) 
1.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรและรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ (Professional 

Leaning Community : PLC) 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนา ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ให้มีความรู้ ทักษะด้าน Digital Literacy 

Digital Pedagogy ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรสร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียม กำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
              เป้ำประสงค์ที่ 4. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาส และความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
     มาตรการ 

1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา 
1.2 สถานศึกษาจัดการศึกษา ตามรูปแบบ/หลักสูตร ส าหรับผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 
1.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดการเรียน การสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT , DLTV 
1.4 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการบริหารด้านอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างมีคุณภาพ 



กลยุทธ์ที่ 5 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 เป้ำประสงค์ที่ 5  นักเรียนทุกคนมีจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
      มาตรการ 

1.1 สร้างความตระหนัก ในความส าคัญของการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
               1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
               1.4 ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามโครางการน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 

 เป้ำประสงค์ที่ 6 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และจัดการเรียนรู้ ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ในทุกมิติ 
เป็นโรงเรียนนวัตกรรม   
       มาตรการ 

      1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.1.1 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความต้องการในการช่วยเหลือของ
โรงเรียน 
  1.1.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

       1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้การวิจัย เป็นฐานในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  

       1.3 พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  1.3.1 ส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
  1.3.2 ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน าหลักสูตรไปใช้ ให้ เกิด

ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
  1.3.3 ส่งเสริมสนับสนุน การใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่

หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
  1.3.4 ส่งเสริมสนับสนุน การน าการทดสอบ O – NET การประเมินของ PISA และระบบ

การทดสอบกลางของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  1.3.5 ส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้มีความเข้มแข็ง 
    1.3.6 ส่งเสริมระบบการนิเทศติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ให้มีความเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง  

 



แนวทำงกำรพัฒนำครูในสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญก าลังใจครูและ
บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการพัฒนา
ครู ประจ าปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี หลักสูตรกำรอบรม/ประชุม 
สัมมนำ 

หน่วยงำนที่จัด 

นางสาวชนิสรา พันวัน 7 พฤษภาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการการน า
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การ
ปฏิบัติ ภายใต้โครงการ “โรงเรียน
สุจริต” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 35 

นางสาวชนิสรา พันวัน 11 มิถุนายน  2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 35 

นางสาวชนิสรา พันวัน 22 สิงหาคม  2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน 

นางสาวชนิสรา พันวัน 6 กันยายน 2562 การอบรม เรื่องการสื่อสารและ
สร้างความเข้าใจการประเมิน
คุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่
เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 35  

นางสาวชนิสรา พันวัน 12 กันยายน 2562 การอบรมตามโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมมาภิบาล
ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต 
“โครงการ สพฐ.ใสสะอาด 
ปราศจากคอรัปชั่น” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 35 

 

 



ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี หลักสูตรกำรอบรม/ประชุม 
สัมมนำ 

หน่วยงำนที่จัด 

นางสาวชนิสรา พันวัน 26 พฤศจิกายน 2562 การอบรมหลักสูตรการลดความ
เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติและการ
ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ส าหรับบุคลากรใน
สถานศึกษา รหัสหลักสูตร62037 
(ออนไลน์) 

สพฐ. และมูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย 

นางสาวชนิสรา พันวัน 14 กุมภาพันธ์ 2563 กรรมการวิพากย์โครงงาน การ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ “สังคม
แห่งนวัตกรรม Innovation 
Society” 

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ 
ล าพูน 

นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว 7 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สพม.35 

นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว 21 สิงหาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการ
ด าเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา 

สพม.35 

นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว 24 สิงหาคม 2562 อบรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ศูนย์ STEM จ.ล าพูน 

นางนงพงา เตจ๊ะแก้ว 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการยกระดับคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้ แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สพม.35 

สพม.35 

นายถนอม เพียงไพรชม 6 มีนาคม 253 ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ปัญหายาเสพติดอ าเภอบ้านโฮ่ง 

อ าเภอบ้านโฮ่ง 

 



ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี หลกัสูตรกำรอบรม/ประชุม 
สัมมนำ 

หน่วยงำนที่จัด 

นายถนอม เพียงไพรชม 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมรับฟังค าชี้แจงระเบียบการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม 
ปีการศึกษา 2563 

 

มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ 

นายถนอม เพียงไพรชม 13 ธันวาคม 2562 ประชุมรับฟังค าชี้แจงระเบียบการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ภาคสนาม 
ปีการศึกษา 2563 

มทบ.33 จังหวัดเชียงใหม่ 

นางวัลภา  อินทร์แปลง 7 พฤษภาคม 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการน าหลักสูตร
ต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติ 
ภายใต้โครงการ “โรงเรียนสุจริต” 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

สพม.35 

นางวัลภา  อินทร์แปลง 14 สิงหาคม 2562 การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การ
ใช้โปรแกรมแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline ตาม
กระบวนการ คู่มือส าหรับ
ประชาชน 

สพม.35 

นางวัลภา  อินทร์แปลง 19 สิงหาคม 2562 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 
PLC งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

ปี 2562 

ศูนย์พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลและการวิจัย
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการ
มัธยมศึกษา จังหวัดล าพูน 

นางวัลภา  อินทร์แปลง 29 สิงหาคม 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ เรื่องการคิดเลขแบบ
เวทคณิต 

ศูนย์สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ จังหวัดล าพูน 

นางสาวธิราภรณ์ ชากัณฑ์ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 
2563 

อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
“เด็ก เยาวชนและประชาชน 
อ าเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 1” 

โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา 



ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี หลักสูตรการอบรม/ประชุม 
สัมมนา 

หน่วยงานที่จัด 

นางสาวกุลธิดา ภูดอนตอง 10 ธันวาคม 2562 การฝึกอบรมบุคลากรทางการ
ลูกเสือ 

โรงเรียนจักรค าคณาทร 
จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุป 
 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา จังหวัดล าพูน ได้ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจครูและบุคลากร ได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย และสรุปผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 
 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้รับการอบรมตามโครงการพัฒนาครู  
และพัฒนาตนเองในวิชาชีพของตนเอง อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
  2. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ได้เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ 
 
ปัญหำ 
 1. โรงเรียนมีครูไม่ครบกลุ่มสาระการเรียนรู้ ขาดครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ศิลปะ และสุข
ศึกษาและพลศึกษา  
 2. อัตราก าลังคนไม่เพียงพอต่อการท างานในส่วนของงานสนับสนุนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอรับการจัดสรรต าแหน่งครูเกษียณยุราชการคืน  
 2. ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างครูรายเดือน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูสมนึก แหลมคม น ำนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่2  
จ ำนวน 6 คน เข้ำร่วมกิจกรรมอบรมสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

ณ โรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูชนิสรำ พันวัน ต ำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
เข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน 

ณ  โรงเรียนบุญวำทย์วิทยำ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครชูนิสรำ พันวัน และครูนงพงำ เตจ๊ะแก้ว 
เข้ำร่วมกำรประชุมติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำร TFE 

ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินท์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูชนิสรำ พันวัน และ ครูวัลภำ อินทร์แปลง 
เข้ำร่วมประชุมกำรจัดท ำข้อสอบ Pre- O-net 

ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 



 

 
 

ครูเฉลิมขวัญ พรหมอนันต์ และครูสมนึก แหลมคม  
เข้ำร่วมกำรอบรมกำรจัดท ำข้อสอบ PISA 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนล ำปำงกัลยำณี 


