
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                                                             

       

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
เรื่อง  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 

………………………………………… 
 จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้มีการดำเนินการตาม 
นโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 
ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

- การวางแผนกำลังคน 
วางแผนอัตรากำลังเพ่ือใช้ในการการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใน

สถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการ
วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจำนวน 30 คน 

- การสรรหา 
ในปีพ.ศ. 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอ 

กับกับการวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
- การเลื่อนเงนิเดือน 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำปีละ 2 

ครั้ง และดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบ
กฎหมายทุกข้ันตอน 
 
ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการ พบว่าในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนา
ทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 100 แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

ตารางรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564 
ที ่ รายการ จำนวน 

( คน ) 
ได้รับการอบรมพัฒนา 

( คน ) 
1 
2 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว 

   27   คน 
   3   คน 

   27   คน 
   3   คน 

 รวม (1+2)    30   คน    30   คน 
 



 

บัญชีสำรวจข้อมูลการอบรมการอบรม/พัฒนา  
โรงเรียน ชุมชนบ้านฝาง   กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  9 (บ้านฝางโซนใต้)   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

1 นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ 

  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (PA) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

2 นายวิทยา  แสนแป้ รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

  - การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือจิต
อาสาพระราชทาน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

3 นางกานต์พิชชา   หาปู่ทน ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - การอบรมทักษะด้านความเข้าใจดิจิทัล 

- การอบรมทักษะการป้องกันโควิด 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

4 นางเบ็ญจพร   นากสีนวน ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - หลักสูตร มารู้จัก stem education กันเถอะ 

- ClPPA MODEL สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

5 นายชัยชนะ เชื่อคำ ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - การขับเคลื่อนพัฒนางาน PA ทั้งระบบในสถานศึกษา           
ครั้งที ่5/2564 

- การขับเคลื่อนพัฒนางาน PA ทั้งระบบในสถานศึกษา                 
ครั้งที่ 6/2564 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

6 นางสาวดาริน  ทนทาน ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - การพัฒนาการตัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning การ
วิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริม

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 

- อบรมผ่านระบบออนไลน์หลักสูตรการสร้างงานนำเสนอ
อย่างง่าย by power point 

7 นางโสพิณ  ศรีสำโรง ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active learning) การ
วิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมการศึกษา ที่ส่งเสริมผู้
เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 

- โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา(Performance Agreement:PA) 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

8 นางกฤติยา  หาญสุริย์ ครชูำนาญการ
พิเศษ 

  - การอบรมทักษะสมรดิจิทัลทางการเรียนการสอนตาม
กรอบคุณวุฒิวิชาชีพครู 
- การอบรมการจัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอน
รูปแบบผสมผสานอย่างปลอดภัย 
 
 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

9 นางโสภา  จันทร์เทพย์ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Actuve learning) การ
วิจัยในชั้นเรียนการสร้างสื่อนวัตกรรมการศึกษา ที่างเสริม

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที2่1 

- โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการการจักทำข้อตกลง
ในการพัฒนางาน สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (Performance Agreenent:PA) 

10 นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์  ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - การสร้างสื่อความรู้ฉบับปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการ
จัดการประสบการณ์เรียนรู้ Microsort365 

- การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

learning) การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

11 นางกิตติยา  คนล้ำ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- การพัฒนาการจัดการลักษรเรียนรู้เชิงรุกฉ(Active 

learning)การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

12 นางศกุลตลา  ฉัตรสุวรรณ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - การอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

- การอบรมทักษะที่จำเป็นสำหรับครูยุค 4.0 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

13 นางสาวณหทัย  ใจบุญ ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - กิจกรรมนิเทศการเปิดชั้นเรียน ON HAND ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้นวัตกรรม
ศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

14 นายสมศักดิ์  หาปู่ทน ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และช่วยฟื้นคืนชีพ
ขั้นพ้ืนฐาน ( BASIC LIFE SUPPORT) 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

15 นางนวรัตน์   คนสอน 
 

ครูชำนาญการ
พิเศษ 

  - การสร้างงานนำเสนออย่างง่าย by powerpoint รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

16 นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย 
 

ครูชำนาญการ   - หลักสูตรการจัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย 

- การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สู่คลิปการสอน วpa 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

17 นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
 

ครูชำนาญการ   - อบรมโครงงานเฉพาะทางโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย หัวข้อ "บ้าน
นักวิทยาศาสตร์กับการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน" 
- อบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์หลักสูตรการ
จัดทำนิทานส่งเสริมการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดับปฐมวัย 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

18 นางสาวธนัญญา  ดวงธน ู ครูชำนาญการ   - เป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับ รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

 คุณภาพการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามแนว Active 

Learning แบบออนไลน์ด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน 
Application Zoom Cloud Meeting 

- U-School Mentoring 2022 การพัฒนาทักษะการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 9-12 May 2022 

19 นายเอกพันธ์  หร่องบุตรศรี 
 

ครูชำนาญการ   - อบรมเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพของครู และภาคี
เครือข่าย ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัด
ขอนแก่น 

- ครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ 

รูปถ่าย/เกยีรติบัตร 

20 นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว 
 

คร ู   - ร่วมกิจกรรมวันครู 
- อบรมเชิงปฏิบัติการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

21 นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ 
 

คร ู   - ร่วมกิจกรรมครูอุทิศตนเพ่ือการสอน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

22 นางสาวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว 
 

คร ู   -การอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

(PERFORMANCE AGREEMENT) "เรียนรู้ PA       สู่การปฏิบัติ
จริง" 
- การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์  
กิจกรรมที่ 7 สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์ 

23 นางสาววิลาวรรณ  งามชัยภูม ิ
 

คร ู   - อบรมหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล
สำหรับครูระดับประถมศึกษา 

- กิจกรรมทางวิชาการเนื่องในงานวันครูครั้งที่ 66 พ.ศ. 
2565          พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

24 นางอุษนีย์  ทองอินทร์ 
 

คร ู   - การสร้างงานนำเสนออย่างง่าย by powerpoint 

- โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตรอุ่นใจไซเบอร์ 
รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

25 นางสาวพรนิภา  เทศต้อม คร ู
 

  - การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

- การดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน (PA) ครั้งที่ 1 สำหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น 
 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

26 นางสาวพรผกามาศ  ชาอุ่น ครูผู้ช่วย 
 

  - เข้าร่วมการประชุมสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-

Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 

- การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรม
ที่ 8 การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์ 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

27 นางสาวพิชาพัชร  รัตวร ครูผู้ช่วย 
 

  - การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 

learning) การวิจัยในชั้นเรียนการสร้างนวัตกรรมการศึกษา 
ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 

- การอบรม การพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ ด้วยระบบ
ออนไลน์ 
 
 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

28 นายสุรสีห์  ศรีสุธัญญาวงศ์ พนักงานราชการ 
 

  - โครงการอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อตกลง
ในการพัฒนางานสำหรับข้าราชการครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 



 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง 

การอบรม/พัฒนา 

กิจกรรมการอบรมและพัฒนา 

เอกสาร หลักฐานอ้างอิง      
(รูปถ่าย/เกียรติบัตร/
หนังสือขออนุญาตไป

ราชการ) 
เคย ไม่เคย 

- การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 

29 นางธิดารัตน์  ชาลีมาตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ   - อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รูปถ่าย/เกียรติบัตร 
30 นายณัฐพัฒน์ แสนสมบัติ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

 
  - หลักการออกแบบการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 

- การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft365 

รูปถ่าย/เกียรติบัตร 

 รวม  30    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. ครูผู้สอนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพครู  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ เอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี 

1 นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ 
บุคคล ดีเด่น ด้านการสร้างสรรค์
คุณประโยชน์ต่อคนพิการ 

เกียรติบัตร 20 กรกฎาคม 2564 

2 นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ คุรุชนคนคุณธรรม เกียรติบัตร 1 ตุลาคม 2564 
3 นางสาวดาริน  ทนทาน ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
4 นางศกุลตลา ฉัตรสุวรรณ ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
5 นางกิตติยา  คนล้ำ ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
6 นายเอกพันธ์ หร่องบุตรศรี ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
7 นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
8 นางสาวธนัญญา ดวงธนู ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 
9 นางสาวมุจรินทร์ เพิดภูเขียว ครูผู้สอนดีเด่น เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 

10 
นางสาววิลาวรรณ งาม
ชัยภูมิ 

ครูผู้สอนดีเด่น 
เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 

11 นายสุรสีห์ ศรีสุธัญญาวงศ์ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาดีเด่น 

เกียรติบัตร 16 มกราคม 2564 

12 นางเทวีรัตน์ ชุติไชยพันธ์ 
วิทยากร “การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก Active Learning” 

เกียรติบัตร 14 มีนาคม 2565 

13 นางสาวนันท์ชนก พลยะเรศ 

วิทยากร  
- ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา 
- การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิง
รุก Active Learning 

เกียรติบัตร 

 
15-18 กุมภาพันธ์ 2565 
 
14 มีนาคม 2565 

14 นางสาวธนัญญา ดวงธนู 

วิทยากร 
- การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน์ 
- ค่ายวิชาการออนไลน์ 
- ยกระดับคุณภาพการสอนอังกฤษ
ในศตวรรษท่ี 21 
- ยกระดับคุณภาพตามแนว Active 
Learning ออนไลน์ 

เกียรติบัตร 

 
10 – 11 สิงหาคม 2564 
7 – 9 กันยายน 2564 
30 กันยายน 2564 
 

1 มกราคม 2565 



 
ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ เอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี 

15 นายเอกพันธ์ หร่องบุตรศรี 
ครูผู้ขับเคลื่อนงานโรงเรียนปลอด
บุหรี่ 

เกียรติบัตร 26 มีนาคม 2565 

16 นางสาวณหทัย ใจบุญ 

วิทยากร 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาแนวพุทธ 

เกียรติบัตร 16 สิงหาคม 2564 

        

3.  ผู้บริหารโรงเรียนได้รับรางวัลและรวมถึงการพัฒนาตนเอง ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล การพัฒนาตนเอง เอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี 

1 นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม   

วิทยากร 
- การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการ
จัดการศึกษาแนวพุทธ 

เกียรติบัตร 16 สิงหาคม 2564 

2 นายวิทยา  แสนแป้  
วิทยากร 
- ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานใน
สถานศึกษา 

เกียรติบัตร 
15-18 

กุมภาพันธ์ 2565 

  
   4.  โรงเรียนได้รับรางวัล ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล รางวัลที่ได้รับ เอกสารอ้างอิง วัน/เดือน/ปี 
1 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 1 ดาว” เกียรติบัตร 15 กรกฎาคม 2564 
2 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว” เกียรติบัตร 27 สิงหาคม 2564 

9 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายใต้ 
โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล        
(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)อย่างต่อเนื่อง 

เกียรติบัตร 26 พฤศจิกายน 2564 

4 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ดำเนินงาน 7 มาตรการ เพ่ือโรงเรียน  
ปลอดบุหรี่ 

เกียรติบัตร 26 มีนาคม 2565 

5 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่านดีเด่น เกียรติบัตร 2 เมษายน 2565 

 
3. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(ICT) ในระดับดีพบว่า ในปี พ.ศ. 2564 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้  



 
แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับเป้าที่วางไว้ 
 
ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 

ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากร              
และครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับ              
วิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย 
การบริการ และสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่
หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุก
คนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับ
สิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 
 
ด้านที่ 4 การดำเนินการทางวินัย 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษ หรือดำเนินการ 
ทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

ประกาศ  ณ  วันที่   1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
      

(ลงชื่อ)  
 
                (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  


