
         (    ) คร้ังท่ี 1 ( 1 เม.ย.)  
         (  / ) คร้ังที ่2 ( 1 ต.ค.)  

แบบรายงานผลการปฏิบัตงิาน 
เพือ่ประกอบการพจิารณาเลือ่นขั้นเงนิเดอืน 

ของ 
 ( / ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 (   ) ผูรั้กษาราชการแทนผูอ้  านวยการสถานศึกษา กรณีต าแหน่งวา่ง 
 

๑. ขา้พเจา้ นายก าพล  ทองอยู่  อาย ุ ๔๙  ปี  วฒิุ  ศษ.ม. 
สาขา  ศึกษาศาสตร์เพือ่พฒันาชุมชน 

๒. ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการ  อนัดบั  ค.ศ.๒   ต าแหน่งเลขท่ี ๖๔๖    ขั้น ๓๑,๔๔๐ บาท 
อาศยัเบิกอตัราเงินเดือน  -  บาท (ถา้มี)  อายรุาชการ  ๒๘  ปี 
เกษียณอาย ุ เม่ือวนัท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 

๓. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มา   ลากิจ -  คร้ัง -  วนั    ลาป่วย  -  คร้ัง  -  วนั   รวม -  คร้ัง -  วนั   กรณีอ่ืน ๆ................. 
๔. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มา 

ก. ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี – เดือน – พ.ศ. – 
ข. กลบัจากลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วนัท่ี – เดือน – พ.ศ. – 

๕. ในคร่ึงปีท่ีแลว้มา   
ก. (  ) อยูร่ะหวา่งสอบสวนทางวนิยั  ( / ) ไม่อยูร่ะหวา่งสอบสวนทางวนิยั 
ข. (  ) ถูกลงโทษทางวนิยั   ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวนิยั 
ค. (  ) ถูกฟ้องคดีอาญา    ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา 

๖. สรุปผลการปฏิบติังานท่ีส าคญั ๆ โดยน าเสนอผลงานตามภารกิจ ๔ ดา้นของโรงเรียนและผลการ
ด าเนินงานตามกลยทุธ์ ๖ ดา้นของ สพฐ. ดงัเอกสารแนบทา้ย จ านวน ๑ ชุด พร้อมแนบหลกัฐานอา้งอิง
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ขอรับรองว่ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 

 
(นายก าพล  ทองอยู่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพฒันา 



สรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๕ จนถึงปัจจุบัน 
และทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จนวนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๕๕ 

ภารกจิและกลยุทธ์ ผลการด าเนินการ หลกัฐานอ้างองิ 
ภารกิจตามโครงสร้าง 
๑.บริหารวชิาการ 
 

โรงเรียนมีระบบการบริหารจดัการเป็นแบบทีมงาน มีการก าหนดภารกิจท่ี
ตอ้งปฏิบติังานทั้งงานประจ า และงานพิเศษ ในการจดักิจกรรมทุกคร้ังครู
และบุคลากรทุกคนตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ี การจดักิจกรรมการเรียนการสอน
เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั และจะส่งเสริมนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนักิจกรรม
ทางวชิาการ เช่น 
-การแขง่ขนัทกัษะวชิาการนกัเรียนระดบัศูนยเ์ครือข่ายเมืองสตูล ๒ ได้
รางวลัชนะเลศิอนัดบั ๑ การสร้าง Webpage ระดบัชั้น ม.๑-๓  ชนะเลศิ
อนัดบั ๑  การเล่านิทานภาษาองักฤษ(Story Telling) ระดบัชั้น ม.๑-๓ 
ชนะเลศิอนัดบั ๑  การร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชาย ระดบัชั้น ม.๑-๓ 
-การแข่งขนัทกัษะงานมหกรรมวชิาการปี๒๕๕๔ นกัเรียน จงัหวดัสตูล ได้
รางวลัเหรียญเงนิ การสร้าง Webpage ระดบัชั้น ม.๑-๓  รางวลัเหรียญเงนิ 
การประกวดหนงัสือเล่มเลก็ ระดบั ม.๑-๓  และรางวลัเหรียญเงนิ การ
ประกวดหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์(e-Book) ระดบัชั้น ม.๑-๓   
-จดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา 
พทุธศกัราช ๒๕๕๓ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ 

-เกียรติบตัร 
-หลกัสูตร
สถานศึกษา 

๒.บริหารงบประมาณ 
 

-มีการประชุมเชิงปฏิบติัการจดัท า “แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕” วนัท่ี ๒๕-๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ณ ไร่สมบูรณ์รีสอร์ท        
อ าเภอควนกาหลง  จงัหวดัสตูล 
-ไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายในของ สพป.สตูล โดยไม่มี
การทกัทว้ง  ถูกตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและเป็นปัจจุบนั 

-แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
-เอกสารทางการเงิน 

๓.บริหารงานบุคคล 
 

-ยดึหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วม 
-สร้างขวญัก าลงัใจ โดยจดัศึกษาดูงานจงัหวดัทางภาคเหนือ จ.เชียงใหม่   
จ.เชียงราย ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ๑-๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕) 
-จดัใหมี้การประชุมประจ าเดือน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทุกเดือน 

-ภาพถ่าย 
-บนัทึกการประชุม 

๔.บริหารทัว่ไป 
 

-ปรับปรุงภูมิทศันใ์หเ้อ้ือต่อการจดัการเรียนการสอน 
-พฒันาโรงเรียนให ้มีสะอาด ความปลอดภยั ร่มร่ืน สวยงาม ตามนโยบาย 
“โรงเรียนน่าอยู”่ 
-จดัใหมี้การประชุมผูป้กครองนกัเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

-ภาพถ่าย 
-บนัทึกการประชุม 



ภารกิจตามกลยทุธ์
สพฐ. 
๑.พฒันาคุณภาพและ
มาตราฐานการศึกษาทุก
ระดบัตามหลกัสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถ
ทางเทคโนโลยเีพื่อเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ 

 
 
-นกัเรียนไดเ้รียนรู้จากกิจกรรมท่ีหลากหลาย ท าใหส้ามารถพฒันาตนเอง
ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ เช่น การเรียนจากการปฏิบติัจริง การเรียนรู้จาก
โครงงาน เป็นตน้ 
-การแข่งขนักีฬานกัเรียน “เกาะสาหร่ายเกมส์” คร้ังท่ี ๒ วนัท่ี ๑๑-๑๒ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนบา้นเกาะสาหร่ายชยัพฒันา  
-กิจกรรมค่ายติวเขม้ O-NET นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ร่วมกบั
มหาวทิยาลยัทกัษิณ จ.สงขลา  วนัท่ี ๘-๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
@ระดบัอนุบาล(อ.๑-๒) ทศันศึกษาแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัวน์ ้ าทางทะเล(ละงู) 
@ระดบัประถมศึกษา (ป.๑-๓) ทศันศึกษาอุทยานแห่งชาติทะเลบนั น ้ าตก 
ยาโรย ตลาดเขตแดนไทย-มาเลเซียว บา้นวงัปะจนั วนัท่ี ๑๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ 
@ระดบัประถมศึกษา (ป.๔-๖) สวนสตัวส์งขลา  ไอซ์โดม หาดใหญ่ วนัท่ี 
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
@ระดบัมธัยมศึกษา (ม.๑-๓) ทศันศึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
อาดงั หลีเป๊ะ วนัท่ี ๙-๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๔ 
-โรงเรียนมีหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ๑ หอ้งเรียน จ านวน ๓๐ เคร่ือง 
-ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในบริเวณโรงเรียน เพ่ือใหน้กัเรียน ครู และ
บุคคลภายในชุมชนไดใ้ชบ้ริการสืบหาความรู้ 
-โรงเรียนมีเวบ็ไซค ์ช่ือ www.bksr.ac.th เพ่ือประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของ
โรงเรียน 
 

 
 
-เอกสารสรุป
โครงการ การแข่งขนั
กีฬานกัเรียน “เกาะ
สาหร่ายเกมส์” คร้ังท่ี 
๒  ปี ๒๕๕๕, 
การศึกษาแหล่ง
เรียนรู้,ค่ายติวโอเน็ต 
ป.๖ 
-ภาพถ่าย  

๒.ปลูกฝังคุณธรรม 
ความส านึกความเป็นชาติ
ไทยและวถีิชีวติตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

-โรงเรียนไดด้ าเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใหน้กัเรียน
ไปละหมาดท่ีมสัยดิประจ าต าบลเกาะสาหร่าย 
-การไปท าบุญทางศาสนาพทุธท่ีส านกัสงฆบ์า้นเกาะสาหร่ายในวนัส าคญั
ทางศาสนา 
-จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเชิงบูรณาการเพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาระเพ่ิมเติม ร่วมกบัมหาวทิยา
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต และสถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน จงัหวดัภูเก็ต 
-การปลูกผกัสวนครัว ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

-หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
-ภาพถ่าย 

http://www.bksr.ac.th/


๓.ขยายโอกาสทาง
การศึกษาใหท้ัว่ถึง
ครอบครัว ผูเ้รียนไดรั้บ
โอกาสพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

-มีการจดัท าส ามะโนนกัเรียน 
-จดัท าทะเบียนนกัเรียน 
-จดัท าประกาศการรับสมคัรนกัเรียนเขา้เรียนในระดบัอนุบาล ๑
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ และมธัยมศึกษาปีท่ี ๑ 
 

-ทะเบียนนกัเรียน 
-ประกาศโรงเรียน 

๔.พฒันาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ
ใหส้ามารถจดัการเรียน
การสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

-จดัใหค้รูเขา้รับการอบรม ประชุมและสมัมนา 
-น าครูไปศึกษาดูงานจงัหวดัทางภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย เม่ือ
วนัท่ี ๑-๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๕ 
-มีการนิเทศภายใน 
-มีระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและการเยีย่มบา้นนกัเรียน 

-ภาพถ่าย 
-สรุปโครงการดูงาน
ภาคเหนือ 
-บนัทึกการเยีย่มบา้น
นกัเรียน 

๕.พฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการ เนน้
การมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

-จดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-มูลนิธิชยัพฒันา ใหก้ารสนบัสนุนงบประมาณการจดัการเรียนการสอน
เพ่ือการมีงานท า เช่น การแปรรูปอาหารทะเล การต่อเรือไฟเบอร์กลาส 
และเคร่ืองยนตเ์ลก็ เป็นตน้ 
-จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินเชิงบูรณาการเพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม สาระเพ่ิมเติม ร่วมกบัมหาวทิยา
สงขลานครินทร์ วทิยาเขตภูเก็ต และสถาบนัวจิยัและพฒันาทรัพยากรทาง
ทะเลชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลน ภูเก็ต 

-แผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๕ 
-หลกัสูตรทอ้งถ่ิน
และสาระเพ่ิมเติม 

๖.พฒันาการศึกษาในเขต
พฒันาพิเศษเฉพาะกิจ
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้
 

-การแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพติด ไดแ้ก่ ฟตุบอล,วอลเล่ยบ์อล,เซปัคตะกร้อ 
ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะสาหร่าย 
-การจดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติปี ๒๕๕๕ วนัท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ 
ร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นเกาะสาหร่าย 
 

-ภาพถ่าย 
-สรุปโครงการ
กิจกรรมวนัเด็ก
แห่งชาติปี ๒๕๕๕ 

 
 

ลงช่ือ.......................................................... 
(นายก าพล  ทองอยู่) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพฒันา 
 


