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คำนำ 
 
 
 
โรงเรียนบานบางจาก ไดจัดทำหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เปนแผนการ

บริหารงานท่ีเปนขอบขายการทำงานท่ีทำใหบุคลากรท่ีทำหนาท่ีในการปฏิบัติงาน และบุคลากรในโรงเรียนได

ศึกษากฎระเบียบ ขอบังคับ ตลอดจนแนวปฏิบัติงานของกลุมงานบริหารงานบุคคล  เพื่อท่ีจะไดนำไปปฏิบัติให

ถูกตอง และสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียนและกลุมงานบริหารบุคคล เพื่อใหดำเนินงาน

เปนไปอยางราบรื่น       

โรงเรียนบานบางจาก หวังเปนอยางยิ่งวาหลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเลมนี้     

จะเปนประโยชนตอแผนบริหารงานของกลุมงานบุคคล ซึ่งจะสงผลใหสถานศึกษาสามารถบริหารงานบุคคล   

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 
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หลักเกณฑการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนบานบางจาก 
 
 
1. ความสำคัญและความหมาย  

ปจจุบันทุกหนวยงานไมวาภาครัฐหรือเอกชนใหความสำคัญกับ “คน” โดยถือวาคนเปน ทรัพยากร

อันมีคาท่ีสุดเปนทุนมนุษย “Human Capital” ท่ีสงผลใหหนวยงานประสบความสำเร็จ ตามเปาหมาย  

กำลังคนเปนทรัพยากรท่ีมีชีวิตจิตใจและไมสามารถนำมาทดแทนกันไดแบบคนตอคน เนื่องจากศักยภาพของ

คนแตละคนมีความแตกตางกัน  ดังนั้นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของ หนวยงานจึงข้ึนอยูกับ “คุณภาพของ

คนและจำนวนกำลังคนท่ีเหมาะสม” 

สำนักงาน ก.พ. ไดใหความหมายของการวางแผนอัตรากำลังคน ไววา “การวางแผนกำลังคน  

หมายถึง การดำเนินการอยางเปนระบบในการวิเคราะหและพยากรณเกี่ยวกับอุปสงคและอุปทานดานกำลังคน  

เพื่อนำไปสูกลวิธีท่ีจะใหไดกำลังคนในจำนวนและสมรรถนะท่ีเหมาะสมมาปฏิบัติงานในเวลาท่ีตองการ โดยมี

แผนการใชและพัฒนากำลังคนเหลานั้นอยางมีประสิทธิภาพอยาง ตอเนื่อง ท้ังนี้เพื่อธำรงรักษากำลังคนท่ี

เหมาะสมไวกับองคกรอยางตอเนื่อง” 

การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบานบางจาก เปน

กระบวนการจัดอัตรากำลังคนใหเหมาะสมกับงานท้ังดานปริมาณและคุณภาพของงานในระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ในตำแหนงท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ท้ังนี้ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม กำหนดให ก.ค.ศ. จัดทำแผนกำลังคนสำหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

กำลังคนสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแตละป ก.ค.ศ. จะกำหนดใหสำนักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษารายงานแผนกำลังคนเพื่อรวบรวมเปนขอมูลระดับประเทศอีก ครั้งหนึ่ง นอกจากนั้นมาตรา 

23 (1) กำหนดให อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา “กำหนดจำนวนและอัตราตำแหนงและเกล่ียอัตรากำลังให

สอดคลองกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบหลักเกณฑ และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด”  และมาตรา 

23 (7)  “จัดทำและพัฒนาฐานขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”  ดังนั้น การวางแผนอัตรา      

กำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงเปนเรื่องท่ีตองดำเนินการ 
 
2. แผนการบริหารงานบุคคล    

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชคนท่ีอยูรวมกันในองคการนั้นๆ ใหทำงานไดผลดีท่ีสุด 

ส้ินเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทำใหผูรวมงานมีความสุขมีความพอใจท่ีจะใหความ

รวมมือและทำงานรวมกับผูบริหาร เพื่อใหงานขององคกรนั้นๆ สำเร็จลุลวงไปดวยดี  
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การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสำคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน

เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ 

ภายใตกฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาใน

วิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสำคัญ 
 
3. วัตถุประสงค    

3.1 เพื่อใหการดำเนินงานดานการบริหารงานบุคคล ถูกตอง รวดเร็ว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  

สนองตอบความตองการของหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  3.2 เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรูความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ี

รับผิดชอบใหเกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 3.3 เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยืดมั่นใน

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมีมาตรฐานแหงวิชาชีพ 

 3.4 เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับการ    

ยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและมีความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียนเปนสำคัญ 

 3.5 สงเสริมขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 3.6 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและพัฒนาทุกรูปแบบ 

 3.7 ดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากร 

 3.8 ดำเนินการประเมินผลเปนระยะๆ ตามลักษณะของงาน 

 งานบุคลากร เปนงานสำคัญอยางหนึ่ง ท่ีจะทำใหโรงเรียนประสบความสำเร็จในการ

ดำเนินงาน เพราะงานบุคลากรเปนกำลังสำคัญในการบริหารงานดานอื่นๆ ใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพได โรงเรียนบานบางจาก จำกำหนดขอบขายและภาระงานไวดังนี ้
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1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงาน  

โรงเรียนบานบางจาก 

 

แนวทางปฏิบติังานและแนวคิดในการวางแผนอัตรากำลังคน  

1. แนวทางปฏิบัติงาน 

 1.1 วิเคราะหภารกิจและประเมินสภาพความตองการกำลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 

 1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

 1.3 นำเสนอแผนอัตรากำลัง เพื่อขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

 1.4 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสูการปฏิบัติใหเกิดคุณภาพ 

 1.5 ดำเนินการในการกำหนดตำแหนงและการขอเล่ือนตำแหนงบุคลากรทางการศึกษาและ

วิทยฐานะของขาราชการครู 

 1.6 ดำเนินการจางลูกจางประจำและลูกจางช่ัวคราว ดวยเงินงบประมาณใหดำเนินการตาม

เกณฑของกระทรวงการคลัง หรือตามหลักเกณฑวิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กำหนด 

 1.7 ดำเนินการจางลูกจางช่ัวคราวดวยเงินรายไดสถานศึกษา ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ

วิธีการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และโรงเรียนกำหนด 

 1.8 ปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

2. แนวคิดในการวางแผนอัตรากำลังคน  

    กระบวนการวางแผนอัตรากำลังคน มีองคประกอบสำคัญ 3 ดาน คือ  

     2.1 กำลังคนท่ีมีอยู ในปจจุบัน (Manpower Inventory)  โดยหนวยงาน ตองมีขอมูล

กำลังคน ท่ีเปนปจจุบันท้ังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

     2.2 การคาดหวังกำลังคนในอนาคต (Manpower Forecast) หนวยงานตองมีการคาดการณ

ในอนาคตวาตองการบุคคลจำนวนเทาใด ประเภทใดบาง ตลอดจน ระบุรายละเอียดถึงคุณสมบัติตาง ๆ    

    2.3 แผนกำลังคน (Manpower Plans) เปนแผนเฉพาะท่ีใชแนนอนสำหรับ นำมาใชปฏิบัติ  

เพื่อเสริมสวนท่ีขาดระหวางขอแตกตางท่ีเกิดข้ึนจากกำลังคนท่ีคาดการณและกำลังคนท่ีมีอยู 
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   จากแนวคิดกระบวนการวางแผนกำลังคน สามารถนำมากำหนดแนวทาง “การวางแผนอัตรากำลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา” ดังนี้  

   1. การกำหนดปริมาณงานในสถานศึกษา แบงงานออกเปน 3 ดาน คือ                      

    1.1 ปริมาณงานดานการบริหาร หมายถึง จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติงานดานการบริหารใน

สถานศึกษาในหนึ่งสัปดาหของผูอำนวยการสถานศึกษาและรองผูอำนวยการสถานศึกษา                            

    1.2 ปริมาณงานดานการสอน เปนปริมาณงานท่ีสามารถรวบรวมไดจากขอมูลจำนวนนักเรียน

ในปจจุบัน (ณ วันท่ี 10 มิถุนายน ของทุกป) โดยนับจำนวนนักเรียนแยกตามระดับ ในแตละช้ันและแตละ

หองเรียน  สถิติการรับนักเรียนของสถานศึกษาหรือขอมูลการรับนักเรียน ยอนหลัง 3 ปการศึกษา จำนวน

ช่ัวโมงปฏิบัติงานสอนในหนึ่งสัปดาหของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และครู

อัตราจาง                       

    1.3 ปริมาณอื่น หมายถึง ปริมาณงานอื่น ๆ ท่ีนอกเหนือจากงานดานการบริหาร สถานศึกษา 

และปริมาณงานดานการสอน ไดแก จำนวนช่ัวโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน ในหนึ่งสัปดาหของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการ และครูอัตราจาง ท่ีมีช่ัวโมงปฏิบัติงานสนับสนุนการสอน 

    2. การกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน ทำไดในหนึ่งหนวยเวลา  

  การกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน ทำไดในหนึ่งหนวยเวลา หมายถึง การกำหนดปริมาณงาน

ประเภทตาง ๆ ในสถานศึกษา ซึ่งไดแก งานบริหารสถานศึกษา งานสอน ในแตละกลุมสาระการเรียนรูและ

งานสนับสนนุการสอนซึ่งในการกำหนดปริมาณงานท่ีคนหนึ่งคน สามารถปฏิบัติไดในหนึ่งหนวยเวลาของการ

วางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษานี้ เปนการกำหนด จากเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   

การวางแผนอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเปนการกำหนดจาก

เกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. กำหนด และหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดังนี้ 

   3.1 เกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปจจุบัน ก.ค.ศ.    

กำหนดเกณฑมาตรฐานอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

   แบบ 1 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 120 คน ลงมาและจัดการเรียนการสอน อ.1 - ป.6 

หรือ ป.1 - ป.6 

-  นักเรียน  1 - 20  คน   มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   1  คน 

-  นักเรียน 21 - 40 คน   มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   2  คน 

-  นักเรียน 41 - 60 คน   มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   3  คน 

-  นักเรียน 61 - 80 คน   มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   4  คน 

-  นักเรียน 81 - 100 คน   มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   5  คน 
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-  นักเรียน 101 - 120 คน  มีผูบริหารได  1  คน       มีครูผูสอนได   6  คน 

    แบบ 2 โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึนไป และจัดการเรียนการสอน  อ.1 - ป.6   

หรือ ป.1 - ป.6 

- อัตราสวน (อนุบาล)    ครู : นักเรียน  =       1  : 25 

- จำนวนนักเรยีน  :  หอง     =       30  : 1 

- อัตราสวน (ประถม)    ครู  :  นักเรียน =       1  : 25 

- จำนวนนักเรยีน  :  หอง     =       40  : 1 

จำนวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จำนวนคร ู(ป) อนุบาล  + จำนวนครู (ป) ประถมครู (ป) รวม 

คร ู(ป) รวม = [(หองอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)]   +  [(หองประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)] 

                                           2                                                           2 

หรือ ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล)]  + (หองประถม x 40 + นักเรียนประถม) 

                                               50                                                50 

จำนวนบุคลากรสายบริหาร     

- นักเรียน  121 - 359 คน       มีผูบริหารได   1  ตำแหนง 

- นักเรียน  360 - 719 คน       มีผูบริหารได   1  ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตำแหนง  

- นักเรียน  720 - 1,079 คน     มีผูบริหารได   1  ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 ตำแหนง  

- นักเรียน  1,080 - 1,679 คน   มีผูบริหารได  1  ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 ตำแหนง  

- นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป      มีผูบริหารได   1  ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 ตำแหนง 

เง่ือนไข   

-  การคิดจำนวนหองเรียน (โดยใชจำนวนนักเรียน : หองหารจำนวนนักเรียน ) แตละ ช้ัน                   

หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง                

-  การคิดจำนวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร  (0.5ข้ึนไปปดเปน 1 , ไมถึง 0.5 ปดท้ิง) 

    แบบ 3  โรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีนักเรียน 121 คนข้ึนไป และจัดการเรียนการสอน  อ.1 - ม.3 หรือ 

ป.1 - ม.3 ดังนี้ 

อัตราสวน (อนุบาล)     คร ู      : นักเรียน        =    1  : 25 

จำนวนนักเรียน    : หอง            =   30  : 1 

อัตราสวน (ประถม)     ครู  : นักเรียน       =     1  : 25 

จำนวนนักเรียน    : หอง            =    40  : 1 

อัตราสวน (มัธยม)     ครู  : นักเรียน       =     1  : 20 

จำนวนนักเรียน    : หอง            =    40  : 1 
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จำนวนครูปฏิบัติการสอน (ป) รวม  =  จำนวนครู (ป) อนุบาล  + จำนวนครู (ป) ประถม + จำนวนครู (ป) มัธยม 

ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาล x 1.2) + (นักเรียนอนุบาล/25)] + [(หองประถม x 1.6) + (นักเรียนประถม/25)]  + (หองมัธยม x 2) 

           2                                                         2      

หรือ ครู (ป) รวม = [(หองอนุบาล x 30 + นักเรียนอนุบาล)]  + [(หองประถม x 40 + นักเรียนประถม)]  + (หองมัธยม x 2)     

                                               50                                                             50 

จำนวนบุคลากรสายบริหาร      

-  นักเรียน  121 - 359 คน     มีผูบริหารได 1 ตำแหนง 

-  นักเรียน  360 - 719 คน     มีผูบริหารได 1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตำแหนง 

-  นักเรียน  720 - 1,079 คน   มีผูบริหารได 1 ตำแหนง มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  2  ตำแหนง 

-  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน  มีผูบริหารได 1 ตำแหนง มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  3  ตำแหนง 

-  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป  มีผูบริหารได 1 ตำแหนง มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได  4  ตำแหนง 

เง่ือนไข    

-  การคิดจำนวนหองเรียน (โดยใชจำนวนนักเรียน : หอง หารจำนวนนักเรียน ) แตละ ช้ัน                      

หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง                    

- การคิดจำนวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร (0.5ข้ึนไปปดเปน 1 , ไมถึง 0.5 ปดท้ิง) 
 

แบบ 4  โรงเรียนมธัยมศึกษา  

อัตราสวน  (มัธยม)   ครู  :  นักเรียน  =  1 : 20 

จำนวนนักเรียน    :  หอง    =  40  :  1    

จำนวนครูปฏิบัติการสอน   =  จำนวนหองเรียน x (จำนวนนักเรยีน  :  หอง) / จำนวนครู  :  นักเรียน 

จำนวนครูปฏิบัติการสอน   =  จำนวนหองเรียน x (จำนวนนักเรยีน : หอง) / จำนวนครู : นักเรียน                                        

                   =  จำนวนหองเรียน x  2 

จำนวนบุคลากรสายบริหาร  

-  นักเรียน  121 - 359 คน        มีผูบริหารได 1 ตำแหนง  

-  นักเรียน  360 - 719 คน       มีผูบริหารได 1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 ตำแหนง  

-  นักเรียน  720 - 1,079 คน     มีผูบริหารได 1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 ตำแหนง  

-  นักเรียน  1,080 - 1,679 คน  มีผูบริหารได 1 ตำแหนง   มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 ตำแหนง 

-  นักเรียน  1,680 คนข้ึนไป      มีผูบริหารได 1 ตำแหนง  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 ตำแหนง 

เง่ือนไข   

-  การคิดจำนวนหองเรียน (โดยใชจำนวนนักเรียน : หอง หารจำนวนนักเรียน)  แตละช้ัน                

หากมีเศษต้ังแต 10 คนข้ึนไป ใหเพิ่มอีก 1 หอง             

-  การคิดจำนวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร  (0.5ข้ึนไปปดเปน 1 , ไมถึง 0.5 ปดท้ิง) 
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แบบ 5 การคำนวณอัตรากำลังขาราชการครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห                                        

   อัตราสวน     ครู  : นักเรียน     =    1  : 12                                   

    จำนวนนักเรียน   :   หอง          =   35  : 1                                   

   จำนวนครรูวม                         =   (35 x จำนวนหองเรียน) / 12                                     

   จำนวนครูปฏิบัติการสอน    =  จำนวนครูรวม – จำนวนบุคลากรสายบริหาร 
 
จำนวนบุคลากรสายบริหาร   

จำนวน  1 - 2 หองเรียน      มีผูบริหารได  1 คน   

จำนวน  3 - 6 หองเรียน      มีผูบริหารได  1 คน  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 1 คน   

จำนวน  7 - 14 หองเรียน    มีผูบริหารได  1 คน  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 2 คน   

จำนวน 15 - 23 หองเรียน   มีผูบริหารได  1 คน  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 3 คน   

จำนวน 24 หองเรียนข้ึนไป   มีผูบริหารได  1 คน  มี (รองฯ) ผูชวยผูบริหารได 4 คน 

เง่ือนไข   ในการคำนวณตามสูตรหากมีเศษต้ังแต  0.1 ข้ึนไปใหปดเปน 1 
 

    4. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  

   หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรสรางกลยุทธ ใหมในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหมีความสามารถตอบสนองความตองการของบุคคล สังคมไทย ผูเรียนมีศักยภาพในการ

แขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลกปลูกฝง ใหผูเรียนมีจิตสำนึกในความเปนไทย มีระเบียบ วินัย  

คำนึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข โดยกำหนดกรอบโครงสรางเวลา เรียนพื้นฐานสำหรับกลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม และกิจกรรมพัฒนา 

ผูเรียน ซึ่งสถานศึกษาเพิ่มเติมไดตามความพรอมและจุดเนน ดังนี้  

1. กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย             

2. กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  

3. กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  

4. กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

5. กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา  

6. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  

7. กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  

8. กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  
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   ไดจัดเวลาเรียนออกเปน 3 ระดับ ดังนี้  

   1. ระดับประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6) จัดเวลาเรียนเปนรายป เวลาเรียนท้ังหมดไมเกิน  

1,000 ช่ัวโมง/ป โดยมีเวลาเรียนวันละไมเกิน 5 ช่ัวโมง  

   2. ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-3) จัดเวลาเรียนเปนรายภาค เวลาเรียนท้ังหมด  

ไมเกิน 1,200 ช่ัวโมง/ป มีเวลาเรียนวันละไมเกิน 6 ช่ัวโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปนหนวยกิต         

ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาน้ำหนักเทากับ 1 หนวยกิต (นก.)  

   3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4-6) จัดเวลาเรียนเปนรายภาค เวลาเรียนท้ังหมด

ไมนอยกวา 3,600 ช่ัวโมง/ป มีเวลาเรียนวันละไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง คิดน้ำหนักของรายวิชาท่ีเรียนเปน   

หนวยกิต ใชเกณฑ 40 ช่ัวโมงตอภาคเรียน มีคาน้ำหนักเทากับ 1 หนวยกิต (นก.)  

   5. วิธีดำเนินการ      

     5.1 การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา    

     5.1.1 จัดทำระบบขอมูลสารสนเทศ ขอมูลท่ีใชในการจัดทำแผน ประกอบดวย     

        1) การจัดทำขอมูลนักเรียนและการจัดช้ันเรียน (10 มิ.ย.)    

        2) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกำหนดและแนวโนม    

การสูญเสียของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รวมครูชวยราชการและพนักงานราชการ อัตราจาง

ช่ัวคราว)    

       3) ขอมูลวุฒิการศึกษา สาขาวิชาเอก และความสามารถของบุคลากร    

      4) จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา    

       5) ความตองการครูเพิ่มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู        

(เทาจำนวนครู ท่ีขาดตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด)    

       6) ขอมูลพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราวท่ีจางดวยเงินงบประมาณ

และเงินรายไดสถานศึกษา    

       5.1.2 สถานศึกษาวิเคราะหขอมูลครูและบุคลากรท้ังดานปริมาณและความสามารถ 

ตามเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยศึกษาแนวโนมการเพิ่มหรือลดของจำนวนบุคลากรและประชากรวัยเรียน 

รวมท้ังวิเคราะหหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรูของสถานศึกษาประกอบการพิจารณา  

      5.1.3 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ป 3 ป และ/หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียด   

แสดงความตองการท้ังในดานปริมาณและความสามารถของบุคลากร และวิธีการดำเนินการ  

       5.1.4 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหความเห็นชอบ  

      5.1.5 ใชเปนขอมูลในการวางแผนอัตรากำลังคนในสถานศึกษา  
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       5.1.6 ดำเนินการปฏิบัติตามแผนอัตรากำลังโดย  

      1) สถาน ศึกษาจัดหาอัตรากำลังตามอำนาจของสถานศึกษา เชน           

ใชงบประมาณของสถานศึกษาหรือประสานขอความรวมมือกับองคกรอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณ

ดานการจัดจางบุคลากร  

      2) เสนอแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาตอสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อพิจารณาดำเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของตอไป 

       5.2 การจัดทำแผนอัตรากำลังระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา  

      5.2.1 จัดทำขอมูลสารสนเทศดานอัตรากำลังของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาท้ังดานปริมาณและคุณภาพเปนไปตามหลักเกณฑและความตองการ ดังนี้         

       1) ขอมูล 10 มิ.ย. ดานบุคลากรและจำนวนนกัเรียนของสถานศึกษา             

      2) ขอมูลดานวุฒิ วิชาเอกและความสามารถดานบุคลากร         

      3) ขอมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณกอนกำหนดและแนวโนม   

การสูญเสีย        

      4) จำนวนช่ัวโมงการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรของสถานศึกษา  

       5) ขอมูลพนักงานราชการ  ตำแหนงครูผูสอน  

      6) ความตองการครู เพิ่ มของสถานศึกษาตามกลุมสาระการเรียนรู        

(เทาจำนวนครูท่ีขาด) 

    5.2.2 จัดทำแผนอัตรากำลังระยะ 1 ป 3 ป หรือ 5 ป โดยมีรายละเอียดความ

ตองการท้ังดานปริมาณและความสามารถและวิธีการดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

    5.2.3 เสนอแผนตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ  

     5.2.4 การวางแผนอัตรากำลังคนในสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา    

    5.2.5 ดำเนินการตามแผนอัตรากำลังโดย  

     1) ดำเนินการในสวนท่ีเปนอำนาจของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เชน 

การเกล่ียอัตรากำลัง การจัดสรรอัตรากำลังครู การยาย การบรรจุแตงต้ัง การรับโอน และการพัฒนาบุคลากร  

การของบประมาณการจางครู   

      2) การเสนอความตองการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สถานศึกษาจัดทำขอมูลอัตรากำลังฯ/แผนพัฒนา 

อัตรากำลังฯ โดยใชขอมูล 10 มิถุนายน 

สถานศึกษารายงานขอมูลอัตรากำลัง สพท. 

สพท. ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 

สพท. ตรวจสอบความถูกตองขอมูลฯ 

สพท. ดำเนินการรายงานแผนอัตรากำลังขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตอ สพฐ. 

สพฐ. จัดทำแผนอัตรากำลังคนขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา       

ขั้นพื้นฐาน ใหความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาอัตรากำลังฯ 

เสนอ กพท. และ อ.ก.ค.ศ.  

เขตพื้นท่ีการศึกษา                

ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาฯ 
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    7. การนำไปใชประโยชน         

      1. การวางแผนอัตรากำลังสำหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา   

เปนประโยชนท่ีนำไปใชในเรื่องการบริหารงานบุคคลได ดังนี้     

    2. นำไปใชวางแผนกำหนดจำนวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอยางเหมาะสม  

สอดคลองกับปริมาณงานท่ีแทจริง     

    3. นำไปใชประกอบการแตง ต้ัง (ยาย) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา ไดตรงกับกลุมสาระท่ีตองการ     

    4. นำไปใชในการวางแผนการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน     

    5. ฝายผลิตขาราชการครูสามารถนำไปวางแผนการผลิตขาราชการครูใหสอดคลองกับความ 

ตองการใชอัตรากำลังคนในสถานศึกษา        

     6. นำไปใชในการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา

จากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อส้ินปงบประมาณ        

    7. นำไปใชในการจัดสรรอัตรากำลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีวางจากผลการ

เขารวมมาตรการปรับปรุงอตัรากำลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอนกำหนด)    

     8. นำไปใชในการคัดเลือกสถานศึกษาเขารับการจัดสรรงบประมาณจางบุคลากรตาม

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
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2. การบรรจุและแตงต้ังบุคลากร  

โรงเรียนบานบางจาก 

 

แนวทางการประเมินการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม  

1. แนวทางปฏิบัติงาน 

การเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม สำหรับตำแหนงครูผูชวยเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 26 ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561) ดังนี้ 

ดานการปฏิบัติตน 

1. วินัยและการรักษาวินัย 

2. คุณธรรม จริยธรรม 

3. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง 

5. จิตวิญญาณความเปนครู 

6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ 

ดานการปฏิบัติงาน 

1. การจัดการเรียนการสอน 

2. การบริหารจัดการช้ันเรียน 

3. การพัฒนาตนเอง 

4. การทำงานเปนทีม 

5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา 

6. การใชภาษาและเทคโนโลย ี

 ผูท่ีไดรับการบรรจุและแตงต้ังใหดำรงตำแหนงครูผูชวย ตองเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม

เปนเวลาสองปในสถานศึกษาท่ีไดรบัการบรรจุและแตงต้ัง 

 องคประกอบของคณะกรรมการการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขม 3 คน ประกอบดวย 

ผูอำนวยการสถานศึกษา เปนประธานกรรมการ ผูดำรงตำแหนงครูในสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิอื่นจาก

ภายนอกสถานศึกษา เปนกรรมการ ใหมีการประเมินเปนระยะๆ อยางตอเนื่องทุกหกเดือน รวมส่ีครั้งเปนเวลา

สองป ใหมีผลการประเมินจากคณะกรรมการทุกคนเฉล่ียในครั้งท่ี 1 – ครั้งท่ี 2 ไมต่ำกวารอยละ 60 และครั้งท่ี 

3 – ครั้งท่ี 4 ไมต่ำกวารอยละ 70 กรณีผลการประเมินในแตละครั้งต่ำกวาเกณฑท่ีกำหนด สามารถทบทวนผล

การประเมินไดอีกครั้งหนึ่ง กำหนดใหครูผูชวยท่ีลาคลอดบุตร ลาปวย ลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการ

เตรียมพลสามารถนับเปนระยะเวลาการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมไดไมเกินเกาสิบวัน หากลาเกิน

เกาสิบวันใหเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตามจำนวนวันท่ีลาเกินใหครบสองป 
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3. การพัฒนาบุคลากร  

โรงเรียนบานบางจาก 

 
 
แนวทางการปฏิบัติ  

1. จัดทำแผนหรือโครงการสำหรับกลุมงานพัฒนาบุคลากร 

2. วางแผนและดำเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรรวมกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา

และโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ตามท่ี สพฐ. กำหนด 

3. วางแผน กำกับ ติดตาม สงเสริม การพัฒนาบุคลากรดานการอบรม การศึกษาดูงาน เพื่อให

สอดคลองตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำป 
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4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 

โรงเรียนบานบางจาก 

 

 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(สงพรอมหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 23 ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564) 

---------------------------------------------------- 
เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนไป โดยโปรงใส 

เปนธรรม และตรวจสอบได  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (4) และ 72 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกอบกับขอ 7 ของคำส่ังหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 

16/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 21 มีนาคม 2560 ก.ค.ศ. จึงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้  

1. หลักเกณฑและวิธีการนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 เปนตนไป  

2. ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด

หลักการปฏิบัติตนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑและวิธีการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให ผูบังคับบัญชาใช

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยนำผลการประเมินไปใชเปน ขอมูล

ประกอบการพิจารณาในเรื่องตาง ๆ ดังนี้   

    (1) การเล่ือนเงินเดือนของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 73 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคาตอบแทนอื่น ๆ   

   (2) การคงวิทยฐานะ และการลดระยะเวลาสำหรับผูขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ          

     (3) การพฒันา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน     

    (4) การใหรางวัลจูงใจ      

   (5) การใหออกจากราชการ      

   (6) การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ  

    โดยใหหนวยงานท่ีจะนำผลการประเมินไปใช กำหนดรายละเอียดใหสอดคลองกับกฎหมาย 

ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการวาดวยการนั้น   

 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานใหดำเนินการปละ 2 ครั้ง ตามปงบประมาณ ดังนี้      

   ครั้งท่ี 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 มีนาคมของปถัดไป      

   ครั้งท่ี 2 ประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน ถึงวันท่ี 30 กันยายนของป

เดียวกัน  
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5. องคประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มี 3 องคประกอบ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี ้

     ตำแหนงครูผูชวย            

     องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน         

ตามมาตรฐานตำแหนง 80 คะแนน             

     องคประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน              

     องคประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

      ตำแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก           

     องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน       

ตามมาตรฐานตำแหนง 80 คะแนน แบงเปน 2 ตอน ดังนี ้

              - ตอนท่ี 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง 60 คะแนน             

          - ตอนท่ี 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานท่ีเสนอเปนประเด็นทาทาย  

20 คะแนน           

     องคประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา 10 คะแนน             

     องคประกอบท่ี 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 10 คะแนน 
 

   ระดับผลการประเมิน มี 5 ระดับ ดังนี้           

     ดีเดน    (รอยละ 90.00 ข้ึนไป)   

    ดีมาก    (รอยละ 80.00 - 89.99)           

ดี         (รอยละ 70.00 - 79.99)           

พอใช    (รอยละ 60.00 - 69.99)           

ปรับปรุง (รอยละ 59.99 - ลงมา)  

6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใหใชตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด  

7. ใหมีการกำหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผู บังคับบัญชาและผูรับ         

การประเมิน 
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   องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง          

  ตำแหนงครูผูชวย       

      ในแตละรอบการประเมิน ใหกำหนดขอตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง      

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหนงครูผูชวย      

    ตำแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก       

    ใหกำหนดขอตกลงปงบประมาณละ 1 ครั้ง โดยใหใชขอตกลงในการพัฒนางานตาม หลักเกณฑและ

วิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนขอตกลง เกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงาน 

   ท้ังนี้ ใหกำหนดขอบเขตของผลการปฏิบัติงานท่ีคาดหวังเพื่อใชสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ครั้งท่ี 1 ใหสอดคลองกับขอตกลงในการพัฒนางานดวย      

    กรณีท่ีผูรับการประเมินโอน เล่ือนตำแหนง ยาย เปล่ียนตำแหนง สับเปล่ียนหนาท่ี ไปชวยราชการ 

หรือไดรับมอบหมายหรือไดรับอนุญาตใหไปปฏิบัติงานนอกเหนือหนาท่ีหรืองานพิเศษอื่นใด หรือลาไป

ปฏิบัติงาน ในองคการระหวางประเทศ ระหวางปงบประมาณ ใหผูรับการประเมินจัดทำขอตกลงในการพัฒนา

งานกับผูบังคับบัญชา คนใหม และใหนำผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผูรับการประเมินทุก

ตำแหนงและทุกแหง มาประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 

   องคประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และองคประกอบท่ี 3 การ

ประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ      

   ใหเปนดุลพินิจของผูบังคับบัญชา 

   8. การประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแตละรอบ    

การประเมินใหดำเนินการ ดังตอไปนี้  

     (1) ผูบังคับบัญชาช้ีแจงทำความเขาใจกับผูรับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการฯ นี้ 

กอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน  

    (2) ผูบังคับบัญชาช้ีแจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามขอตกลงและกำหนดปฏิทิน     

การประเมินใหทราบโดยท่ัวกัน  

    (3) ในระหวางรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาใหคำปรึกษา แนะนำผูรับการประเมิน    

เพื่อปรับปรุง พัฒนา เสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใหผลการปฏิบัติงานประสบ

ผลสำเร็จ ตามขอตกลงท่ีไดกำหนดไวกอนเริ่มรอบการประเมินหรือในชวงเริ่มรอบการประเมิน  

    (4) ผูรับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบท่ี ก.ค.ศ. กำหนด โดยประเมินจากเอกสาร 

หลักฐานท่ีมีอยูจริง แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาพิจารณา  
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    (5) ผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหนง     

ตำแหนงครูผูชวย          

ในแตละรอบการประเมินใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมิน ตามสภาพ

การปฏิบัติงานจริงของผูรับการประเมินตามขอตกลงท่ีกำหนดไว           

ตำแหนงครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก           

การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี 1 ใหผูบังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการ

ประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผูรับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงาน ท่ีคาดหวังท่ี

กำหนดไว    

การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งท่ี 2 ใหผูบังคับบัญชานำผลการประเมินขอตกลงในการพัฒนางาน

ตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาใช

ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองคประกอบท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานได     

   องคประกอบท่ี 2 การประเมินการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา และองคประกอบท่ี 3      

การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ           

   ในแตละรอบการประเมิน ใหผูบังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรม การปฏิบัติตน

ตามสภาพจริงของผูรับการประเมิน     

    (6) ผูบังคับบัญชาแจงผลการประเมินพรอมความเห็นใหผูรับการประเมินทราบ    

     (7) ผูบังคับบัญชาประกาศรายช่ือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูมีผลการ

ปฏิบัติงาน อยูในระดับดีเดนและดีมากในท่ีเปดเผยใหทราบโดยท่ัวกัน เพื่อเปนการยกยองชมเชยและสราง

แรงจูงใจใหพัฒนา ผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินตอไปใหดียิ่งข้ึน  

    9. ใหสวนราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หนวยงานการศึกษา แลวแตกรณี ดำเนินการ ใหมี

ระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนำไปใชตามวัตถุประสงคท่ีกำหนดไวตามหลักเกณฑและวิธีการฯ ในขอ 3   

    สำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีการ

จัดเก็บ รักษาไวอยางนอยส่ีรอบการประเมิน   

    10. กรณีท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการฯ นี้ ใหเสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
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5. การใหคุณใหโทษและการสรางขวัญกำลังใจ 

โรงเรียนบานบางจาก 

 

 

การสงเสรมิวินัย 

แนวทางการปฏิบัติ  

1. ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจาง 

ดำเนินการโดยผูอำนวยการโรงเรียน ในกรณีตอไปนี้ 

1.1 กรณีความผิดวินัยไมรายแรง 

1.2 กรณีความผิดวินัยรายแรง 

1.3 การอุทธรณ 

1.4 การรองทุกข 

2. การเสริมสรางและปองกันการกระทำผิดวินัย ดำเนินการโดยผูอำนวยการสถานศึกษา 

2.1 ผูบริหารแตละระดับ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา 

2.2 ดำเนินการใหความรู ฝกอบรม การสรางขวัญและกำลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ 

เสริมสรางและพัฒนาเจตคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา 

   2.3 สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส ปองกันและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชากระทำผิด

วินัยตามควรแกกรณี 

3. ดูแลการออกจากราชการ ดำเนินการโดยผูอำนวยการสถานศึกษา 

3.1 การออกจากราชการ 

3.2 การใหออกจากราชการ กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการหรือไมผานการเตรียม

ความพรอมและพัฒนาอยางเขมต่ำกวาเกณฑท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

3.3 การออกจากราชการไวกอน 

3.4 การออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทน 

3.4.1 กรณีเจ็บปวยโดยไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีโดยสม่ำเสมอ 

3.4.2 กรณีไมปฏิบัติงานตามความประสงคของทางราชการ 

3.4.3 กรณีส่ังใหออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แหง

กฎระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีเปนผูไมมีสัญชาติไทย กรณีเปนผู

ดำรงตำแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน กรณีเปนคนไร

ความสามารถหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบหรือเปนโรคท่ีกำหนดในกฎ ก.ค.ศ. กรณีเปนผู

บกพรองในศีลธรรมอันดี กรณีเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเปนเจาหนาท่ีในพรรค

การเมือง หรือกรณีเปนบุคคลลมละลาย 
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3.4.4 กรณีขาดคุณสมบัติท่ัวไป กรณีมีเหตุสงสัยวาเปนผูท่ีไมเล่ือมใสในการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข 

3.4.5 กรณีมีเหตุอันสงสัยวาหยอนความสามารถบกพรองในหนาท่ีราชการหรือ

ประพฤติตนไมเหมาะสม 

3.5 กรณีมีมลทินมัวหมอง 

3.6 กรณีไดรับโทษจำคุก โดยคำส่ังศาล หรือรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุกใน

ความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

4. ตรวจการปฏิบัติงาน ตรวจการแตงกายของบุคลากร จัดรวบรวมสารสนเทศ ขอมูลตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับงานวินัยและการรักษาวินัย ท้ังดำเนินการแกไขปญหาบุคลากรท่ีไมปฏิบัติตามวินัย 

5. จัดทำตารางเวรยาม เวรประจำวัน และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร 

6. ติดตาม รวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำป 
 

การสรางขวัญและกำลังใจ 

แนวทางการปฏิบัติ  

1. มอบของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

2. มอบบัตรอวยพรและรองเพลงอวยพรเนื่องในวันเกิด 

3. ชวยเหลือตามวาระโอกาสตางๆ 

4. มอบส่ิงของใหกำลังใจในยามเจ็บปวย 

5. สวัสดิการอื่นๆ ท่ีผูบริหารพิจารณาให 

6. ติดตามรวบรวมขอมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจำป 
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 โครงการประชุม อบรม สัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร 

 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของขาราชการ

ครูและบุคลากรการศึกษาปฐมวัย 

 โครงการสงเสริมสวัสดิการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

- มอบของขวัญ แสดงความยินดีในโอกาสตางๆ 

- เงินชวยเหลืองานศพ 

- คาพาหนะไปอบรม 

- สวัสดิการอ่ืนๆ ท่ีผูบริหารพิจารณาให 

- สงเสริมใหครูเขารับการอบรมท้ังในและนอกสถานท่ี 

- ทัศนะศึกษาดูงาน 
 

 รายงานอัตรากำลัง 

 สำรวจความตองการกำลังคนกับภาระงาน 

 กำหนดตำแหนง 

 มอบหมายปฏิบัติหนาท่ี 

 ติดตาม ประเมินผล 

การเสริมสรางประสิทธิภาพ 

การทำงาน 

การวางแผนอัตรากำลัง 

และการกำหนดตำแหนง 

การสรรหาและ 

การบรรจุแตงต้ัง 

วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ 

โครงสรางการบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนบานบางจาก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรร

มาภิบาลในสถานศึกษา “ปองกันการทุจริต” 

(โครงการโรงเรียนสุจริต) ระดับสถานศึกษา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนบาน

บางจาก 

-  จัดการอบรม 

-  สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 

-  ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัย 
 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานขอมูลอัตรากำลัง สพท. 

ผูคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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