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   โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิท์องบน) 
    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    กระทรวงศึกษาธิการ 

www.thairath95.ac.th 



 
        

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 

 
โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

 

 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สำกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ              โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
ท่ี         /๒๕๖๓                            วันที่    10 สิงหาคม ๒๕๖๓  
เร่ือง     รายงานการดำเนินงานโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562   
 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 

 ข้าพเจ้า นางสาวธนันท์ลดา วรรณคำ ตำแหน่งครู คศ.1 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดำเนินการบริหาร
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 

๑. เพื่อพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
๒. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 

โดยมีระยะเวลาการดำเนินงานระหว่างวันท่ี 16 พฤษภาคม 2562 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2562 
 บัดนี้ โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นที่เรียบร้อย รายงานผล
การดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษา ตามแบบรายงานการดำเนินงานโครงการ เอกสาร
ตามแนบ 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
ลงช่ือ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

    (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ) 
 
ความเห็นของผู้อำนวยการ 
 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
        
 
 
                                          ( นายศุภกฤษ     ไชยศร ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) 
 

 

 

 

 

 

ASUS
Textbox
๒๕๖๕

ASUS
Textbox
๒๕๖๔

ASUS
Textbox
/๒๕๖๕

ASUS
Textbox
๒๕๖๔

ASUS
Textbox
๒๕๖๔



คำนำ 

 รายงานการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน 
เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการกับการดำเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เร ียนมี
ศักยภาพ การดำเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนี้ได้รวบรวมผล
การ ดำเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการการสรุปผลความสำเร็จ
และความ พึงพอใจของผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี ้เพื ่อเป็น ส่วนหนึ่งในการนำข้อมูลสำหรับการวางแผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)ให้มีคุณภาพสามารถพัฒนานักเรียนให้มี
มาตรฐานทางการศึกษาเป็นข้อมูลสำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความเช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 

                                                                                               นางสาวธนันท์ลดา   วรรณคำ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
หน้า  

บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม        ๑  
คำนำ                            ๒ 
สารบัญ                                                                                                                        ๓  
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการ         ๔ 
ภาคผนวก .                             6
ประมวลภาพการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖2 

 
๑. ช่ือโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. สนองกลยุทธ์โรงเรียนท่ี กลยุทธ์ข้อท่ี ๒ 
๓. สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ข้อท่ี มาตรฐานท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
    ช่ือผู้รับผิดชอบ         นางสาวธนันท์ลดา   วรรณคำ  
 
๕.วัตถุประสงค์ 
    1. เพื่อพัฒนาครูให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 
    2. เพื่อพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ  
 
๖. เป้าหมาย  
    ๖.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
          ครูทุกคนได้รับการอบรม สัมมนาและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ 
    ๖.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
          ครูทุกคนเป็นครูมืออาชีพ 
 
๗. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
    ๗.๑ ร้อยละของครูท่ีเข้าอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
    ๗.๒ ร้อยละของครูท่ีไปทัศนศึกษาดูงานเปรียบเทียบ  
 
๘. การดำเนินงาน  
                            การดำเนินงานโครงการ พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วยกิจกรรม 
จำนวน ๑ กิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมท่ีการดำเนินงานดังนี้ ๑. อบรม สัมมนาและพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ เป็น
กิจกรรมท่ีมีลักษณะของกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมือ
อาชีพ มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษา ดูงานเปรียบเทียบ โดยจัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ๒๕๖2 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังหมด จำนวน 45 คน 
 ๙. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน การดำเนินงานโครงการ พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้  
๑. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  
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๑๐. ผลสำเร็จของโครงการ 
      ๑๐.๑ ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ  

ตัวชี้วัดความสำเร็จ ร้อยละของผลสำเร็จ 
เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

1.ร้อยละของครูท่ีเข้าอบรมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 88 100 
2.ร้อยละของครูท่ีไปทัศนศึกษาดูงานเปรียบเทียบ 85 90 

 
๑๐.๒ สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
               ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม                         คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐  
               ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มีค่าเฉล่ีย         ๔.๘๕  
                                                                            อยู่ในระดับ    มากท่ีสุด  
๑๑. งบประมาณ  
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา ( ) เงินรายได้สถานศึกษา 
                                        ( ) เงินระดมทรัพยากร    ( ) เงินอื่นๆ ………………….………………………….  
       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ  
                 ๑. งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ      80,000  บาท 
                 ๒. งบประมาณท่ีใช้ไป              80,000  บาท 
                 ๓. งบประมาณคงเหลือ                      ๐ บาท  
 
๑๒. สรุปในภาพรวม  
         จากการดำเนินงานโครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีข้อพิจารณาในการดำเนินงาน ดังนี้  

๑.  จุดเด่นของโครงการ 
 เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ มีการ 

พัฒนาการเรียนการสอนโดยให้ครูเข้ารับการอบรม ศึกษาดูงานเปรียบเทียบแล้วนำผลการอบรมศึกษาดู 
งานมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาการเรียนการสอน 
๒. จุดควรพัฒนาของโครงการ  

                - 
 ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการ 
                        - 
 
 
 
 

  ลงช่ือ...............................................ผูร้ายงาน 
                                                                        (นางสาวธนันท์ลดา  วรรณคำ) 

 

  



   ภาคผนวก 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

1. สภำพบริบทของสถำนศึกษำ  
 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน)  ที่ตั้ง 47 หมู่ 2  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์  11120 โทรศัพท์ 0-25839127 โทรสาร 02-5834023  Email : 
thairath95_@hotmail.com  
Website : www.thairath95.ac.th  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 เป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีเนื้อที่  14 ไร่  3 งาน   
ผู้บริหารโรงเรียน คือ นายศุภกฤษ ไชยศร 

1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตั้งเมื่อ 
ปี พ.ศ. 2467  ซึ่งเดิมใช้วัดเป็นสถานที่เรียนของนักเรียนซึ่งมูลนิธิไทยรัฐ ได้ เข้ามาก่อสร้างอาคารเรียนพร้อม
อาคารเอนกประสงค์และได้ก่อตั้งมูลนิธิเพ่ือการศึกษาไทยรัฐวิทยา จึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโพธิ์
ทองบน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 มาเป็นชื่อโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 95 (วัดโพธิ์ทองบน) ในปัจจุบัน   
 
2.จ ำนวนบุคลำกร 
บุคลำกร ผู้บริหำร รองผู้อ ำนวยกำร ครูผู้สอน พนักรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่อื่นๆ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
1 - 33 - 10 1 

 
3.วุฒิกำรศึกษำสูงสุดของบุคลำกร 
วุฒิกำรศึกษำ ปวช. ปวส. ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก อ่ืนๆ 

ปีกำรศึกษำ 2562 - - 22 11 - - 
 
4.วิทยฐำนะ(ครูประจ ำกำร) 
วิทยฐำนะ ครูผู้ช่วย ครู ครูช ำนำญกำร ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครูเชี่ยวชำญ เชี่ยวชำญพิเศษ 
ปีกำรศึกษำ 

2562 
7 16 8 2 - - 
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5.สำขำวิชำชีพที่จบกำรศึกษำและภำระงำน(รวมครูอัตรำจ้ำง) 
สำขำวิชำ จ ำนวน(คน) ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน

ในแต่ละสำขำวิชำ(ชม./สัปดำห์) 
1.คณิตศำสตร์ 5 18ชม./สัปดำห์ 
2.วิทยำศำสตร์ 3 18ชม./สัปดำห์ 
3.ภำษำไทย 6 18ชม./สัปดำห์ 
4.ภำษำอังกฤษ 4 18ชม./สัปดำห์ 
5.ประถมศึกษำ 2 18ชม./สัปดำห์ 
6.สังคมศึกษำ 5 18ชม./สัปดำห์ 
7.ปฐมวัย 10 18ชม./สัปดำห์ 
8.ศิลปะ 1 18ชม./สัปดำห์ 
9.นำฏศิลป์ 1 18ชม./สัปดำห์ 
10.สุขศึกษำและพละ 2 18ชม./สัปดำห์ 
11.เทคโนโลยี 2 18ชม./สัปดำห์ 
 
6.ข้อมูลนักเรียน 
 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

อ.2 3 31 30 61 1:20 
อ.3 3 48 39 87 1:17 
ป.1 3 51 49 100 1:33 
ป.2 3 47 27 74 1:25 
ป.3 3 46 42 88 1:29 
ป.4 3 51 44 95 1:32 
ป.5 3 50 39 89 1:30 
ป.6 3 39 48 87 1:29 
ม.1 1 31 12 43 1:43 
ม.2 1 16 25 41 1:41 
ม.3 1 16 20 36 1:36 
รวม  27 426 375 801 1:30 

 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
นโยบำยกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 

ควำมเป็นมำ 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคลากร ถือเป็นกุญแจส าคัญที่น าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ เนื่องจากบุคลากรจะ
เป็นผู้ผลักดันให้ภารกิจต่างๆของสถานศึกษา ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น องค์กรจ าเป็นจะต้องมีการ
ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะสอดคล้องตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา ตลอดจนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อ
สถานศึกษา 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) จึงได้จัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ที่มุ่งเน้นการ
บริหารงานทรัพยากรบุคลากรและระบบการประเมินผล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถหลักให้แก่บุคลากร 
โดยน าแนวความคิดการบริหารงานเพื่อให้เกิดผลส าเร็จอย่างรอบด้านมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
 
นโยบำยกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)
แบ่งเป็น 5 ด้ำน ได้แก่  

ด้ำนที่ 1 การวางแผนก าลังคน 
ด้ำนที่ 2 การสรรหา 
ด้ำนที่ 3 การพัฒนาบุคลากร 
ด้ำนที่ 4 การส่งเสริมและขวัญก าลังใจ 
ด้ำนที่ 5 การเข้าถึงข้อมูล 
 

กำรด ำเนินกำรและแนวปฏิบัติตำมนโยบำย กำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยำ ๙๕ (วัดโพธิท์องบน) 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยดำ้นที่ 1 กำรวำงแผนก ำลังคน 
 วางแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภาระกิจของสถานศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยดำ้นที่ 2 กำรสรรหำ 
 1.กลุ่มงานบุคลากรด าเนินการสรรหาบุคลากรตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความต้องการและ
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและอัตราต าแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน 
 2.ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม และโปร่งใสดังนี้ 
   - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 



  - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  - ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือด าดงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆเพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - ด าเนินการสรรหาบุคลากรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามภารกิจในสถานศึกษาโดย
การประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยดำ้นที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 1.จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้าน
ต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 โดยพิจารณาบุคลากรเข้ารับการ
อบรมรวมท้ังส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ตามสายงานความก้าวหน้าให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
 2.จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละ
ต าแหน่ง และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆอย่างเหมาะสมตามความ
ถนัดและความรู้ความสามารถ 
 3. จัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนา
บุคลากรโดยโรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การบริหารงานทรัพยากรบุคลากร ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร สวัสดิการสภาพแวดล้อมการ
ท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมท้ังติดตามและน าผลความพึงพอใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาพัฒนา 
 4. ส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด 
 5.โรงเรียนมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่ง
บุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในต าแหน่งตามสายงาน 
 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยดำ้นที่ 4 กำรส่งเสริมและขวัญก ำลังใจ 
 1.จัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ การจัดกองทุนเพ่ือนครูช่วยเพื่อนในวาระต่างๆ มีการมอบ
เกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการท างานเป็นต้น 
 2.ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งข้าราชการและลูกจ้าง 
 3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ
ครูและประกอบการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ แลพการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด 
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 4. จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างบรรยาการที่ดีในการท างาน 
 5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรึความสามารถของบุคลากร
โดยค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างานของบุคลากร  
 6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตามโครงการ
ต่างๆ เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต่อ 
 
แนวปฏิบัติตำมนโยบำยดำ้นที่ 5 กำรเข้ำถึงข้อมูล 
 1.มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ สามารถเข้าถึง
และใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว 
 2.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหาบุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการที่
ทางราชการก าหนด เพ่ือให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 
หลักเกณฑ์กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
 ในการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกฝ่ายของสถานศึกษาให้อยู่ในระเบียบวินัยและ
จริยธรรมอันดีงาม เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กร เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสเป็นธรรม และก่อให้เกิดผลดีแก่ทางราชการนั้น มีหลักเกณฑ์ต่างๆที่บุคลากรจ าเป็นต้อง
รับรู้และถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
2. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
3. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
4. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
7. การลงเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
8. หลักเกณฑ์การขาด ลา มาสาย 
9. การอยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 
10. โทษทางวินัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
รำยงำนผลกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลประจ ำปี 

ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยำ ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) 
 จากนโยบาย การบริหารงานทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)จัดระบบ
การรายงายผลการบริกหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีโดยมีการขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 
 
นโยบำยด้ำนที่ 1 กำรวำงแผนก ำลังคน 
 วางแผนอัตราก าลัง เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคลากรไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และ
ตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา ให้สอดคล้องต่อภาระกิจของสถานศึกษาท่ี
เปลี่ยนแปลง รวมท้ังแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
นโยบำยด้ำนที่ 2 กำรสรรหำ 
 การสรรหากลุ่มงานบุคลากรด าเนินการสรรหาบุคลากรตามคุณลักษณะที่สถานศึกษามีความต้องการ
และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและอัตราต าแหน่งที่ว่างหรือขาดแคลน มีการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม 
และโปร่งใสดังนี้ 
   - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้ที่สอบแข่งขันได้ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  - ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูในสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  - ด าเนินการสรรหาบุคลากรเพ่ือด าดงต าแหน่งพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆเพ่ือสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  - ด าเนินการสรรหาบุคลากรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามภารกิจในสถานศึกษาโดย
การประกาศรับสมัครคัดเลือกทางสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
นโยบำยด้ำนที่ 3 กำรพัฒนำบุคลำกร 
 การพัฒนาบุคลากรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ โดยการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2560-2563 โดยพิจารณา
บุคลากรเข้ารับการอบรมรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามสายงานความก้าวหน้า ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการ
พัฒนาบุคลากรในแต่ละต าแหน่ง และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ 
+อย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ น าข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากร
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับพัฒนาบุคลากรโดยโรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการบริหารงานทรัพยากรบุคลากร ท้ังด้านการพัฒนา
บุคลากร สวัสดิการสภาพแวดล้อมการท างาน บ าเหน็จความชอบ พร้อมท้ังติดตามและน าผลความ

ASUS
Textbox
2563-2566



พึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพัฒนา มีการส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อน
วิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เพื่อสิทธิประโยชน์และ
ความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด และโรงเรียนมีการประเมินบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง เพื่อพิจารณาจัดส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถใน
ต าแหน่งตามสายงาน 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีพัฒนำ หน่วยงำนที่จัด หลักฐำนอ้ำงอิง 

1 นางปูริดา   จันทร์นวล - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
-วิเคราะห์ข้อมูลและจัดท า
สารสนเทศผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
 (O-NET) 
-การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในจังหวดั
นนทบุรี ให้มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 
-หลักสุตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล  โครงการบูรณาการสะเต็ม
ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ 
เร่ือง ขนส่งทันใจ ลืน่ไถลไม่กลัว 
-สัมมนาความเป็นพลเมืองดีของกลุ่ม
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและ
ภาคตะวันออก 

-ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 
 
-ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนนทบุร ี
 
 
 
 
สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 
-สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-มูลนิธิไทยรัฐ 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 
 
 
 

 
เกียรติบัตร 
 
 
 
เกียรติบัตร  
 
 
เกียรติบัตร  
 

2 นางจฬุาลักษณ์ รังกลาง "การพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
ภาษาไทยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้การเขียนเร่ืองตามจินตนา
การบูรณาการเรียนรู้ด้วยประสาท
สัมผัสทัง้ห้าระดับชั้นประถมศึกษา" 

จากหน่วยพัฒนาครูบริษทั
อมร8558 
 

รหัสหลักสูตร 
629032003003 
รหัสหน่วยพัฒนา 
044556100092 

3 นางสาวสุวรรณี  ทองจันทร ์ - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 

4 นางสาวมณี  จิรารัชต์พงศ ์ - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ
ธรรมชาติและการปรับตัวรบัการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 
 



 
ล ำดับ

ที่ 
ชื่อ-สกุล เรื่องที่พัฒนำ หน่วยงำนที่จัด หลักฐำนอ้ำงอิง 

5 นางสาวพชิญ์สนิี แพงศรี
นิธิศ 

 

 - หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารส าหรับครูผูส้อนระดบั
มัธยมศึกษาตอนต้นโดยใชส้ื่อ 
EnglishDiscoveriesonline 

 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ 
บริษัทโมบายโชลชูั่นส์อินทิ
เกรเตอร์จ ากัด 

 

เกียรติบัตร 
รหัสหลักสูตร 67173 

6 นายเชาวลิต  เพ็งเจริญ -หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เกียรติบัตร 

 
7 นางสาวจีรนันท์   ปุ่งค า

น้อย 
-หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา 
(ป.1-3) เร่ือง หนูหนูกับ zoo 
ใหม่ 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

 
เกียรติบัตร 

 
8  นางสาวธนันท์ลดา  วรรณ

ค า 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
จังหวัดนนทบุรี ให้มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 

สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

เกียรติบัตร 

9 นางพิมปุณยวัจน์  มาสังข ์
 
 
 
 
 

- การอบรมออนไลน์หลักสูตร 
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียน
เพื่อออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล 
(Habitscan – Types of 
Learmers) 
 

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษา จ ากัด 
 
 
 
 
 

รหัสหลักสูตร62818076 
– 011 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 
 
 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 



10 นางสาวนพมล  หงษท์อง - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 
 

11 นางสาวนฤมล   ยิ่งยง - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 
 

12 นายชาตรี  สารสุข - หลักสูตรการลดความเสี่ยงภัย
พิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรบั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ
ไทย 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 62037 

 
 

13 นางสาวสุนนัทา  บุตรศรี -หลักสูตรการจัดการเรียนการ
สอนวิทยาการค านวณ 
 
 
 
-หลักสุตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล  โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น เร่ือง ขนส่งทนัใจ ลื่น
ไถลไม่กลัว 
-การจัดการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโร
นา 2019 ผ่านระบบการประชุม
ทางไกล 

-ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต2 
-สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
-ส านักงานคณะกรรมการ
การรศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

เกียรติบัตร 

 
เกียรติบัตร 

 
 
 
 
เกียรติบัตร 

 
14 นางสาววลัยพร  สุขสบาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“โครงการจัดท าสื่อนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและสง่เสริมการอ่าน 
การเขียน” 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปากเกร็ด 

เกียรติบัตร 

15 นางสาวภัทราภรณ์  พิชิต
ภัย 

การอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารส าหรับครูผุ้สอน
ระดับประถมศึกษา โดยใชส้ื่อ 
English Discoveries online 
 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เกียรติบัตร 
รหัสหลักสูตร 62172 
 
 



16 นายธีรุตม์   พรหมมา การอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Code Monkey : 
Game Builder for the 
21st Century World 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 

เกียรติบัตร 

17 นางสาวฑิตยา  จนัทวฒัน์ หลักสูตรอบรมออนไลน ์
การจัดการเรียนรู้วิทยาการ
ค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบนั
ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เกียรติบัตร 

18 นางปวีณา      กลิ่นจ าปา หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับใช้สื่อ
การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 - อนุบาล 3) 

สถาบนัภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

19 นางสาววิภาวรรณ  ประทุม
วัน 

หลักสูตรระบบวิเคราะห์พฒันา
ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้รายบุคคล 
(Habitscan-Tyeps of 
Learners) 
 

บริษัท นวัตกรรมสร้างสรรค์
การศึกษา จ ากัด 

เกียรติบัตร  
รหัสหลักสูตร 
628181076 
 

20 นางชนาวรรณ    สุขใส หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับใช้สื่อ
การเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย 
(อนุบาล 1 - อนุบาล 3) 

สถาบนัภาษาอังกฤษ  
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 นางสาวสุมณี  เพ็งพิทักษ ์ -หลักสูตรการอบรมครูด้วยระบบ
ทางไกล โครงการบูรณาการสะ
เต็มศึกษา 

สถาบนัส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เกียรติบัตร 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบำยด้ำนที่ 4 กำรส่งเสริมและขวัญก ำลังใจ 
 ด้านการส่งเสริมและขวัญก าลังใจจัดท าโครงการเสริมสร้างก าลังใจของบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดสวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาได้แก่ การจัดกองทุนเพ่ือนครูช่วย
เพ่ือนในวาระต่างๆ มีการมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจัดเลี้ยงสังสรรค์เพื่อ
เสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร การมอบของเยี่ยมไข้ เพ่ือสร้างแรงจูงใจและ
ทัศนคติที่ดีในการท างานเป็น ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น ทั้งข้าราชการและ
ลูกจ้าง จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และประกอบการพิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษาโดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามที่
ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางราชการ
ก าหนด     จัดสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานจัดระบบงานและมอบหมาย
งานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรโดยค านึงถึงความสมดุลในชีวิตและการ
ท างานของบุคลากร จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการด าเนินงานตาม
ความเหมาะสมเท่าเทียมกัน 

   

   

  

   



   
 
 
นโยบำยด้ำนที่ 5 กำรเข้ำถึงข้อมูล 
 การเข้าถึงข้อมูลมีการจัดเก็บข้อมูลของบุคลากรในสถานศึกษาโดยครบถ้วนอย่างเป็นระบบระเบียบ 
สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการสรรหา
บุคลากรอย่างครบถ้วนทุกกระบวนการที่ทางราชการก าหนด เพื่อให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง เกิด
ความโปร่งใส และเป็นธรรม 
 


