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โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี  ตราด 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 



รายงานผลการด าเนินงาน ปงบประมาณ 2564 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

ระยะเวลาด าเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
*********************************************************** 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง รวดเร็ว  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

สนองตอบความต้องการของสถานศึกษา     
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตส านักในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผล

ส าเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์     
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ     
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ มี

ความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ผู้เรียนเป็นส าคัญ     
ขอบข่าย/ภารกิจ  

1. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   

1.1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   
1.1.2 การเกลี่ยอัตราก าลัง   การตัดโอนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน   

1.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ   
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   

2.1 การรักษาราชการแทน/การรักษาการในต าแหน่ง   
2.2 งานออกจากราชการ   

2.2.1 การเกษียณอายุราชการ   
 3. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ   

3.1 งานบ าเหน็จความชอบ   
3.2 งานทะเบียนประวัติ   
3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
3.4 งานบริการบุคลากร   

3.4.1 การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 
   
 



4. กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร   
4.1 งานฝึกอบรม   
4.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ   
4.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   

4.3.1การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ    
5. กลุม่งานวินัย   

5.1 งานวินัย   
  



ผลการด าเนินงานตามโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้สรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในภาพรวมเป็นไป ตาม

นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด รวมทั้งแผนอัตราก าลังและการบริหารจัดการของสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากร บุคคลอันจะน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังนี้   

1. กลุ่มงานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง   
1.1 งานวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน   

 - ไดจัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา โดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง 5 ปี,แผนอัตราก าลัง 10 ปี  
                1.2 งานก าหนดต าแหน่งและวิทยฐานะ   

      1.2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเลื่อนและให้มีวิทยฐานะ   
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้   

 - วิทยฐานะครูช านาญการ ยื่นเสนอขอรับการประเมิน จ านวน - ราย   
2. กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   

2.1 การรักษาการในต าแหนง   
 - ได้ด าเนินการแต่งตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็น
ผู้รักษาการในต าแหน่ง เพ่ือให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ดังนี้  

 - ต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 ครั้ง   
2.2 งานออกจากราชการ   

2.2.1 การเกษียณอายุราชการ   
 - ได้ด าเนินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุราชการ เป็นไปตาม

ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้   
1. ต าแหน่งครู จ านวน  - ราย   

  



3. กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
3.1 งานบ าเหน็จความชอบ   

3.1.1 การเลื่อนข้ันเงินเดือน/ค่าจ้าง   
      - ได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระเบียบ  

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและ

ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการมากยิ่งขึ้น ดังนี้   

(1) การเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้างกรณีปกติ จ านวน 12 ราย ดังนี้   

- ต าแหน่งครู จ านวน 12 ราย   

           - ต าแหน่งลูกจ้างประจ า จ านวน  1 ราย   

(2) การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ   

     - ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน 1 ราย   

3.2 งานทะเบียนประวัติ   

     - ได้จัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ

ลูกจ้าง เพื่อให้มีข้อมูลส่วนตัวบุคคลที่สามารถน าไปใช้ในการบริหารบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับเจ้าของประวัติและ

ผู้รับบริการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ และ ก.พ.7/ก.ค.ศ.16 เพ่ือน าไปใช้ได้ตามประสงค์ดังนี้             

3.2.1 การจัดท าและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและลูกจ้างจ านวน 1 ราย   

3.2.2 การจัดท าข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และลูกจ้าง จ านวน 14 ราย   

     3.2.3 การบันทึกวันลาประจ าปีในแฟ้มประวัติข้าราชการข้าราชการ   

3.2.4 การให้บริการส าเนาทะเบียนประวัติและ ก.พ.7 จ านวน 3 ราย   

3.3 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

ได้จัดท าข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างเพ่ือเสนอขอ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจัดสรร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อความพึงพอใจและเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน  



4. กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

4.1 งานฝึกอบรม   

4.1.1 การฝึกอบรม   

- ได้ด าเนินการจัดท าโครงการเพ่ืออบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทั้งตาม

นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่  

การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราดตามความต้องการของสถานศึกษา ตามความต้องการของขาราชการ

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้าง ซึ่งถือว่า

เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญยิ่งในการท่ีจะด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จ ได้รับการพัฒนาอย่างและทั่วถึง  

และสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 1 โครงการ จ านวนผู้ได้รับการอบรม

พัฒนา จ านวน 14 ราย   

        4.2 งานส่งเสริมและยกย่องเชิดเกียรติ   

- ได้ด าเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้

ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ โดยการคัดเลือก ประกวดและแข่งขัน เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สูงขึ้น ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก่ทาง

ราชการ จ านวน 2 ราย   

4.3 งานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ   

- ได้ประสานและสนับสนุนการขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพ เพ่ือให้ข้าราชการ  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและสามารถต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได

รวมทั้งได้รับการพัฒนามีความม่ันคงในการประกอบวิชาชีพ   

- ได้ด าเนินการขอต่อใบอนุญาตวิชาชีพครู จ านวน - ราย   

  5. กลุ่มงานวินัย  

- ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความ

โปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจ 

แนวทางด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง   

5.1 งานวินัย   

5.1.1 การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 14 ราย   



ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบ งานมี
การเปิดเผยงาน มีการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถน าข้อมูลการปฏิบัติงานมา เผยแพร่ 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน   
 
ด้านการสรรหาและบรรจุแตง่ตั้ง  
  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด
และเลือกสรร คนดี คนเก่ง คนที่มีความรู้ความสามารถ เพ่ือปฏิบัติภารกจิของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ผูร้ับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงาน มีการด าเนินงานที่เป็น
ปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถน าข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
 
ด้านงานบ าเหน็จ ความชอบและทะเบียนประวัติ  

ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงาน ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติท่ีดี 
และมีความผูกพันต่อสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงานมีการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและ
ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานและป้องกัน
การทุจริตภายในหน่วยงาน 

  
ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลล ได้พัฒนาข้าราชการครูครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็น
ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูงพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการ พัฒนา
บุคลากร เพื่อให้สามารถรับภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงาน มีการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถน าข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงาน
และป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  
  
 
 



ด้านงานวินัย   
ได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เป็นผู้มีระเบียบ วินัย มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรู้และเข้าใจ แนวทางด าเนินการทางวินัย การรักษาวินัย การอุทธรณ์  ร้องทุกข์และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบงานมีการเปิดเผยงานมีการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ครบถ้วนและถูกต้อง  
สามารถน าข้อมูลการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมความโปร่งใสในการด าเนินงานและป้องกันการ
ทุจริตภายในหน่วยงาน  
  



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 
 

ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 
เรื่อง  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-------------------------------------------- 
 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เ พ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ดังนี้ 

๑.   ด้านการวางแผนก าลังคน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล ด าเนินการวางแผนอัตราก าลังคนในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
 ๑.๑ การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๑-๓ ปี เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รองรับต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ๑.๒ จัดท าแผนการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และตรงตาม
ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา 
 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิทยฐานะ และเลื่อน  วิทย
ฐานะสูงขึ้น หรือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ตามสายงานของตนเอง 
 ๑.๔ ก ากับ ติดตาม ประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามี      วิทย
ฐานะช านาญการ และช านาญการพิเศษ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๒. ด้านการสรรหา 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลด าเนินการแสวงหาบุคคลตามคุณลักษณะที่ก าหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง 
คนที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 
 



  แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ ด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน โดยสามารถน าอัตราว่างมาใช้ในสถานศึกษาได้ทันทีตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  ๒.๒ ด าเนินการสรรหาโดยวิธีการที่หลากหลาย เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 ๓. ด้านการพัฒนา 
  กลุ่มบริหารงานบุคคลได้พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการวางแผนพัฒนา
บุคลากร เตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 
พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับ
ภารกิจของสถานศึกษา และแผนการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๓.๑ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา 
  ๓.๒ จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (ID plan) เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรใน
แต่ละต าแหน่ง 
  ๓.๓ น าระบบสารสนเทศมาเพ่ือยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้เป็นระบบงานพัฒนาบุคคล 
  ๓.๔ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายครูไม่ทิ้ง
ห้องเรียน 
  ๓.๕ จัดให้มีการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
  ๓.๖ มีการประเมินแบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (วฐ. ๒) ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นรายปี 

      ๓.๗.มกีารจัดท าข้อตกลงในการพฒันางาน (PA) ส าหรับข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 

  ๓.๘ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อการพัฒนา 
 ๔. ด้านการส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
  กลุ่มบริหารงานบุคคล มีกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน 
ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคคล การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และลูกจ้างประจ า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดี และมีความผูกพันต่อสถานศึกษา 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๔.๑  จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ๔.๒ จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่าง เพ่ือเตรียมความ
พร้อม รองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากเกษียณอายุราชการในแต่ละปี 



  ๔.๓ ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย 
  ๔.๔ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยบุคลากร 
  ๔.๕ เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้แก่ข้าราชการครูและ
ลูกจ้างเกี่ยวกับวินัย และการสร้างวินัยในโรงเรียน 
  ๔.๖ ควบคุมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ให้เป็นไปตามเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ., สพฐ. และ คพร. ก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เลื่อนขั้นลูกจ้างประจ า และ
เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการเป็นไปในช่วงเวลาที่ก าหนด หากมีข้าราชการหรือลู กจ้างประจ า หรือพนักงาน
ราชการร้องเรียน ร้องขอความเป็นธรรมให้รวบรวมและน าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโดยด่วน 
 ๕. ด้านการใช้ประโยชน์ 
  สถานศึกษาต้องมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการ
รับทราบข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 
  ๕.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มีความเสมอภาค รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติตามระเบียบวินัย ข้อบังคับ และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  หาก
ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริต ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว 
 ทั้งนี้ ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจ าทุกปี 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 

(นางนฤมล   กงกุล) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

  



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564 
เพ่ือการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
1.จ านวนครูและบุคลากรในโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 

บุคลากร จ านวน(คน) 
ผู้บริหาร 1 
ข้าราชการครู 12 
พนักงานราชการ 1 
นักการภารโรง 1 
2.จ านวนนักเรียน(วันที่ 24  มิถุนายน  2564) 
 ปัจจุบันโรงเรียนตกพรมวิทยาคารมีจ านวนนักเรียน จ าแนกตามระดับชันที่เปิดสอน ดังนี้ 
 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 175  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน ดังนี้ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน (คน) 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 28 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 25 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 45 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 37 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 26 

รวมทั้งหมด 175 
 
 

 

 



 

  



3.การอบรมพัฒนาบุคลากร ปี 2564 
บันทึก 

ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 
ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
1 อบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการ

ค านวณ ส าหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ Coding 
Online for Grade ๗ - ๙ Teacher (C๔T - ๘) 

5 เมษายน - 5 
มิถุนายน 2564 

ออนไลน์ นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า  สสวท 

2 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู”ในหัวข้อ  
แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการสอนความ
ปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยการเรียนเชิงรุก 

17 พฤษภาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

3 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู”ในหัวข้อ  
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ 1 และการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ 2 

18 พฤษภาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

4 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู”ในหัวข้อ  
เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมีปฏิสัมพันธ์และ
ห้องเรียนออนไลน์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

19 พฤษภาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
5 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู”ในหัวข้อ  
การจัดกิจกรรมการเรียนออนไลน์ตามแนวคิดเกมิฟิเคชัน
และ การวัดประเมินส าหรับการเรียนออนไลน์ 

20 พฤษภาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

6 การอบรมออนไลน์ OBEC 2021 Webinar “การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่: มุมมองของผู้บริหาร 
นักวิชาการและครู”ในหัวข้อการส่งเสริมศักยภาพการ
เรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวิดิ
โอแบบมีปฏิสัมพันธ์ 

21 พฤษภาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

7 การอบรมรายวิชาที่1 แนวทางการพัฒนางานตาม
ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement -
PA) ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
ต าแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา(ว9/2564) และหลักสูตร "การพัฒนาผลงานทาง
วิชาการเพ่ือยกระดับมาตรฐานวิทยฐานะครูสาบงานสอน" 

17 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ  หน่่วยพัฒนาครู 
(นิติบุคคล) ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด

เพ่ือครู 

 
 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
8 การประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์รายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 
ระดับสถานศึกษา 

27 กรกฎาคม 
2564 

ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ  ศูนย์พัฒนา
วิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
จังหวัดตราด 

9 อบรมออนไลน์ “โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ ศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
(PERFORMANCE AGREEMENT) 

1 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานค
ร เขต 1 

10 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร
เกษม” หลักสูตรที่ 1 วิวัฒนาการการเมืองกับการศึกษา
ไทย 

6 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ นางสาวกีรติ  เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

11 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร
เกษม” หลักสูตรที่ 2 คุณธรรม จริยธรรมเด็ก ทางรอด
ของสังคม 

10 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางสาวกีรติ  เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

 
 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
12 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 3 โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ 
เส้นทางวิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด 

13 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางสาวกีรติ  เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

13 การพัฒนาตนเองผ่านการอบรมออนไลน์ "หลักสูตรการใช้
สื่อออนไลน์ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์" 

14 สิงหาคม  
2564 

ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ  ศูนยพั์ฒนา
วิชาการกลุ่ม

สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
จังหวัดตราด 

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ ส าหรับครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

14-15 สิงหาคม  
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 

นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 ส านักเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียน

การสอน 
ส านักงาน

คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษา

ธิการ 
 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
15 การพัฒนาตนเองผ่านการอบรมออนไลน์ “หลักเกณฑ์

และวิธีการประเมินต าแหน่ง 
และวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ว9/2564” 

15 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  เทพมนตรี 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 

 ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู
โรงเรียนบางละ
มุง 

16 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ว
9(PA) แบบออนไลน์ 

14 สิงหาคม  
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 
นางวราภรณ์ พรมอินทร์ 
นางศรินธรเพ็ชรัตน์ 
นางสาวกีรติ เทพมนตรี 
นางสาววิภาภรณ์  ห้วงเกษม 
นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 
นายจารุพรรณ  สวัสดี 
นายจักรกรี  โพธิ์ศรี 

 

ที่ ศธ04296.02/
ว406 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 

 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
17 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไป
อนาคต 

20 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา   ทรงธรรม 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

18 การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา(หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ปีการศึกษา 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ ระบบ ZOOM 

20 -21 
สิงหาคม2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พ่ึงน้ า 
นางสาวสุจติรา  อยู่เจริญ 
นางวราภรณ์ พรมอินทร ์
นางศรินธรเพ็ชรัตน ์
นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 
นายจารุพรรณ  สวัสด ี
นายพิทักษ์  ทรงธรรม 

ที่ศธ 04296/ว
16930 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 

19 การประชุมปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน
พิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา ผ่านระบบการประชุม
ทางไกลออนไลน์ 

20 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

ศธ 04296/ว
1680 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 
20 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 5 EF เด็กปฐมวัย ทางรอดของ
การศึกษาไทย 

24  สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางสาวกีรติ   เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
21 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 4 แง่มุมประวัติศาสตร์สู่การก้าวเดินไป
อนาคต 

20 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา   ทรงธรรม 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

22 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร
เกษม” หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ประสบการณืเรียนรู้่หรับการศึกษาในยุค New Normal 
Education Reimagined 

27 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา   ทรงธรรม 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

23 การอบรมออนไลน์ด้วย Google meet เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน ต าแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ว9/2564 

29 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พ่ึงน้ า 

 

 ศูนย์พัฒนา
วิชาชีพครู

โรงเรียนบางละ
มุง 

24 โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก
วิธีการของ GLOBE ประจ าปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม
การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE 
ครั้งที่ 1(รูปแบบออนไลน์) 

28-29 สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นายรุ่งโรจน์  มิตรประทาน 
 

อว 0631.07/ว
203 

คณะ
วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร าไพ

พรรณี 

 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
25 การอบรมออนไลน์เชิงปฏิบัติการ sหลักสูตรการสร้างคลิป

การสอนแบบเห็นหน้าผู้สอนอย่างง่ายด้วย Canva 
28 สิงหาคม

2564 
ออนไลน์  นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 

 
ที่ ศธ 04296/ว

1754 
ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธมศึกษา
ขอนแก่น 
ร่วมกับ ชมรม
ขอนแก่นโรบอท
และเพจครู
สายบัว 

26 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร
เกษม” หลักสูตรที่ 7 Education Innovation นวัตกรรม
เพ่ืออนาคตการศึกษาไทย 

31 สิงหาคม
2564 

ออนไลน์  นางจันทิรา   ทรงธรรม 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

27 อบรมครูด้วยระบบออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เรื่อง ยืดเส้นยืดสาย ร่างกายแข็งแรง 
online Training for Middle School Science 
Teachers:Workout for Better Life 

8-31  สิงหาคม 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา   ทรงธรรม 
 

ศธ 04296/ว
1368 

สถาบันส่งเสรมิ
การสอน

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี(สสวท) 

 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
28 อบรมออนไลน์ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรด้านการใช้

สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพให้กับข้าราชการครูและบุลากรทาง
การศึกษาของสถานศึกษาในเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 1 ช่วย 3 ในหัวข้อการใช้สื่อเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลเพื่อการบริหารการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

1  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 
นางวราภรณ์ พรมอินทร์ 
นางศรินธรเพ็ชรัตน์ 
นางสาวกีรติ เทพมนตรี 
นางสาววิภาภรณ์  ห้วงเกษม 
นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 
นายจารุพรรณ  สวัสดี 
นายจักรกรี  โพธิ์ศรี 
นายพิทักษ์   ทรงธรรม 

ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

29 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการผลิตสื่อการสอน และงานกราฟิก โดยใช้
แพลตฟอร์ม Canva รุ่นที่ 2 

1-7  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางสาววลัยภรณ์  เฉลิมไชย 
 

 ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนวัดนางรอง 

 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
30 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 8 ศึกษาสื่อสารผ่านบทเพลง 
6  กันยายน 

2564 
ออนไลน์ นางจันทิรา   ทรงธรรม 

นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 
ที่ ศธ 04296/ว

1754 
กระทรวงศึกษา
ธิการ 

31 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร
เกษม” หลักสูตรที่ 9 Active Learning 

10  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางสาวกีรติ   เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว
1754 

กระทรวงศึกษา
ธิการ 

32 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 1 Next 
Normal Education Reimagined การบริหารการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์จริง
จากผู้บริหารสถานศึกษา 

10  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

33 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ.) 

10  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นายรุ่งโรจน์  มิตรประทาน 
 

ที่ ศธ.๐๔๒๙๖/
ว๒๒๒๒ ลว ๘ 

ก.ย. ๖๔ 

สพม.จบตร 

 
 
 

 
 
 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
34 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 กลยุทธ์
การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค NEXT Nomal (Virtual Classroom 
and Meeting Guide, Steps and Bst Practices in 
NEXT Nomal) 

11  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

35 การอบรมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM 

13-15 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

ที่ ศธ.50306.4/ ึ
7868 

สสวท 

36 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกกรรมการแข่งขัน
ทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจ าปี พ.ศ. 2564 (วิชา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกลออนไลน์ 

13  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 
 

 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 
37 โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทร

เกษม” หลักสูตรที่ 10 พลังบวกส าหรับครูปฐมวัย 
14  กันยายน 

2564 
ออนไลน์ นางสาวกีรติ   เทพมนตรี ที่ ศธ 04296/ว

1754 
กระทรวงศึกษา

ธิการ 

 
 
 

 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
38 การอบรมการใช้งานโปรแกรมการจัดเก็บข้อมูลด้าน

ลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ผ่านระบบออนไลน์
โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom 

14  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

ศธ 04296/ว
2241 

ส านักงาน
ศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี 

39 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 มุมมอง
ใหม่ของการบริหารการจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษท่ี 
21 ZReimagined Education & Learner for Global 
Digital Citizenship in 21 Century) 

18 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

40 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต 

18-19  
กันยายน 2564 

ออนไลน์ นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นายรุ่งโรจน์ มิตรประทาน 
นายจารุพรรณ  สวัสดี 

ที่ ศธ.๐๔๒๙๖/
ว๒๓๓๓ ลว ๑๖ 

ก.ย. ๖๔ 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 
41 ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการศูนย์อ านวยการป้องกัน

และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา 

20  กันยายน 
2564 

ห้องประชุม รร.
ศรียานุสรณ์ 

จันทบุรี 

นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

ศธ 04296/ว
2250 

ค าสั่ง 143/2564 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 

 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
42 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การ
สร้าง Blended Learning Platform for NEXT 
Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365 

25  กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

43 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 การ
ออกแบบละเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual 
Classroom ด้วย Microsoft 

25 กันยายน 
2564 

ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

44 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ
ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 6 การ
สร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร์มการจัดการ
ประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365 

2 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน 

 
 
 

 



บันทึก 
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ เรื่อง ประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน วัน/เดือน/ปี สถานที ่ ผู้ปฏบิัติ เอกสารอ้างอิง หมายเหตุ 
45 โครงการความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะ

ผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ยุคดิจิทัล ด้วยเครื่องมือการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 7 การ
จัดการสอบดิจิทัลรองรับการเรียนการสอนรูปแบบ
ผสมผสานอย่างปลอดภัย 

9 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ นางจันทิรา  ทรงธรรม 
นางตรึงใจ สุขโข 
นางสาวเบญจมาศ  พึ่งน้ า 
นางสาวกีรติ   เทพมนตรี 

ที่ ศธ 04296/ว
2116 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

46 การอบรมความรู้คณิตศาสตร์ ประจ าปี 2564 (ออนไลน์) 
ภายใต้หัวข้อเรื่อง 'เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ออนไลน์' 

9 ตุลาคม 2564 ออนไลน์ นางสาวสุจิตรา  อยู่เจริญ 
 

 สมาคม
คณิตศาสตร์
แห่งประเทศ

ไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

47 ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคล 

16 ตุลาคม 
2564 

ห้องประชุมสาลี 
พันธ์สุวรรณ 
โรงเรียนขลุง
รัชดาภิเษก  
อ าเภอขลุง  
จังหวัดจันทบุรี 

 

นางจันทิรา  ทรงธรรม 
 

ที่ ศธ.04296/ว
2602 

ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา

จันทบุรี ตราด 

 
 



 

 

รายงานผลการประเม ินตนเองด้านการปฏิบัติงานกลุ่มบร ิหารงานบุคคล 
ปีการศึกษา 2564 

โรงเร ียนตกพรมวิทยาคาร 

การประเม ินตนเองด้านการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ปการศ ึกษา 2564 โรงเร ียนตกพรม
วิทยาคาร โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจะน าผลการประเม ินมาปรับปรุงและพ ัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

ผลการวิเคราะห์การประเม ินตนเองของผู้ตอบแบบประเม ินเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) ตามว ิธ ีการของ Likert น ามาวิเคราะหโ์ดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และน าค่าเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปร
ผล ดังนี้ 

คะแนน 4.51-5.00 หมายถ ึง อยู่ในระดับค ุณภาพดีมาก 
คะแนน 3.51-4.50 หมายถ ึง อยู่ในระดับค ุณภาพดี 
คะแนน 2.51-3.50 หมายถ ึง อยู่ในระดับค ุณภาพปานกลาง 
คะแนน 1.51-2.50 หมายถ ึง อยู่ในระดับค ุณภาพพอใช้  
คะแนน 1.00-1.50 หมายถ ึง อยู่ในระดับค ุณภาพต้องปรับปรุง 

จ านวนการประเมินตนเองของผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 5 คน วิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
 

ตารางแสดงความพ ึงพอใจการปฏ ิบ ัติงานกลุ่มบร ิหารงานบ ุคคล 

 
รายการประเม ินตนเอง 

 
คาเฉล ี่ย 

คิดเปน 
รอยละ 

ระดับ 
คุณภาพ 

งานบ ุคคล 
 

   
1. การบรหิารงานบ ุคคล 
 

   
1.1 การวางแผนอัตราก าลัง 4.76 95.11 ดีมาก 
1.2 การพ ัฒนาบุคลากร 4.67 93.33 ดีมาก 
1.3 การประเม ินผลการปฏ ิบัติงานของบุคลากร  4.62 92.44 ดีมาก 
1.4 การบ ารุงขวัญและส่งเสริมก าลังใจ 5 100 ดีมาก 

2. การบรหิารงานทะเบ ียนและสถิติข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการ
ศึกษา 

   
2.1 การจัดท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบ ุคลากรทางการศ ึกษา 4.62 92.44 ดีมาก 
2.2 การจัดท าหลักฐานการปฏ ิบัติราชการ 5 100 ดีมาก 

3. การประเม ินผลการด าเนนิงานบ ุคคล 
 

 
 

4.67 

 
 

93.33 

 
 

ดีมาก 
        3.1 การประเม ินผลการด าเนินงานบุคคล  4.71 94.22 ดีมาก 

สรุปในภาพรวม 4.77 95.40 ดีมาก 



 

 

จากตาราง พบว่า 
1. ผู้ตอบแบบประเม ิน ประเม ินตนเองด้านการปฏ ิบัติงานก ิจการนักเรียนภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก 

(X  = 4.77) ซ ึ่งค ิดคะแนนเป็นร้อยละ 95.40 
2. เม ื่อพ ิจารณาเป็นรายการพบว่า ผู้ประเมินให้คะแนนสูงท ี่สุดในประเด็น การบ ารุงขวัญและ

ส่งเสริมก าลังใจ และ การจัดท าหลักฐานการปฏ ิบัติราชการ (X  =5) ซึ่งอยู่ใน ระด ับค ุณภาพ ดีีมาก 

รองลงมาไดแก การวางแผนอัตราก าลัง (X  = 4.76) อยู่ในระดับ ดีมาก 
 

ขอเสนอแนะเพ ื่อการปรบัปรุงพ ัฒนา 

1. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ควรด าเนินการตรวจสอบค าสั่งท ุกกรณ ี และตอบรับทราบหรือทักท้วงแลว 
เสร็จภายใน 30 ว ัน นับแต่วันที่ได้รับค าสั่งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การปฏ ิบ ัต ิงานตามหน ังส ือราชการจากเขตพ้ืนท ี่ โรงเร ียนควรด าเนินการอย่างรวดเร็ว และชี้แจง
แนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน 

3. กรณ ีท ี่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออกหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการใหม่ ควรมีหนังสือ
เพ่ือท าความเข้าใจและยกตัวอย่างประกอบมาเพ่ือให้ทุกโรงเรียนสามารปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

4. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรจัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 

5. การพ ัฒนาบุคลากรของโรงเรียนควรม ีการด าเนินงานที่รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 


