
ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามัธยมศกึษาตาก 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อจัดระบบการรายงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ 
ในอ านาจหน้าท่ีของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก ให้เป็นรูปแบบ 
เดียวกัน สามารถน าไปใช้ในการบริหารงานบุคคลเพื่อประโยซน้ในการก าหนดหรือพฒันาหลักเกณฑ์และวิธีการ 
รักษาความเป็นธรรมและรักษา มาตรฐานการบริหารงานบุคคล และพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  

 
ขอบเขต 

ผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลของ โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาตาก 

 
หัวข้อการรายงาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
2. ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
3. เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
4. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการบริหารงานบุคคล



2. ปริมาณงานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาตาก 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี ดังนี้ 

 

 
 
1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก 

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวนข้าราฃการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   1.  ผู้บริหาร   2 คน 
   2.  ข้าราชการครู  28 คน 
   3.  พนักงานราชการ  2 คน 
   4.  ครูอัตราจ้าง   3 คน 
   5.  ลูกจ้างช่ัวคราว  4 คน 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 



3. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนสามเงาวิทยาคมส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562มีดังนี้ 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน 
ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

1) ก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ข้าราชการครูและบคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน
สามเงาวิทยาคม รวมทั้งการก าหนดจ านวนและอัตรา
ต าแหน่งและเกล่ียอัตราก าลังให้สอดคล้องกับ นโยบาย
การบริหารงานบุคคล ระเบียบและหลักเกณฑ์ ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

 ✓  จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอต้องสรรหา
เพิ่มเติม 

2) พิจารณาให้ความเห็นขอบการบรรจุและแต่งต้ัง 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียน
สามเงาวิทยาคม 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดี 
ความชอบของผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัย การ
ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามท่ี
ก าหนดไวิในพระราชบัญญัตินี ้

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ การปกบีองคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัด 
สวัสดิการและการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

6 )ก ากับดูแลติดตามและประเมินผลการบริหารงาน 
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
หน่วยงานการศึกษาโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

7) จัดท าและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาใน 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

8)ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีบัญญัติไวิในพระราชบัญญัตินี้ 
กฎหมายอื่นหรือตามท่ี ก.ค.ศ. มอบหมาย 

✓   มีการด าเนินการตาม
ขัน้ตอน ไม่มีปัญหา/
อุปสรรค 

 

ผลการด าเนนิงาน 



บทท 4 

 

เป้าหมายและความส าเร็จในการบริหารงานบุคคลในปี พ.ศ. 2564 ท่ีโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม ประสบผลส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ และสามารถใช้เป็นต้นแบบหรือ
ตัวอย่างการบริหารงานบุคคลท่ีดี โดยมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม

บริหารงานบุคคลโรงเรียนสามเงาวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 

จากตารางท่ี 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59.38 เป็นเพศ 
ขายคิดเป็นร้อยละ 40.62

 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตารางท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ   

ขาย 13 40.62 
หญิง 19 59.38 

รวม 32 100 
 

เป้าหมาย และความส าเร็จในการบริหารงานบุคคล 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคล    
โรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

รายการประเมิน ระ ดับความพึงพอใจ 

 ค่าเฉล่ีย การแปลผล 
การวางแผนและการก าหนด อัตราก าลัง 

 
  

1.  สถานศึกษามีการวางแผนอัตราก าลัง
ได้หมาะสมกับสภาพโรงเรียน 4.41 มาก 
2. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษามี 
จ านวนเพียงพอกันจ านวนนักเรียน 4.30 มาก 
3. ครูสอนตรงตามวิชาเอก 4.45 มาก 

รวม 4.38 มาก 
การสรรหาและคัดเลือกครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา 
1. การสรรหามีความยุติธรรมและโปร่งใส 4.43 มาก 
2. การส ารวจความต้องการและความ จ าเป็น
ในการแต่งต้ัง ย้าย โอน 4.45 มาก 

รวม 4.44 มาก 
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รายการประเมิน ระ ดับความพึงพอใจ 
 ค่าเฉล่ีย การแปลผล 

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
การศึกษา  

  
1. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานบุคลากร
อย่างเปิดเผยและท่ัวถึง 4.50 มากท่ีสุด 
2. การด าเนินการประเมินเพื่อขอเล่ือน 
วิทยฐานะ 
 

4.48 มาก 
3. การด าเนินการประเมินเพื่อเล่ือนเงินเดือน 4.41 มาก 
4. การส่งเสริมการพัฒนาตนเอง 4.53 มากท่ีสุด 

รวม 4.48 มาก 
    

จากตารางท่ี 2 พบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

โรงเรียนสามเงาวิทยาคมในด้านการพฒันาบุคลากรอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.48)   รองลงมาด้านการสรรหา คัดเลือกครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับมาก  ( X  = 4.44) และการวางแผนและก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของโรงเรียน     
สามเงาวิทยาคม ดังนี้ 

 

 
ข้อเสนอแนะด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาควรจัดประชุมพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานบุคคลให้มีความรู้  
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

ปัญหา วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข 
1. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ไม่เพียงพอ 

1) จัดท าโครงการเพื่อจ้างครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ให้เพียงพอ 
 

1) สรรหาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

2 ) กฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบคุคลมี
การเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ 

2) กลุ่มบริหารบุคคลต้อง
ศึกษาข้อมูลและกฎระเบียบ
ต่างๆ และสร้างความเข้าใจ 
ให้กับคณะครูอยู่เสมอ 

2) การจัดประชุมช้ีแจงอยู่เสมอท า
ให้คณะครูมีความเข้าใจและปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

 

ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล 
 


