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ก 
ค าน า 

 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ได้มุ่งเน้นให้มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข  เป็นคนดีและคนเก่ง รู้จักวิธีการหาความรู้ด้วย
ตนเอง กล้าแสดงออก  รู้จักคิดหาเหตุผลอย่างเป็นระบบ  มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่าง
เต็มท่ี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ ในระดับดี  และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนยังอยู่ในระดับพอใช้และระดับท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนา
บุคลากรเพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลถูกต้องเป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความ
ต้องการและตรงตามหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ครู เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงานและน าความรู้มาปรับเปล่ียนงานท่ี
รับผิดชอบให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 
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บทที่ 1 

ที่มาและความส าคัญ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อด าเนินการด้านบริการงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว  
มีอิสระภายใต้กฎหมาย   ระเบียบ  และจรรยาบรรณ  ท่ีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้    ความสามารถ  มีขวัญและก าลังใจ   ได้รับ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพทางด้าน
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังค ากล่าวท่ีว่า “ถ้าปราศจากคนองค์กรก็ไม่อาจมีได้ เพราะคนเป็น
ผู้สร้างองค์กรขึ้นมาและคนยังเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญ   ซึ่งจะปฏิบัติภารกิจไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่ก็
ขึ้นอยู่กับคนในองค์กรเป็นส าคัญ” 
 การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในหน่วยงาน นับต้ังแต่การ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง   การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง   การสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  วินัยและการรักษาวินัย   การออกจากราชการ  ซึ่งจะเป็น
กระบวนการท่ีต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่  ซึ่งท้ังหมดนี้ต้องการมุ่งให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลด้วยความพึงพอใจและมีความสุข   
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนมุ่งเน้นให้ทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความต้ังใจ  มุ่งมั่นท่ีจะ
ท าให้เกิดผลประโยชน์แก่ส่วนรวมมากท่ีสุด    โดยใช้หลักคุณธรรม  ความสมานฉันท์ในการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น   และการท างานโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน  เป็น
ต้นแบบ  และตัวอย่างท่ีดีงามในการด าเนินชีวิตท่ีพอเพียง   เรียบง่ายและมีความสุข  ตามวิถีชีวิตของ
คนไทยถ้าบุคลากรทุกคนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุข  องค์กรนั้นๆก็จะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้ 
2.วัตถุประสงค์  

1.เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ 
 2.ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนาความสามารถมีโอกาสศึกษาหาความรู้จากการศึกษาดูงาน
ด้วยการอบรมประชุม สัมมนา ตรงตามความต้องการและตรงตามหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบให้มีคุณภาพและ
เกิดประสิทธิภาพ 
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3. เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพครู 
 4. ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากรเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
 5.  สร้างบรรยากาศในการท างานด้วยความสมานฉันท์ เป็นไปด้วยความสุข 

3. เปา้หมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  1.  ผู้บริหาร   2 คน 
  2.  ข้าราชการครู  28 คน 
  3.  พนักงานราชการ  2 คน 
  4.  ครูอัตราจ้าง   3 คน 
  5.  ลูกจ้างช่ัวคราว  4 คน 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  1.  บุคลากรได้รับการบริการในด้านวิชาชีพ 
  2.  บคุลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนตามความต้องการ 
  3.  เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ยึดหลักคุณธรรม และ
หลักความพอเพียงของในหลวงเป็นแก่นแท้ในการท างาน 

4.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามเงาวิทยาคมได้รับการบริการท่ีดี  สภาพเป็นกันเอง 

ให้ค าแนะน าแก่เพื่อนครูได้  มีการจัดเก็บหลักฐานและข้อมูลได้โดยมีแฟ้มงาน  สะดวกในการค้นหาข้อมูล
ต่าง ๆ ได้ง่าย 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาแห่งขั้นพื้นฐานดังนี ้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสามเงา
วิทยาคม ประจ าปี 2564 

การด าเนินกิจกรรมตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ด าเนินตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาแห่งขั้นพื้นฐานดังนี ้

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง  
การด าเนินการบริหารและจัดการของสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด้าน  
วิชาการ ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านข้อมูลสารสนเทศ และ  
ด้านสภาพแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การจัดการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพการศึกษา  

 
เกณฑ์การตัดสินคุณภาพของมาตรฐานมี 4 ระดับ  

3.1 ระดับ 4  มากกว่าร้อยละ 90 = ดีเยี่ยม  
3.2 ระดับ 3  ร้อยละ 70-89  = ดี 
3.3 ระดับ 2  ร้อยละ 50-69  = พอใช้  
3.4 ระดับ 1  น้อยกว่าร้อยละ 50 = ปรับปรุง 

 
รายละเอียดของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประเด็นพิจารณา ระดับคุณภาพ และตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 ประเด็นพิจารณา 

1. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
2. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเนินรูปธรรม  

2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
3) การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ  
4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ เรียนรู้อย่าง 

มีคุณภาพ 
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        3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มี 
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
        4. การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
 ระดับคุณภาพ 

ระดับ 4ดีเยี่ยม 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ท่ีมีความ

เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถ และทักษะ

ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไป ประยุกต์ใช้ได้ 

และด าเนินการอย่างเนินระบบ  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึงทุก 
กลุ่มเป้าหมาย 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 

ชัดเจน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม  

ระดับ 3 ดี 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ

ศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม  
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบล้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้

ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
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4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม 
ชัดเจน 

ระดับ 2 พอใช้ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการ 

ศึกษาชาติ และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น แต่ขาดความชัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความ

เหมาะสมครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียน และมีการด าเนินการ  
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรท่ีให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานต าแหน่ง  
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง หรือครบถ้วน หรือทันสมัย หรือน าไป 

ประยุกตใ์ช้ได้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี 
3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด

การศึกษาอยู่ในระดับน้อย 
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาแต่ไม่เป็นไปตาม

ขั้นตอนท่ีก าหนด 
 

ระดับ 1 ปรับปรุง 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ

แผนการศึกษาชาติ แต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ขาดความซัดเจน 
2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาไม่ 

เหมาะสมและขาดความครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้  
2.1 พัฒนาวิชาการท่ีไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หรือไม่ครบทุกคน และ

ด าเนินการอย่างไม่เป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามหน้าท่ีท่ีไม่ครบทุกคน  
2.3 จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่ทันสมัยและไม่มีการ

น าไปประยุกต์ใช้ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีไม่ดีและไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้  

3. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับน้อยมาก  
4. ไม่มีการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 
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 ตัวอย่างการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 - ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติ
การประจ าปี แผนพัฒนาวิชาการ แผนบริหารจัดการสารสนเทศ แผนพัฒนาครู/ บุคลากร แผนการ
ก ากับนิเทศ ติดตามการประเมินผลของสถานศึกษา แผนการจัดสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
 - สัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้เรียน และผู้ปกครอง นักเรียน
เกี่ยวกับการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา เช่น กระบวนการได้มาของ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ท าอย่างไรบ้าง มีข้ันตอนอย่างไร การก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ด าเนินการอย่างไร ใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง สถานศึกษามีการด าเนินการสร้างความเข้าใจตรงกัน 
ระหว่างผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องอย่างไร สถานศึกษาน าแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างไร สถานศึกษาแบ่ง
บทบาทหน้าท่ี ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผนอย่างไร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมต่อผลการ
ด าเนินการสถานศึกษาหรือไม่ อย่างไร สถานศึกษามีเครือข่ายในการท างานกับใคร/ หน่วยงานใดบ้าง
และมีส่วนร่วมอย่างไร สถานศึกษามีการก ากับติดตามและมีวิธีการ ประเมินผลการด าเนินงานอย่างไร 
ฯลฯ 
 
 



7 

 

 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และแผนกลยุทธ ์

วิสัยทัศน์ (Vision) 
ภายในปี 2562 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานระดับชาติ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ คุณลักษณะสุจริต 

ค่านิยม 12 ประการ ปลอดยาเสพติดและอบายมุข และมีสมรรถนะตามหลักสูตร  
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาระหว่างโรงเรียนและภาคีเครือข่าย 
 
เป้าประสงค์ (Goal) 
1. นักเรียน มนีิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เป็นคนดี           

มีคุณธรรมค่านิยม12 ประการ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขรู้จักคิดวิเคราะห์ มีทักษะการด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมยุคใหม่ตามระบอบประชาธิปไตยและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ภาษาและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างงาน  สร้างอาชีพ น าเสนอผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ สืบสานวิถี
วัฒนธรรมไทยอย่างมั่นใจในตนเอง  

2. ครู มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลังสูตร และกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับกระบวนการวิจัย  
โดยใช้ส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเหมาะสมกับนักเรียนและอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
กระตือรือร้น สนใจใส่ใจ ดูแลช่วยเหลือ นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ     

3. ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปล่ียนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีดี มีความรู้ ความสามารถ
ใน 

การพัฒนาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างประสิทธิภาพและคุณภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง         

     4. โรงเรียน เป็นโรงเรียนช้ันดีมีคุณภาพ มีบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมท่ีสวยงาม อบอุ่น ปลอดภัย 
เอื้อต่อการเรียนรู้เอกลักษณ์อันโดดเด่น เป็นต้นแบบของการปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริง ซึ่งเกิดจากการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม  

5. ผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เช่ือถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และการสนับสนุนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน  

 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา      นักเรียนมีคุณลักษณะสุจริต จิตอาสา กิริยานอบน้อม 

 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา     สภาพแวดล้อมสวยงามปลอดภัย เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
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2. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
3. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี ภาษา สภาพแวดล้อมทางการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ียั่งยืน 

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู ้
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการ 

 

 รายงานผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารบุคคล   โดยด าเนินการจัดท าตามข้ันตอนโดยมี
รายละเอียดของการด าเนินงาน  ดังต่อไปนี้ 
 

  การด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. งานแผนอัตราก าลัง ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 

2. การสรรหาบุคลากร  บรรจุแต่งต้ัง และ
การขอใบประกอบวิชาชีพ 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 

3. การพัฒนาบุคลากร ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 

4. งานทะเบียนประวัติบุคลากร ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 

5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

เดือนมกราคม กลุ่มบริหารบุคคล 

6.  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
และการเล่ือนเงินเดือน 

เดือนมีนาคม 
เดือนกันยายน 

กลุ่มบริหารบุคคล 

7.  การเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 

8. การสร้างขวัญและก าลังใจ  ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 
  9. การรักษาวินัย ตลอดปีการศึกษา กลุ่มบริหารบุคคล 
10. การรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่ม
บริหารบุคคล 

เดือนมีนาคม 
เดือนกันยายน 

กลุ่มบริหารบุคคล 
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วิธีด าเนินงาน 
งานแผนอัตราก าลัง   

1. วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของโรงเรียน 
2. จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาโดย 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
3. น าเสนอแผนอัตราก าลัง เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
4. น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดคุณภาพ  

 
การสรรหาบุคลากร บรรจุแต่งต้ัง และการขอใบประกอบวิชาชีพ 

1.  ปรึกษาผู้บริหาร 
2.  ขออนุมัติด าเนินการจัดจ้าง สรรหาบุคลากรตามความจ าเป็นและความต้องการของโรงเรียน 
3.  ด าเนินการตามข้ันตอน 
4..  ประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหาร 
 

งานทะเบียนประวัติบุคลากร  
1.จัดท าแผนหรือโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มงานมาตรฐานต าแหน่งและทะเบียนประวัติ

บุคลากร 
2. จัดท าและเก็บหลักฐานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและลูกจ้างประจ า 

ลูกจ้างช่ัวคราว 
3. จัดท าแบบฟอร์มต่างๆ ส าหรับงานทะเบียนประวัติบุคลากร /บัตรประจ าตัวข้าราชการ /

งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 

การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน 
1. ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร 
2. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
3. บันทึกเสนอขอประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล    

    การปฏิบัติงาน 
4. คณะกรรมการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของ กคศ. 
5. สรุปรวบรวมผลการด าเนินงานและรายงานตามตามข้ันตอน 
 

การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/การสร้างขวัญและก าลังใจ 
1.  ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร 
2.  ประชุมวางแผนการด าเนินงานแจ้งเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและรางวัลครูดีเด่น 

ประเภทต่างๆ     
3.  ด าเนินการตามข้ันตอน 
4.  สรุปผลประจ าปีรายงานผู้บริหาร 
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การรักษาวินัย 
1.  ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหาร 
2.  ด าเนินการให้ความรู้ ฝึกอบรม การสร้างขวัญและก าลังใจ การจูงใจ ฯลฯ ในอันท่ีจะ

เสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ  จิตส านึก   
 3.สังเกต ตรวจสอบ ดูแล เอาใจใส่ ป้องกันและขจัดเหตุเพื่อมิให้มีการกระท าผิดวินัยตาม

ควรแก่กรณี 
4. ด าเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
5.รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

 
6.  การประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
ร้อยละ 90 ของครู-อาจารย์ 
และบุคคลากร ของโรงเรียนได้รับ 
บริการท่ีดี  มีการจัดเก็บข้อมูลได้  
ถูกต้อง 

1. สัมภาษณ์  สอบถาม ตอบแบบ 1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
     สอบถาม  
2.  ตรวจสอบSARรายบุคคล 2. SARรายบคุคล 
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 

ผลการด าเนินงานกลุ่มบริหารบุคคล 
 การด าเนินงานของกลุ่มบริหารบุคคล ได้มีการด าเนินการและขอรายงานผลการด าเนินงาน  
ดังต่อไปนี ้
 
1. งานแผนอัตราก าลัง 

ด าเนินการรวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขต 
พื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก  วิเคราะห์ความต้องการอัตราก าลัง  จัดท าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษา  
น าเสนอแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาต่อผู้บริหารและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
เพื่อใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
2. การสรรหาบุคลากร  บรรจุแต่งต้ัง และการขอใบประกอบวิชาชีพ 

ด าเนินการรวบรวมรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับจ านวนข้าราชการครูจ าแนกตามสาขาวิชา  เสนอความต้องการจ านวนและอัตรา
ต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจ าแนกตามสาขาตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนดต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคลากรเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทาง การศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและ
สอดคล้องกับ แผนอัตราก าลังท่ีสถานศึกษาก าหนด 

ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในสถานศึกษาต าแหน่งต่างๆ ตามความต้องการ
ของสถานศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแจ้งภาระงาน มาตรฐาน
คุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราวทราบ  ด าเนินการทดลองการ
ปฏิบัติหน้าท่ีข้าราชากรส าหรับบุคลากรทางการศึกษาหรือเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มส าหรับผู้
ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในต าแหน่งครูผู้ช่วยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  

ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้ช่วยตามแบบประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและในการ
ประเมินแต่ละครั้งให้ประธานกรรมการแจ้งผลการประเมินให้ครูผู้ช่วยและผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 ทราบ 
และในส่วนของพนักงานราชการและลูกจ้างต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ทุก 6 เดือน 

รายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มแล้วแต่กรณีต่อ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
3. การพัฒนาบุคลากร 

ได้มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีให้สอดคล้องตามความจ าเป็นและ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล            
( ID PLAN ) เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากร 
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ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรมท้ังในและนอกสถานศึกษา 
การศึกษาดูงานเพื่อให้ครูมีความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 

ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
ก าหนดหน้าท่ี ภาระงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถ เพื่อให้บุคลากรได้

มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานท่ีมีความหลากหลายทางลักษณะงาน 
 

ตารางสรุปผลการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนาเพือ่พัฒนาบุคลากร 

ที่ ชื่อ – สกุล 
อา
ย ุ

อายุ
ราช 
การ 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ

การ 
พฒันา/ป ี

1 นายใจ   ยอดด าเนิน 60 41 ผอ./ช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
สังคมศึกษา 

ผู้บริหาร - 

2. นายนพดล  คงป้อม  32 6 รองผู้อ านวยการ กศ.ม. 
 
ค.บ. 

การบริหาร
การศึกษา 
ฟิสิกส์ 

ผู้บริหาร - 

3 น.ส.นงลักษณ์  ด่าน
ตระกูล 

60 37 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 
 

บริหาร
การศึกษา 
สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา 

สังคมศึกษา 
ม.ปลาย 

5ครั้ง/40
ชั่วโมง/ป ี

4 นายฤชากร   เพ็งสว่าง 28 3 ครูผูช้่วย ศศ.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา 5 ครั้ง/47
ชั่วโมง/ป ี

5 นางกาญจนา  เพ็งสิน 60 29 ครูช านาญการ 
พิเศษ 

ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

18 ครั้ง/104
ชั่วโมง/ป ี

 
6 

นายช่วงศิลป์  บัวสอน 57 27 ครูช านาญการ
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
พธ.บ. 

จิตวิทยาการ
แนะแนว 
พุทธศาสนา 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

15 ครั้ง/74
ชั่วโมง/ป ี

7 นายพิทยา  รอดสุนทรา 53 30 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
กศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บรรณารักษ 
ศาสตร ์

สังคมศึกษา 
ม.ต้น / 
การงานอาชีพ 

13 ครั้ง/73
ชั่วโมง/ป ี

8 นางธนิตตา  รอดสุนทรา 45 19 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

บริหาร
การศึกษา
ประวัติศาสตร์ 

สังคมศึกษา 
ม.ต้น 

12ครั้ง/62
ชั่วโมง/ป ี

9 นางจันทร์ค า  ปินตาใส 59 32 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.ปลาย 

8 ครั้ง/52
ชั่วโมง/ป ี
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ที่ ชื่อ – สกุล 
อา
ย ุ

อายุ
ราช 
การ 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ

การ 
พฒันา/ป ี

10 นางทัศนีย์  สุธัมโม 60 36 ครูช านาญการ กศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

19 ครั้ง/46
ชั่วโมง/ป ี

11 นางกรรณิการ์  รัตนภูม ิ 51 26 ครูช านาญการ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
ม.ต้น,ปลาย 

8 ครั้ง/56
ชั่วโมง/ป ี

12 ว่าท่ี รต. หญิงจริญา 
บุญมา 

29 3 ครูผูช้่วย ศศ.บ. ภาษาพม่า ภาษาพม่า 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

10ครั้ง/72
ชั่วโมง/ป ี

13 นางอุทัยวรรณ  ภู่คง 60 29 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

6 ครั้ง/39
ชั่วโมง/ป ี

14 นางสาวเพ็ญพิชชา 
ใจยอด 

27 3 ครูผูช้่วย ศษ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
ม.ต้น 

29 ครั้ง/64
ชั่วโมง/ป ี

15 นางกัลยา  ธีระเชีย 50 27 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

15 ครั้ง/118
ชั่วโมง/ป ี

16 น.ส.วิภาวรรณ ค ามงคล 33 9 ครูช านาญการ ศษ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
เคมี 

วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ปลาย 

23ครั้ง/130
ชั่วโมง/ป ี

17 นาย อิสรพงษ์  ใจคนอง 31 8 ครูคศ.1 คบ. 
 

ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

39 ครั้ง/269
ชั่วโมง/ป ี

18 น.ส. อังคณา ตามกูล 31 7 ครูคศ.1 วท.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ 
ม.ต้น,ม.ปลาย 

9 ครั้ง/83
ชั่วโมง/ป ี

19 น.ส.สมเพชร   
แตงบุญรอด 

41 16 ครูช านาญการ กศ.ม. 
 
วท.บ 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
ม.ต้น,ปลาย 

11 ครั้ง/97
ชั่วโมง/ป ี

20 นางสาวกฤติกา   ทิมแสน
  

31 3 ครูผูช้่วย วท.บ 
 

คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
 

20 ครั้ง/107
ชั่วโมง/ป ี

 

 

 
21 นายอัษฎาวุธ   เสนแก้ว 32 7 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์

 
7 ครั้ง/67
ชั่วโมง/ป ี

 
22 นายผดุงเกียรติ   

ปานแดง 
38 13 ครูช านาญการ 

พิเศษ 
กศ.ม. 
 
ค.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คณิตศาสตร ์
 
 
 
 

คณิตศาสตร ์
ม.ต้น,ปลาย 

38ครั้ง/239
ชั่วโมง/ป ี
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พนักงานราชการ (จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ที่ ชื่อ – สกุล อายุ 
ประสบ 

การณ์การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ

การ 
พฒันา/ป ี

1 น.ส.วารี  มหาวัน 33 12 ศษ.บ. นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป ์
ม.ต้น,ปลาย 

4ครั้ง/31ชั่วโมง/
ปี 

2 นายเจษฎา  ฟูมั่น 
 

33 9 ค.บ. ศิลปกรรมดนตรี ดนตรี 
ม.ต้น,ปลาย 

1ครั้ง/8ชั่วโมง/ป ี

 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ – สกุล 
อา
ย ุ

อายุ
ราช 
การ 

ต าแหนง่/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่ได้รับ

การ 
พฒันา/ป ี

23 นายไพฑูรย์  จันทร์ศิลานุ
รักษ ์

58 29 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ. อุตสาหกรรม
ศิลป ์

การงานอาชีพ 
ม.ต้น,ปลาย 

7ครั้ง/61
ชั่วโมง/ป ี

24 นางขนิษฐา   
สุวรรณปัญญา 

52 28 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
ศษ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
บริหารธุรกิจ 

ธุรกิจ 
ม.ปลาย 
 

6 ครั้ง/44
ชั่วโมง/ป ี

25 นายจ าเนียร  เนียมจันทร์ 44 20 ครูช านาญการ กศ.ม. 
 
วท.บ. 

เทคโนโลยีและ
สื่อสาร 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ 
ม.ปลาย 

24 ครั้ง/89
ชั่วโมง/ป ี

26 น.ส.รัชนก  จินะตา 42 16 ครูช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม. 
 
บธ.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ม.ต้น,ปลาย 

19ครั้ง/153
ชั่วโมง/ป ี

27 น.ส.สุพรรณี  
พิริยาธาดานนท์ 

42 16 ครูช านาญการ 
พิเศษ 

กศ.ม. 
 
วท.บ. 

บริหาร
การศึกษา 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ม.ต้น,ปลาย 

19ครั้ง/124
ชั่วโมง/ป ี

28 ว่าท่ี ร.ต.สินธพ  
พีรวรพัฒน์ 

60 37 ครูช านาญการ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

8 ครั้ง/66
ชั่วโมง/ป ี

29 นายศิวพงษ์  กาวิน 41  12 ครูช านาญการ กศ.บ. พลศึกษา พลศึกษา 
ม.ต้น,ปลาย 

12 ครั้ง/132
ชั่วโมง/ป ี

30 นายศักรินทร์   สืบสอน
  

32 3 ครูผูช้่วย ค.บ. ศิลปศึกษา ศิลปะ 152 ครั้ง/
353ชั่วโมง/ปี 
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ครูอัตราจ้าง  
 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ

ประสบ 
การณ์

การสอน 
(ปี) 

วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา/ชั้น 

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบัการ 
พฒันา/ป ี

1 Mr.Cardio Corpuz Mutia 27 1 ป.ตรี  ภาษาอังกฤษ  
ม.ต้น ม.ปลาย 

- 

2 นางสาวนิตยา วนากรคง
ลาภ 

27 1 ป.ตรี ภาษาจีน ม.ต้นและ 
ม.ปลาย 

 

3 นางสาวอัจฉราพรรณ ทวีนัน 25 1 ป.ตรี ภาษาไทย ม.ต้นและ 
ม.ปลาย 

 

 
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(จ้างด้วยเงิน งปม.สพฐ.) 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ
ประสบ 
การณ์
ท างาน 

วุฒิ วิชาเอก ปฏิบตัิหน้าที ่

จ านวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ได้รบัการ 
พฒันา/ป ี

1 นางพัทธนันท์ เกตุชม 35 5 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรการโรงเรียน - 

 
 

จ านวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  32 คน  คิดเป็นร้อยละ  100  
จ านวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  32 คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
 

4. งานทะเบียนประวัติบุคลากร และหนังสือรับรอง 
ด าเนินการท าทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากร รวมทั้งการแก้ไข เปล่ียนแปลงข้อมูลใน

ทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน  
 

5. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ด าเนินการตามระเบียบการโยกย้าย ตามอ านาจของโรงเรียนท่ีได้รับมอบหมาย  ให้ค าแนะน า  

อ านวยความสะดวก แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอย้าย 
 

6.  การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการเลื่อนเงินเดือน 
6.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และบุคลากรภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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6.2 ประกาศเกณฑ์การประเมินและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาความดีความชอบแก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ทราบโดยท่ัวกัน 

6.3 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด 

6.4 ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

6.5 น าเสนอผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
6.6 แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนระดับสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี

กฎหมายก าหนด 
6.7 จัดท าบัญชีเล่ือนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

7.  การเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อ านวยความสะดวกให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

วิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเอกสาร แบบเสนอการขอรับการประเมิน รายงานผลการปฏิบัติ

หน้าท่ีของผู้เสนอขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งไปยังส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

 
8. การสร้างขวัญและก าลังใจ  

ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฎิบัติงานให้มีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและคุณภาพการศึกษา  สร้างขวัญและก าลังใจแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่น และมีคุณงามความดี
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด หรือกรณีอื่นตามความเหมาะสม 
   
9. การรักษาวินัย 

เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย เช่น ให้ความรู้ข้าราชการและลูกจ้างเกี่ยวกับ
วินัยและการรักษาวินัยในสถานศึกษา  ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และการรักษาวินัย 

 
10. การรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล 

คณะครูทุกท่านมีการจัดท ารายงานการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล    

(Self  Assessment  Report: SAR) เสนอต่อผู้บังคับบัญชายงานผล 
รายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล โดยจัดท าเป็นรูปเล่มรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา 
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ผลการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ 

ล าดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

1 เพื่อให้การด าเนินงานของกลุ่ม
บริหารงานบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้ 

  ครูและบุคคลากร ของโรงเรียน
ได้รับบริการท่ีดี  มีการจัดเก็บ
ข้อมูลได้ ถูกต้องโดยใช้วิธีการการ
สัมภาษณ์การสอบถาม  การตอบ
แบบสอบถาม  และการ
ตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงาน   ใช้
เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจ  และแฟ้ม
สะสมผลงานของครู 

2 ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีความรู้พัฒนา
ความสามารถ มีโอกาสศึกษาหาความรู้
จากการศึกษาดูงานด้วยการอบรม
ประชุม สัมมนา ตรงตามความต้องการ
และตรงตามหน้าท่ีงานท่ีรับผิดชอบให้มี
คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ 

  1.ดูแลครูและบุคคลากรได้
ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 
ตรงความถนัด ความรู้
ความสามารถ ท าให้ได้ 
ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
2.ครูและบุคคลากรเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนาเพื่อพัฒนา
บุคลากรท้ังท่ีเป็นหน่วยงานจัดขึ้น
ละอบรมออนไลน์ครบทุกคน 

3 เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติหน้าท่ีได้ตาม
มาตรฐานและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ครู 

  1.ครูและบุคลากรได้รับการยก
ย่องชมเชยในการเป็นแบบอย่าง 
ท่ีดีในการท างาน 
2.ครูและบุคลากรสามารถแสดง
ความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาตนเองและการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
3. ครูได้รับรางวัลจากการส่งผล 
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ล าดับ
ท่ี 

วัตถุประสงค์กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

    งานเข้าประกวดในระดับต่างๆ 
4.นักเรียนได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันกิจกรรมต่างๆ 

4 ส่งเสริมการมีวิทยฐานะของบุคลากร 
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 

  1.ครูและบุคลากรได้รับการเล่ือน
วิทยฐานะ 
2.ดูแลบุคลากรได้รับประโยชน์
และสวัสดิการของโรงเรียนครบ
ทุกคน  
3.คณะครูมีความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการของโรงเรียน 

5 สร้างบรรยากาศในการท างานด้วย 
ความสมานฉันท์ เป็นไปด้วยความสุข 

  ครูและบุคคลากรมีความสุขใน
การท างานและสามารถร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
แนวทางการพัฒนา 
           การด าเนินงานตามตามนโยบายกลุ่มบริหารบุคคล ตามท่ีได้ก าหนดไว้ให้ตรงเป้าประสงค์ได้ผลดีเย่ียม
มากกว่านี้ 
 
ผลการประเมิน  

ร้อยละ 90 ของครู-อาจารย์และบุคคลากร ของโรงเรียนได้รับบริการท่ีดี  มีการจัดเก็บข้อมูลได้  
ถูกต้องโดยใช้วิธีการการสัมภาษณ์การสอบถาม  การตอบแบบสอบถาม  และการตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงาน   
ใช้เครื่องมือในการประเมิน คือ แบบประเมินความพึงพอใจ  และแฟ้มสะสมผลงานของครู 
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แบบประเมินโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 

กลุ่มบริหารบุคคล  โรงเรียนสามเงาวิทยาคม  ประจ าปี 2564 
กรุณาใส่เคร่ืองหมาย / ตามรายการที่เห็นว่าเป็นจริงหรือว่าเหมาะสม 

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 
4 หมายถึง มีการด าเนินการตามรายการประเมินในระดับมาก 
3 หมายถึง มีการด าเนินการตามรายการประเมินในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีการด าเนินการตามรายการประเมินในระดับพอใช้ 
1 หมายถึง มีการด าเนินการตามรายการประเมินในระดับน้อย 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 

1 2 3 4 
1. มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน     
2. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน     
3. ผลการด าเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์     
4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย     
5. งบประมาณหรือค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงาน     
6. วัสดุ / อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเหมาะสม     
7. ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน     
8. ขั้นตอนการด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา     
9. การด าเนินการตอบสนองนโยบายของสพฐ.ในข้อท่ีระบุ     
10.การด าเนินการตอบสนองนโยบายของโรงเรียน     

รวม  3+36=39=97.5 
ระดับคุณภาพโครงการ/กิจกรรม มาก 

เกณฑ์ระดับคุณภาพ 
น้อย พอใช ้ ปานกลาง มาก 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
น้อยกว่าร้อยละ 50 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 50-74 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ร้อยละ 75-89 

คะแนนผลการด าเนินงาน 
ต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป 

 
จากแบบประเมิน  ร้อยละ 92.5  แปลระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ มาก 
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บทที่ 5 
สรุปผล ปัญหา และข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผล 
การด าเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรกลุ่มบริหารงาน

บุคคล  พบว่า คณะครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  และนักเรียนมีส่วนร่วมกนัจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนร่วมกันอย่างมีความสุขและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  สนองนโยบายการปฎิรูปการศึกษา
พร้อมท้ังใช้วิธีการวัดและประเมินผลนักเรียนตามศักยภาพและสภาพท่ีแท้จริงของ ผู้เรียน 

ท้ังนี้ การด าเนินงานโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้   ส่งผลนักเรียนมีคุณภาพดังนี้ 
1. ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขอนักเรียนสูงขึ้นในทุกวิชาและทุกระดับช้ันและผลการสอบ 

ประเมินผลคุณภาพการศึกษา สอบO-Net นักเรียนสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้มากขึ้น 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์   ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 

สมเหตุผลมากขึ้น 
4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรโรงเรียน  
5. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
6. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ 

ความเป็นเลิศเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
2. ปัญหา / อุปสรรค 

ด้านบุคลากร 
ภาระงานท่ีมากกว่าการสอนเพียงด้านเดียว  ท าให้คณะครูต้องบริหารเวลาจากการท่ีมีภาระ

งานเพิ่มขึ้น 

ด้านงบประมาณ 
งบประมาณในการจัดจ้างบุคลากรท่ีของโรงเรียนไม่มีมากพอ 

 ด้านวัสดุ อุปกรณ์  
ควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี และทักษะอาชีพให้เพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ  
ของบประมาณในการจ้างบุคลากรให้ตรงตามความต้องการ และจุดเน้นของโรงเรียน  โดยขอ

สนับสนุนจากแหล่งและหน่วยงานอื่น 
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ภาคผนวก 
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ประมวลภาพการด าเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลปีงบประมาณ 2564 

ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากร 

ส่งเสริมการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

      
 

 

      
 
 

     
 
 
 

กิจกรรมเสริมสร้างขวัญก าลังใจให้กับคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน 
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มอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครูในแต่ละเดือน 

     
 

      
 

กิจกรรมสวัสดีปีใหม่และแลกของขวัญปีใหม่ 
 
 
 
 



25 

 

 

 
การประเมินวิทยฐานะและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
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การมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลแก่คณะครูบุคลากรทางการศึกษา 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

 

 

 
 

 
 

 

ร่วมวางแผน ปรึกษา หารือและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
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การจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 
 

 
 

 
 

 

 
ตัวอย่างเอกสารข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ของคณะครู ในแต่ละวิทยฐานะ  

ท่ียื่นเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน ในรอบปีงบประมาณ 2565  
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม ว 9/2564  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก วันที่ 23 – 24 มกราคม พ.ศ.2565 
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู ตาม ว 9/2564  

โรงเรียนสามเงาวิทยาคม จังหวัดตาก วันที่ 23 – 24 มกราคม พ.ศ.2565 
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