
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2564 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ได้มีการ

ดําเนินการตามนโยบาย และมีผลการดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดระบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณ 

2564 ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์และให้เห็นภาพรวมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์โดยงานบริหารงานบุคคล 

ขอบเขต 

การรายงานนี้เป็นรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุ

เคราะห์  ประจําปีงบประมาณ 2564 

หัวข้อการรายงาน 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

2. ปริมาณของงานบริหารบุคคล 

3. เป้าหมายและความสําเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 



รายละเอียดการรายงาน ดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน (School Info) 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

ที่อยู่ : เลขท่ี 200 หมู่ที่ 8 ตําบลเนินขาม อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท  17130 

สังกัด : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  โทรศัพท์  056-946306 

E-mail : erawan.sch2017@gmail.com 

เปิดสอนระดับชั้น : มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

ข้อมูลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู พนักงาน 

ราชการครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

บุคลากรของโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 

บุคลากร ช่ือ  -  สกลุ ต าแหน่ง 

 

นายศกัดา  ใจตรง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 



 

นายวเิชียร  เวชสถิตยธ์รรม ครู  ปฏิบติัหนา้ท่ีรองผูอ้  านวยการ 

 

นายสมอ  ทาเอ้ือ  ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นางนภชัชา  ไกรสิทธิโชค ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 



 

นางปริญาพชัร์  ก่อพงษเ์สง่ียม ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นางสาวณปภชั กลา้สาริกิจ ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นายชาตรี  ต่ายจนัทร์ ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 



 

นางสายฝน  มาภรณ์ ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นายเสน่ห์   พนัธ์ุดี ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นางสาวนพมาศ  แยม้เจิม ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 



 

นางสาวสมปอง  ดิษฐน์อ้ย ครู วทิยฐานะ ช านาญการพิเศษ 

 

นางสาวณฐัณิชาช์  บุญไว ครู วทิยฐานะ ช านาญการ 

 

นางสาวหทยัพร  มลทอง ครู  



 

นางสาวภาวนา   สมเสียง ครู  

 

นายธีรชาติ  ละเหลา ครู  

 

นางสาวจิราพร   เพง็พะโยม ครู  



 

นางสาวรุ่งทิวา   กาฬภกัดี ครู  

 

นางสาวน ้ ามนต ์  คา้ธญัญะ ครูผูช่้วย  

 

นายเจตริน  ธรรมโชโต ครูผูช่้วย  



 

นางสาวมนสันนัท ์  ค าแหง ครูพ่ีเล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

 

นางสาวสุภาพร   สอนอินตะ๊ ครูอตัราจา้ง  

 

นางสาวรัชตจี์รา  องักรูภทัรสิน เจา้หนา้ท่ีธุรการ 



 

2. ปริมาณของงานบริหารบุคคล ประจําปีงบประมาณ 2564 ได้ดําเนินงานตามนโยบายการบริหาร 

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านเอราวัณส่งผลให้มีปริมาณงานมีดังนี้ 

1. จัดทําแผนอัตรากําลังคนโรงเรียนจัดทําแผนอัตรากําลัง 1 ปี เพื่อใช้ในการกําหนด 

ตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปดํารงตําแหน่งให้

เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจ

ของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งทาง

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 16 คน 

2. การกําหนดโครงสร้างส่วนราชการ โรงเรียนได้มีการกําหนดหน้าที่ตามความรับผิดชอบใน 

ส่วนราชการของสถานศึกษาตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้จัดทําขั้นตอนและประกาศทาง 

เว็บไซด์พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครและสรรหาบุคลากรที่ชัดเจนในปีพ.ศ. 2564 โรงเรียนเนิน

ขามรัฐประชานุเคราะห์  มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์มีอัตราเพียงพอ กับกับการวางแผนกําลังคน

ครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร โรงเรียนได้จัดทําตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด และเปิดโอกาสให้บุคลกรของโรงเรียนย้ายกลับภูมิลําเนาตาม 

ความสมัครใจ 

5. จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มี 

การพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนได้จัดทําแผนพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษาโดยจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามแผนที่ได้จัดทําไว้ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับ 



ความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน มุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู้ 

ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเป็นไปตามตําแหน่งแต่ละประเภท จัดทําข้อมูลการพัฒนาบุคลากร 

เป็นรายบุคคล (Training and Development Roadmap) ส่งเสริมให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองตาม 

แผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับ 

การอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานในโรงเรียนต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

งาน และจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสังกัดที่มีต่อการพัฒนา 

7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตาม 

วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ 

ด้านบุคลากร และด้านผู้เรียนซึ่งได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งชุมชน 

ทั้งในและนอกเขตบริการ 

8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการ 

จัดการศึกษา การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน เช่น มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ทั้งในสถานศึกษาและ 

โดยรอบบริเวณสถานศึกษา จัดทําโรงจอดรถ มีอุปกรณ์เทคโนโลยีโน้ตบุคสําหรับข้าราชการครูทุกคน จัด 

ห้องพักครูสําหรับบุคลากร มีสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น มีห้องประชุมเพ่ือรับแขกผู้มาติดต่อราชการ มี 

น้ําดื่ม กาแฟ ไว้คอยบริการผู้มาติดต่อราชการ นอกจากนี้โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ยังได้มีการจัด

กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมขวัญและกําลังใจให้ความสําคัญกับบุคลากร และครอบครัวของบุคลากรในสังกัดทุกคน 

เช่นการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น การเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับ วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น การ 

คลอดบุตร ขึ้นบ้านใหม่ งานมงคลต่าง ๆ ตลอดจนการไปให้กําลังใจบุคลากรในกรณีท่ีมีญาติหรือบุคคล 

ในครอบครัวเสียชีวิต 

9. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้นในตําแหน่งต่างๆโรงเรียนได้มีการ 

ควบคุมให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ 



บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ และ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการและ 

บุคลากรทางการศึกษา การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจํา และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 

เป็นไปตามปฏิทิน/ ระยะเวลาที่กําหนด มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดําเนินการตามระเบียบ 

กฎหมายทุกขั้นตอน 

10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์วิธีการที่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสํานักงาน ก.ค.ศ. กําหนดโรงเรียนได้มีการควบคุม

ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา พนักงาน

ราชการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถ 

ตรวจสอบไดส้่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อตนเอง สร้างความตระหนักให้เกิดข้ึน 

บุคลากรในสังกัด โดยสร้างความเข้าใจกับทุกคนให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอภาค 

และเท่ียงธรรม มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ มีความ

โปร่งใส และปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัดส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ

รักษาวินัยต่อหน่วยงาน โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ มา

ปฏิบัติงานให้ตรงเวลา มีความเสียสละทํางานเต็มความรู้ความสามารถท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

มีแนวคิดในการสร้างสรรค์งานต่างๆให้มีคุณภาพ รักษาความลับของทางราชการ และมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

12. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการรักษาวินัยต่อผู้มารับบริการ โดยสร้างความตระหนัก 

ให้บุคลากรในสังกัด มีความสุภาพเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ ทักทาย เป็นกันเอง ช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ 

เกื้อกูล ให้บริการด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีข้อมูลข่าวสารครบถ้วนไว้คอยต้อนรับให้ความ 

สะดวกต่อผู้มาติดต่อราชการ 



3. เป้าหมายและความสําเร็จในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  เป้าหมายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

1. เพ่ือกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใช้ในการสรร 

หาบุคคลไปดํารงตําแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอกของ 

สถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 

ก.ค.ศ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 

2. ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมี 

การเรียนรู้ร่วมกัน 

2. มีข้อมูลสาระสนเทศของครูและบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันความสําเร็จในงาน 

 บริหารบุคคลของโรงเรียนบ้านเอราวัณ ประจําปี 2564 มีดังนี้ 

1) โรงเรียนบ้านเอราวัณมีอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ และสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

2) โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Training and 

Development Roadmap) 

3) โรงเรียนมีแผนพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

ของข้าราชการครูในสังกัด 

 

4) บุคลากรในโรงเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน 

 



 

4. ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การพัฒนาบุคลากร ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 18  ชั่วโมงต่อปีพบว่าในปีพ.ศ.2564 ร้อยละ

ของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 90  ซึ่งสูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมี

การพัฒนาตนเองอย่างสม่ําเสมอครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในระดับดีพบว่า ในปีพ.ศ. 2564 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษและทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 75 ขึ้นไป 

ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้มีทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร( ITC) ในระดับดีได้เทียบเท่ากับเป้าที่วางไว้ 

5. ปัญหาและการแก้ไขปัญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

              ปัญหาของการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระหว่างปีการศึกษา ในการอบรมพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนยุคใหม่ ต้องใช้เทคโนโลยีในการจัดการชั้นเรียน ทําให้มีบุคลากรบางส่วนที่มีอายุมาก

และไม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ จึงทําให้เกิดปัญหาในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

6. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

    สร้างความเข้าใจ แรงกระตุ้น แรงจูงใจ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 


