
 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 

คํานํา 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งจําเป็นมากในการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาชาติ ซึ่งจ 

ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักท่ีสําคัญท่ีสุด หากบุคลากรได้รับการพัฒนาให้พร้อมทุกด้าน ก็

จะทําให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นการให้การศึกษาค้นคว้า  หา

ความรู้เพิ่มเติมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ผู้บริหาร ลูกจ้าประจํา ลูกจ้างชั่วคราว จึงจําเป็นที่หน่วยงานของ

รัฐจะต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อการนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับปรุง 

ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

โรงเรียนกาญจนาภเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทํา

รายงานการจัดการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลในรายงานฉบับนี้จะมี

ประโยชน์ในการกําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการรักษาคความเป็นธรรม และรักษามาตรฐานการ

บริหารงานบุคคลและระบบคุณธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ ์

เร่ือง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

----------------------------------------- 
เพ่ือให้การริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งองค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency assessment: ITA) 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ จึงกำหนดนโยบายการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากาลังเพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับสำคัญในการทบทวน 

กระบวนการทำงานและกำหนดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ

สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

2. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาภายใน กำหนดงานในหน้าที่ 

ความรับผิดชอบในส่วนราชการตามโครงสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการบริหารงานบุคคล

ของสถานศึกษา 

3. ดาเนินการสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษาตามระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง จัดทาประกาศ

การรับสมัคร ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ประกาศทางเว็บไซด์ พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์ของ

สถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ี

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้เสาะแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือ

ยกระดับความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัย 

ทันโลก ทันเหตุการณ ์และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะตามกำหนด

ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การอบรมพัฒนาตนเอง การส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด เป็นต้น 

7. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ 

ความสามารถ ความเหมาะสม มีความโปร่งใส ยุติธรรม และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ กำหนด 

 



 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ กำหนด โดยเป็นไปด้วย ความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถ

ตรวจสอบได้ 

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากรภายในสถานศึกษาทุกระดับ ตามหลักคุณธรรม

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 

 

 

(นายพีระวัตร จันทกูล) 

ผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ 2564 
 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  

เพชรบูรณ์ ได้มีการดําเนินการตามนโยบาย และมีผลการดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดระบบรายงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปีงบประมาณ  2564 

ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ และให้เห็นภาพรวมการพัฒนาครูแลบุคลากรทางการศึกษาใน

สังกัดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ โดยงานบริหารงานบุคคล 

ขอบเขต 

การรายงานนี้เป็นรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนกาญจนาภิเษก-

วิทยาลัย เพชรบูรณ์  ประจําปีงบประมาณ 2564 

หัวข้อการรายงาน 

    1. ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

    2. ผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

    3. ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

    4. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

รายละเอียดการรายงาน ดังนี้ 

1. . ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเพชรบูรณ์(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

ที่อยู่ : เลขท่ี 99/9 หมู่ที่ 5 ตําบลน้ำชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 

สังกัด : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ 

e–mail: Phetchabun@Kanchanapisek.ac.th 

Website :http://www.kanchanapisek.ac.th 

Facebook : https://www.facebook.com/kcnpb/  

เปิดสอนระดับชั้น : ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 

 

 

 

 



 

        จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  

ลําดับที่ ตําแหน่ง วิทยฐานะ จํานวน หมายเหตุ 
1. ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  
2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน  2  
3. ครู ชำนาญการพิเศษ 36  
4. ครู ชำนาญการ 6  
5. ครู - 1  
6. ครูผู้ช่วย - -  
7. ครูผู้สอน - 2  
8. พนักงานธุรการ ส4/หัวหน้า 1  
9. ครูธุรการโรงเรียน - 1  
10. ครูอัตราจ้าง - 8  
11. นักการภารโรง - 4  
12. พนักงานซักรีด - 3  
13. ยามรักษาการณ์ - 2  

 

2. ผลการดําเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

เพชรบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มีดังนี้ 

การดำเนินตามนโยบาบ ผลการดำเนินงาน 
ดีมาก ด ี ปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

1. จัดทำแผนอัตรากาลังเพ่ือเป็นเครื่องมือสำหรับ
สำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงานและกำหนด
กรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ ตามขอบเขต
อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและ
มีประสิทธิภาพ 

 
 
 

   

2. กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา
ภายใน กำหนดงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วน
ราชการตามโครงสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 
 
 
 

   

3. ดำเนินการสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษาตาม
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จัดทาประกาศการ
รับสมัคร ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ประกาศ
ทางเว็บไซด ์พร้อมติดประกาศประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน 

 
 

 
 

  



การดำเนินตามนโยบาย ผลการดำเนินงาน 
ดีมาก ด ี ปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

4. การย้ายของผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 

 
 
 

   

5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นผู้เสาะแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือ
ยกระดับความสามารถและความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 

   

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือพัฒนาความรู้ให้มีความทันสมัย ทันโลก 
ทันเหตุการณ ์และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพ 
สามารถนำไปใช้ในการเลื่อนวิทยฐานะตามกำหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การอบรมพัฒนาตนเอง 
การส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด เป็นต้น 

  
 

  

7. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ความเหมาะสม มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ กำหนด 

 
 

   

8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ กำหนด โดยเป็นไป
ด้วย ความโปร่งใส ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

 
 

   

9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคลากร
ภายในสถานศึกษาทุกระดับ ตามหลักคุณธรรมโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้ 

 
 

   

 

 

 

 

 

 



 

2. ปัญหาและอุปสรรค/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

การดำเนินตามนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
1. จัดทำแผนอัตรากาลังเพ่ือเป็น
เครื่องมือสำหรับสำคัญในการ
ทบทวนกระบวนการทำงานและ
กำหนดกรอบอัตรากำลังให้
สอดคล้องกับภารกิจ ตาม
ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ
สถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า
และมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

- 

บริหารอัตรากำลังครูที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยการกำหนด
งานให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของ
บุคลากร 

2. กำหนดโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษาภายใน 
กำหนดงานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบในส่วนราชการตาม
โครงสร้าง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

 
 
 

- 

- มอบหมายหน้าที่พิศษ
นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
ตามความถนัด ความสามารถ 
โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรได้เลือก
ตามความสมัครใจ 

3. ดำเนินการสรรหาบุคลากร
ภายในสถานศึกษาตามระเบียบ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง จดัทา
ประกาศการรับสมัคร ตาม
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น 
ประกาศทางเว็บไซด์ พร้อมติด
ประกาศประชาสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาให้ชัดเจน 

- นโยบายจำกัดขนาดกำลังคน   
ภาครัฐ ไม่มีการเพ่ิมจำนวนอัตรา
ตำแหน่งข้าราชการตามจำนวน
ปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน หรือ
ทดแทนบุคลากรที่เกษียณอายุ
ราชการ 
- การรับลูกจ้างชั่วคราว มีปัญหา
ในเรื่องของงบประมาณ ค่าจ้าง/
ค่าตอบแทนที่ไม่ดีงดูดใจผู้
ประสงค์จะทำงาน 
-เงื่อนไขบางอย่างของโรงเรียน
ประจำ ทำให้ผู้สมัครยอมรับไม่ได้ 
ทำให้มีผู้ประสงค์ทำงานน้อย การ
คัดเลือกจึงอยู่ในวงจำกัด  

- ขอรับการจัดสรรตำแหน่งครู
เกษียณอายุราชการคืน 
- พัฒนาครูที่ปฏิบัติการสอนไม่
ตรงกับสาขาวิชาเอก/โดยการ
ฝึกอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนในสังกัด
ในกลุ่มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
สูงขึ้น 
-ขอรับการจัดสรรอัตราจ้าง
ชั่วคราวครูรายเดือน 

4. การย้ายของผู้บริหาร คร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ที่

 
 
- 

 
 

- 



คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด 

- 

การดำเนินตามนโยบาย ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
5. จัดทำแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้
เสาะแสวงหาความรู้อย่าง
สม่ำเสมอ เพ่ือยกระดับ
ความสามารถและความชำนาญ
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

 
 
 
- 

 
 
 

- 

6. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือพัฒนาความรู้ให้มีความ
ทันสมัย ทันโลก ทันเหตุการณ์ 
และส่งเสริมความก้าวหน้าใน
อาชีพ สามารถนำไปใช้ในการ
เลื่อนวิทยฐานะตามกำหนด
ระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น การ
อบรมพัฒนาตนเอง การส่งเสริม
การส่งผลงานเข้าประกวด เป็นต้น 

จากสภาวการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโรค  COVID-19 ทำการ
อบรมสัมมนาส่วนใหญ่ เป็นไปใน

รูปแบบของการออนไลน์  ซึ่ง
บุคลากรบางส่วน ขาดความรู้

ความสามารถในด้านเทคโนโลยี 
เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมอบรม 

จัดฝึกอบรมภายในเรื่องการใช้
เทคโนโลยี เพ่ือให้บุคลากรมี
ความรู้ นำไปต่อยอดในการ
แสวงหาความรู้ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
 

7. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นใน
ตำแหน่งต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ความรู้ ความสามารถ ความ
เหมาะสม มีความโปร่งใส 
ยุติธรรม และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ ก.ค.ศ 
กำหนด 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและ ก.ค.ศ กำหนด โดย
เป็นไปด้วย ความโปร่งใส 
ยุติธรรม สามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 

- 

- จัดอบรม/ทบทวนการใช้ 
PADLET เพ่ือเก็บสะสมผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ ก.ค.ศ.
กำหนด  
-กระตุ้นเตือนให้บุคลากร 
Update ผลการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ำเสมอ 



9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานบุคลากรภายใน
สถานศึกษาทุกระดับ ตามหลัก
คุณธรรมโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
 

- 

 
 

- 

 

3. ปริมาณงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์  ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 มีดังนี้ 
 

เรื่องท่ีดำเนินการ จำนวน 
ครั้ง เรื่อง ราย 

1. งานวางแผนอัตรากําลัง สรรหาบรรจุแต่งตั้ง 1 1 46 
2. งานการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน 2 2 46 
3. งานการลาทุกประเภท 84 1 46 
4. งานการจัดระบบและจัดทําทะเบียนประวัติ 2 2 46 
5. การจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

5 1 5 

6. งานการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะและ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

1 1 1 

7. งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2 2 46 

 

 

ขอรับรองว่า รายงานการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับ 

นี้เป็น ข้อมูลถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

 

 

 

ลงชื่อ 

 (นายพีระวัตร   จันทกูล) 

  ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
บุคลากรจัดทำ PADLET เพื่อรายงานผลการพัฒนาตนเองตามข้อตกลง (PA) 

 



 
 

บุคลากรแสวงหาความรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 

 
บุคลากรได้รับรางวัลต่างๆ 



 

 
 

 
ประสานความร่วมมือกับสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

 
  

 



 

 

ร่วมจัดทำ MOU กับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ประเทศมาเลเซีย โดยความร่วมมือ

กลุ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  
 

 

 

 
 

 

 

 


