
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



บันทึกข)อความ 

 
ส"วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ3อน5อยอุปถัมภ:)  

ท่ี พิเศษ/๒๕๖๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู5อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ3อน5อยอุปถัมภ:) 

 ตามประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ฝXายบริหารงานบุคคล

โรงเรียนวัดธรรมศาลา ได5ดำเนินการตามประกาศ มีวัตถุประสงค:ของการดำเนินงานเพื่อก3อให5เกิดการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร3งใสและมีคุณธรรม ส3งเสริมให5บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน รวมท้ังส3งเสริมให5ผู5เรียนเกิดคุณภาพท้ังด5านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค: 

 ฝXายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา จึงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

งบประมาณประจำปQ พ.ศ.๒๕๖๔ แนบท5ายจำนวน ๑ ฉบับ ดังต3อไปน้ี 

 

               
  
 

            (นายปฐมเดช สุขศิริ) 

            หัวหน5างานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

 

 

 

R ทราบ       

 

   

   (นายสุนัย ทองนวล) 

    ผู5อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

 

 



 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลป?งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑. ดJานการบริหารอัตรากำลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากร 

 ๑.๑ จำนวนครูประจำการ 

ป?งบประมาณ ผูJบริหาร ครูผูJสอน รวม 

พ.ศ.๒๕๖๔ ๓ ๓๒ ๓๕ 

  ๑.๒ จำนวนบุคลากรอ่ืน ๆ 

ป?งบประมาณ ครูจJางสอน ครูเด็กพิเศษ 
เจJาหนJาท่ี 

ธุรการ 

นักการภารโรง แม"บJาน รวม 

พ.ศ.๒๕๖๔ ๒ ๑ ๑ ๑ ๓ ๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภูมิแสดงจำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

ผู้บริหาร 

7% 

ครูผู้สอน 

76% 

ครูจ้างสอน 

4% 

เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

2% 

นักการภารโรง 

2% 

ครูเด็กพิเศษ 

2% 

๗๓ 

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ครูเด็กพิเศษ แม่บ้าน 



 

๒. ขJอมูลนักเรียน (ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ3อน5อยอุปถัมภ:) มีจำนวนนักเรียนท้ังส้ิน  ๗๑๓ คน จำแนกตามระดับช้ันท่ี

เปfดสอน จำแนกได5 ดังน้ี 

ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ณ วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔  

 จำนวนนักเรียน  

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๑ ๑๕ ๑๖ ๓๑ ๒ 

อนุบาล ๒ ๓๐ ๓๒ ๖๒ ๓ 

อนุบาล ๓ ๒๕ ๒๖ ๕๑ ๒ 

รวม อนุบาล ๗๐ ๗๔ ๑๔๔ ๗ 

ประถมศึกษาปJที่ ๑ ๒๖ ๒๑ ๔๗ ๒ 

ประถมศึกษาปJที่ ๒ ๓๙ ๓๗ ๗๖ ๒ 

ประถมศึกษาปJที่ ๓ ๔๑ ๑๕ ๕๖ ๒ 

ประถมศึกษาปJที่ ๔ ๒๗ ๓๕ ๖๒ ๒ 

ประถมศึกษาปJที่ ๕ ๓๗ ๒๔ ๖๑ ๒ 

ประถมศึกษาปJที่ ๖ ๓๖ ๔๘ ๘๔ ๒ 

รวม ประถม ๒๐๖ ๑๘๐ ๓๘๖ ๑๒ 

มัธยมศึกษาปJที่ ๑ ๒๘ ๓๑ ๕๙ ๒ 

มัธยมศึกษาปJที่ ๒ ๓๗ ๒๙ ๖๖ ๒ 

มัธยมศึกษาปJที่ ๓ ๓๗ ๒๑ ๕๘ ๒ 

รวม มัธยม ๑๐๒ ๘๑ ๑๘๓ ๖ 

รวมทั้งหมด ๓๗๘ ๓๓๕ ๗๑๓ ๒๕ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ชาย หญิง 

ระดับช้ัน จำนวนหJองเรียน 



 
๓. ขJอมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนMง/ 

วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

ผูSบริหาร 

๑ นายสุนัย ทองนวล ๓๘ ผูQอำนวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา   

๒ นางรัตนาภร คงเปรม ๒๗  รองผู'อำนวยการ 

ชำนาญการพิเศษ 
คม. การบริหารการศึกษา -กิจกรรมเสริม

ภาษาไทย 

-ป.๔ 

-ป.๕ 

-ป.๖ 

๓ นางสาวศิรินภา นาสะอQาน ๙  รองผูQอำนวยการ

ชำนาญการ 

ศษ.ม. 

 

การบริหารการศึกษา -ภาษาไทย -ป.๑ 

-ป.๒ 

-ป.๓ 

ขSาราชการครู 

๑ นางจีรภา วรดี ๒๗  ชำนาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๑/๒ 

๒ นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ๕  - ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๓/๑ 

๓ นางสาวแกQวตา ตะเพียนทอง ๑๓  ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ทุกรายวิชา -อ.๓/๒ 

๔ นางสาวแอนนา สงเคราะห]สุข ๓  - คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๑/๑ 

๕ นางสาวปทิตตา ช^างทุ^งใหญ ̂ ๑๘ ชำนาญการพิเศษ คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๒/๑ 

๖ นางสาววรัชญ]กัญญ] ทรัพย]ผุด ๑๐ ชำนาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๒/๒ 

๗ นางสาวหยาดเดือน พวงศรี ๔ - คบ. คณิตศาสตร] -ภาษาไทย 

-คณิตศาสตร] 

-ป.๑ 

 

๘ นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ] ๔ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๑ 

 

๙ นางสาวอรณัชชา พูพวง ๒ - คบ. การประถมศึกษา -คณิตศาสตร] 

-ไทย 

-วิทยาศาสตร] 

-ป.๑ 

 

๑๐ นางสาวน้ำเพชร ครองระวะ ๒ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๒ 

-ป.๓ 

 

 



ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนMง/ 

วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

๑๑ นางวชรพร จันดา ๓๑ ชำนาญการ

พิเศษ 

คบ. ประวัติศาสตร] 

 

-คณิตศาสตร] 

-ภาษาไทย 

-สังคมศึกษา 

-ปะวัติศาสตร] 

-ป.๒ 

๑๒ นางสาวภคณัท เงินทองด ี ๑ - คบ. ภาษาไทย -ภาษาไทย -ป.๒ 

-ป.๓ 

๑๓ นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ ๔ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๔ 

-ป.๖ 

๑๔ นางสาวปุณิกา เจริญจิตต] ๘ ชำนาญการ วท.ม สัตววิทยา -วิทยาศาสตร] -ป.๕ 

-ป.๖ 

๑๕ นางสมใจ แกลQวกลQา ๓๓ ชำนาญการ คบ. บรรณารักษศาสตร] 

 

-ภาษาไทย 

-ภาษาอังกฤษ 

-ป.๕ 

๑๖ นางรัชฎาพร วันเย็น ๔ - คบ. ภาษาไทย -ภาษาไทย 

-ลูกเสือ 

-ป.๔ 

-ป.๖ 

๑๗ นางสาวภาสุรีย] ผลศรีสง^า ๓ - คบ. คณิตศาสตร] -คณิตศาสตร] -ป.๕ 

-ป.๖ 

๑๘ นายเพทาย พลทอง ๘ เดือน - วท.บ ฟfสิกส] -คณิตศาสตร] 

-วิทยาศาสตร] 

-ป.๕ 

-ม.๑ 

๑๙ นางเปรมวดี จักเพชร ๘ ชำนาญการ วท.บ. เกษตรศาสตร] -การงานอาชีพ ป.๒-๖ 

-ม.๑-๓ 

๒๐ นายปฐมเดช สุขศิร ิ ๔ - วท.บ. ฟfสิกส] -วิทยาศาสตร] -ม.๒ 

-ม.๓ 

๒๑ นายดนุพงศ] บริสุทธิ ์ ๔ - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ -ม.๑ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

๒๒ นายปริญญา ธรรมชาติ ๓ - คบ. สังมศึกษา -สังคมศึกษา 

-แนะแนว 

-ม.๑ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

๒๓ นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ] ๑๓ ชำนาญการ คบ. ศิลปศึกษา -ศิลปะ -ป.๔-๖ 

-ม.๑-๓ 

 



ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนMง/ 

วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

๒๔ นายนราฤทธิ์ ทิศกระโทก ๔ - คบ. คอมพิวเตอร] - คอมพิวเตอร] -ป.๑-๓ 

-ป.๔-๖ 

๒๕ นางไอริณ ปfhนตบแต^ง ๘ - คบ. ดนตรีไทย -ดนตร ี ป.๑-๖ 

๒๖ นางสาวเสาวณี แกQวนิตย] ๓๒ ชำนาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา -สังคมศึกษา 

-ประวัติศาสตร@ 

-ป.๕ 

-ป.๖ 

๒๗ นายเอกพล เรืองสกุล ๒ - ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา -วิทยาการคำนวณ 

-การงานอาชีพ 

-ประวัติศาสตร@ 

-สุขศึกษา 

-ป.๔ 

-ป.๖ 

๒๘ นายรณชัย ทองงามขำ ๗ - ศษ.บ. พลศึกษาและสุข

ศึกษา 

-พลศึกษา 

-สุขศึกษา 

ป.๕-๖ 

ม.๑-๓ 

๒๙ นายศุภโชค แตงทอง ๖ ชำนาญการ ศษ.ม. ภาษาไทยและ 

สังคมศึกษา 

-ภาษาไทย -ม.๑ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

๓๐ นางสาวนิภาพร เดชสุภา ๑ - ศศ.บ. สื่อสารมวลชน -สังคมศึกษา 

-ประวัติศาสตร@ 

-ตQานทุจริต 

-ป.๓-๔ 

-ม.๑-๓ 

๓๑ นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแกQว ๔ - วท.บ. คอมพิวเตอร] -การงานอาชีพ 

-คอมพิวเตอร] 

 

-ม.๑ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

๓๒ นายเอกชัย วิเชียรณรัตน] ๖ - คบ. คณิตศาสตร] -คณิตศาสตร] -ม.๑ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

 

 
 
 
 



ที่ ชื่อ-สกุล 
อายุ

ราชการ 
ตำแหนMง/ 

วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

บุคลากรในสถานศึกษา 

๑ นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต@ ปฏิบัติงาน ๑ ปJ คบ. คอมพิวเตอร] -เทคโนโลยี 

-สุขศึกษา 

-วิทยาศาสตร] 

-ป.๑ 

-ป.๒ 

-ป.๓ 

๒ นางสาวพัชรี จุลเจริญดุลย] ปฏิบัติงาน ๑ ปJ คบ. สังคมศึกษา -สังคม 

-ประวัติศาสตร@ 

-ป.๓ 

-ป.๔ 

๓ นางสาวรัตน@ดาวรรณ ปGHนทอง ปฏิบัติงาน  ๙ ปJ บธ.ม. การจัดการเชิง

นวัตกรรม 

-คณิตศาสตร] 

-บัญช ี

-ป.๓ 

-ม.๒ 

-ม.๓ 

๔ นางสาวกนกพร ธูปทอง ปฏิบัติงาน ๑๕ ปJ บธ.บ. บริหารคอมพิวเตอร]

ธุรกิจ 

เจQาหนQาที่ธุรการ 

๕ นางสาวสมพิศ จุลเจริญดุล ปฏิบัติงาน ๓๙ ปJ  แม^บQาน 

๖ นางเสนาะรัก เกษมสวัสดิ์ ปฏิบัติงาน ๑๐ ปJ  แม^บQาน 

๗ นางอุไร ยุดกระโทก ปฏิบัติงาน ๑๐ ปJ  แม^บQาน 

๘ นายชาติ แยQมกลิ่น ปฏิบัติงาน ๑๐ ปJ  นักการภารโรง 

 

 
 
 
 
 
 
 



๔. การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามป?งบประมาณ ดังน้ี 

แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/ ประจำป?งบประมาณ ๒๕๖๔ ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ"อนJอยอุปถัมภ_) 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

 

ที่ ชื่อ-สกุล รายการ วัน/เดือน/ป? หนMวยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หลักฐาน 

๑ นางรัตนาภร คงเปรม การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู2 

รูปแบบออนไลน: 

๑๔-๑๕ ส.ค 

๒๕๖๔ 

สพฐ. ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๒ นางสาวศิรินภา นาสะอQาน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ

เสริมสร2างศักยภาพในการ

ดำเนินการโครงการอนุรักษ:

ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ มิซุอิกุ  

สอนน7องรักษ:น้ำ 

๘ สำเนาเกียรติบัตร 

๓ นางจีรภา วรดี อบรม Onlie เลือกหนังสือเพ่ือให2

ตอบโจทย:การพัฒนาการเรียนรู2

ปฐมวัย  

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔ บริษัทนานมีบุ\คจำกัด ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๓ นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม โครงการมหิงสา สายสืบปฐมวัย 

รุ̂นท่ี๑ ป_ ๒๕๖๔ 

๒๓-๒๕ มิ.ย. 

๒๕๖๔ 

กรมส̂งเสริมคุณภาพ

และส่ิงแวดล2อม 

๒๔ สำเนาเกียรติบัตร 

๕ นางสาวแกQวตา ตะเพียนทอง ครูกับการจัดการเรียนรู2เพศวิถี

ศึกษา "การสอนเพศวิถีศึกษา" 

๖ ส.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการสร2าง

เสริมสุขภาพ 

๒๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๖ นางสาวแอนนา สงเคราะห]สุข คุณครูกับวิธีสร2างความสุขในร้ัว

โรงเรียน(Online) 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยศิลปกร ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๗ นางสาวปทิตตา ช^างทุ^งใหญ ̂ การอบรมเชิงปฎิบัติการการ

ส̂งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู2 STEM Education 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๕ ก.ย. ๒๕๖๔ สพป.นฐ.เขต ๑ ๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๘ นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ] โครงการส̂งเสริมศักยภาพการ

จัดการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ CEFR 

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔ สพป.นฐ.เขต๑ ๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๙ นางสาวน้ำเพชร ครองระวะ โครงการส̂งเสริมศักยภาพการ

จัดการเรียนรู2ภาษาอังกฤษ CEFR 

๑๐ ส.ค. ๒๕๖๔ สพป.นฐ.เขต๑ ๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๐ นางสาวภคณัท เงินทองด ี การพัฒนาและการสร2างนวัตกรรม

เพ่ือการจัดการเรียนรู2ด2วย 

Google App For Education 

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดธรรมศาลา ๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๑ นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรู7รูปแบบ

ออนไลน:สำหรับครูสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ ส.ค. 

๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๒ นางสาวปุณิกา เจริญจิตต] อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู2รูปแบบออนไลน: 

๑๔-๑๕ ส.ค. 

๒๕๖๔ 

สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

 

 

 



ที่ ชื่อ-สกุล รายการ วัน/เดือน/ป? หนMวยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หลักฐาน 

๑๓ นางรัชฎาพร วันเย็น หลักสูตรการเตรียมความพร2อม

จัดทำข2อตกลง pa 

๕ ส.ค. ๒๕๖๔ สพป.นฐ.๑ - สำเนาเกียรติบัตร 

๑๔ นางสาวภาสุรีย] ผลศรีสง^า การจัดการเรียนรู2วิทยาการ

คำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษา 

ป_ท่ี ๑-๓ 

๒๗ พ.ค.๒๕๖๔ สสวท ๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๕ นายเพทาย พลทอง Python ข้ันพ้ืนฐาน ๒๘-๒๙ ส.ค.๒๕๖๔ สสวท. ๑๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๖ นายปฐมเดช สุขศิร ิ ออนไลน:อย̂างไร ให2ไปถึง

สมรรถนะ 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ คุรุสภา ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๗ นายดนุพงศ] บริสุทธิ ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการจัดการเรียนรู2ออนไลน:  

๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๖๔ สพฐ ๑๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๘ นายปริญญา ธรรมชาติ พาคิด พาทำ ตามหลักเกณฑ:การ

ประเมินตำแหน̂งและวิทยฐานะ 

ว.๙ 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนโพธิสาร

พิทยากร 

๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๙ นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ] อบรมออนไลน:วิทยาการจัดการ

เรียนรู2วิทยาการคำนวณสำหรับครู

มัธยม 

๒๗ ม.ค.๒๕๖๔ สสวท. ๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๐ นางสาวเสาวณี แกQวนิตย] การจัดการเรียนการสอนออนไลน:

ยุคปกติใหม̂:มุมมองของผู2บริหาร 

นักวิชาการและครู 

๒๐-๒๑ พ.ค. 

๒๕๖๔ 

สพฐ.ร̂วมกับคณะครุ

ศาสตร:จุฬาลงกรณ:

มหาวิทยาลัย 

๑๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๑ นายเอกพล เรืองสกุล การอบรมเขิงปฎิบัติการหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะ 

๑๘-๑๙ พ.ค. 

๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 

๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๒ นางสาวนิภาพร เดชสุภา อุดมคติในสังคมศึกษา: สู̂ความ

เข2าใจสาระวิชาในสถานการณ: 

โควิด-๑๙ (Online) 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร: 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๓ นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแกQว อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู2รูปแบบออนไลน: 

๑๔-๑๕ ส.ค. 

๒๕๖๔ 
สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๔ นายเอกชัย วิเชียรณรัตน] อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ

การจัดการเรียนรู2รูปแบบออนไลน: 

๑๔-๑๕ ส.ค. 

๒๕๖๔ 

สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

 

 

 
 

 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ"อนJอยอุปถัมภ_) ประจำป? ๒๕๖๔ 

มีผลการดำเนินงานและวิเคราะห_ ดังน้ี 

 

แผนการปฏิบัติการ ป?การศึกษา ๒๕๖๓ 

ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปaาหมาย

กิจกรรม 

๑. โครงการจ5างบุคลากรเพ่ิม 

ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 

๑. มีเปgาหมายวิสัยทัศน:และพันธกิจท่ีสถานศึกษา 

กำหนดชัดเจน 

ร5อยละ ๘๔ 

 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร5อยละ ๘๔ 

 

จุดเด"นของโครงการจJางบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 

 ๑. ได5บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ ส3งผลให5โรงเรียนมีบุคลากรท่ีตรงตามสายการสอนท่ีขาดแคลน 

 ๒. บุคลากรได5รับโอกาส ประสบการณ:ในการทำงานรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานขององค:กร 

 

จุดดJอยของโครงการจJางบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 

 - 

 

นำไปสู"การพัฒนาของโครงการจJางบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร  ๑. เพ่ือเพ่ิมบุคลากรท่ีมีความสามารถตรงสาขาวิชาเอกท่ีโรงเรียนขาดแคลน 

 
 
 
 
 



ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปaาหมาย

กิจกรรม 

๒.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  ๑. ม ีเป gาหมายวิส ัยทัศน:และพันธกิจที ่สถานศึกษา            

กำหนดชัดเจน 

ร5อยละ ๘๔ 

 

๒. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน5นคุณภาพผู5เรียนรอบ

ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ3มเปgาหมาย 

ร5อยละ ๘๔ 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร5อยละ ๘๔ 

 

จุดเด"นของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

 ๑. บุคลากรในโรงเรียนได5รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนมีความสามารถในการใช5เทคโนโลยี

ในการพัฒนาการเรียนรู5ได5อย3างมีประสิทธิภาพ มุ3งเน5นผู5เรียนเปjนสำคัญ 

 ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน5าที่เพื่อจัดการเรียนรู5 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค:สอดคล5องกับมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) 

 

จุดดJอยของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 

 - 

 

นำไปสู"การพัฒนาของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร  ๑. บุคลากรในโรงเรียนควรได5รับการพัฒนาให5มีวิสัยทัศน:และแนวทางจัดการเรียนรู5ที่ทันสมัย ตอบสนอง

ความก5าวหน5าของสังคมโลก 

 
 
 
 



ช่ือโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เปaาหมาย

กิจกรรม 

๓. โครงการเสริมสร5างขวัญ

กำลังใจครูและบุคลากร 

 ๑.  มีเปgาหมายวิสัยทัศน:และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด 

ชัดเจน 

ร5อยละ ๘๔ 

 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรให5มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร5อยละ ๘๔ 

๓. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ  

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู5 

ร5อยละ ๘๔ 

 

จุดเด"นของโครงการเสริมสรJางขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 

 ๑. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน5าที่อย3างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียสละ

กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปmญญาในการพัฒนา ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนองนโยบายการจัด

การศึกษาของชาติ ผลการปฏิบัติงานเปjนท่ีพึงพอใจของชุมชนและผู5รับบริการ 

 ๒. บุคลากรในโรงเรียนได5รับประสบการณ:แนวทางปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย เกิดขวัญและกำลังใจ ส3งผลให5

โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาในระดับแนวหน5า 

 

จุดดJอยของโครงการเสริมสรJางขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 

 - 

 

นำไปสู"การพัฒนาของโครงการเสริมสรJางขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 

 ๑. ผู 5รับผิดชอบโครงการต5องศึกษา วิเคราะห: การส3งเสริมประสบการณ:แก3บุคลากรในโรงเรียนให5

สอดคล5องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 
 
 
 



 
บันทึกข)อความ 

 
ส"วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ3อน5อยอุปถัมภ:)  

ท่ี พิเศษ/๒๕๖๔  วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 

เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปQงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู5อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ3อน5อยอุปถัมภ:) 

 ตามประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักการภารโรง) โดยฝXาย

บริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได5ดำเนินการว3าจ5างนายชาติ แย5มกลิ่น ให5ปฏิบัติหน5าที่นักการภารโรง มี

ผลการปฏิบัติงานตามหน5าท่ีนักการภารโรง อย3างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก3ทางราชการเปjนที่พึงพอใจ ของคณะ

ครูและผู5รับบริการอย3างสม่ำเสมอ ตามเอกสารแนบท5าย 

 ในการน้ีจึงขอรายงานผลการดำเนินการตามรายงานท่ีแนบท5ายต3อไปน้ี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

               

  

          (นายปฐมเดช สุขศิริ) 

     หัวหน5างานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

 

R ทราบ       

 

   

   (นายสุนัย ทองนวล) 

    ผู5อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนJาท่ีนักการภารโรง 



 ๑. ซ3อมแซมวัสดุครุภัณฑ:ของโรงเรียน 

 ๒. การรักษาความปลอดภัยในทรัพย:สินของโรงเรียน 

 ๓. การปรับปรุง ตกแต3งอาคาร และบริเวณโรงเรียน 

 ๔. การรักษาความสะอาดของโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน 

 ๕. การให5บริการแก3คณะครู 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 จากเกณฑ:นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได5ดำเนินการตามหลักเกณฑ:เพ่ือให5

เกิดประโยชน:สูงสุดแก3ทางราชการ ผลการดำเนินการเปjนท่ียกย3อง ช่ืนชม ของผู5รับบริการ ผู5ปฏิบัติงานในโรงเรียน

ทุกฝXายเกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 

 ๑. เปfดโอกาสให5มีการมีส3วนร3วม 

 ๒. เกิดการเสริมสร5างวัฒนธรรมองค:กร 

 ๓. การดำเนินการมีความโปร3งใส ตรวจสอบได5 ไม3เกิดความเส่ียงต3อการทุจริต 

 โดยในปQการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดธรรมศาลามีผลการปฏิบัติการบริหารทระพยากรบุคคลเปjนไปตาม

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.

๒๕๖๑-๒๕๘๐) รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) จึง

กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังน้ี  

 ๑. ด้านการบริหารอัตรากําลัง แนวทางการปฏิบัติ การวางแผนอัตรากําลังให้เหมาะสมและพอเพียงตาม 

แนวทางและหลักเกณฑ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  

  ๑.๑ จัดทําข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ๑.๒ กําหนดความต้องการตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน  

 ๒. ด้านการสรรหาคนดี คนเก่ง เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา ประกอบด้วย 

  ๒.๑ ประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือคัดเลือกให้เป็นหัวหน้างาน ๔ ฝ่าย  

  ๒.๒ ออกคําส่ังแต่งต้ัง และมอบหมายงานในขอบข่ายภาระงาน ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้างการ

บริหารงานของสถานศึกษา 

  ๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภาระกิจของหัวหน้างานท่ีมอบหมาย 

  ๒.๔ ส่งเสริมให้หัวหน้างานได้รับการอบรมท้ังด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้  

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC ระหว่างหัวหน้างานด้วยกัน และกับผู้อํานวยการโรงเรียน  

 ๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร  

  ๓.๑ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร THAMMA Model เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน

วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ท้ังด้านการบริหารงาน นักเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

  ๓.๒ มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคคลกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 

ต่อเน่ือง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  

  ๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  



  ๓.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัด

ธรรมศาลา 

 

 ๔. ด้านการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

  ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในการทํางานตามความสามารถ เช่น การ 

เข้าประกวด แข่งขันในเร่ืองต่าง ๆ  

  ๔.๒ ปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับบุคลากรในสถานศึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 

อุปกรณ์ท่ีจําเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  

  ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทําผลงานเล่ือนวิทยฐานะ โดยการจัดอบรมและเป็นท่ีปรึกษา  

  ๔.๔ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  

 ๕. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ๕.๑ จัดกิจกรรมด้านสุขภาพกาย เช่น ส่งเสริมการออกกําลังกาย 

  ๕.๒ ส่งเสริมและให้บริการการตรวจสุขภาพประจําปี 

  ๕.๓ จัดกิจกรรมภายในสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เช่น การมอบของขวัญให้ครูเน่ืองใน

วันเกิด การเย่ียมไข้ครู เป็นต้น 

  ๕.๔ กําหนดมาตรการในการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันการติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19)  

 ๖. ด้านการบรรจุและแต่งต้ังบุคลากร  

  โรงเรียนวัดธรรมศาลาได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต ๑  

  ๖.๑ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  

  ๖.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่ง

ครูผู้ช่วย  

  ๖.๓ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตําแหน่งครูผู้ช่วย ทุก ๖ เดือนเป็น 

เวลา ๒ ปี  

 ๗. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ๗.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมิน 

อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน ดําเนินการปีละ ๒ คร้ัง  

  ๗.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้วย 

ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมิน  



 ๘. ด้านการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร  

  ๘.๑ อบรมให้ความรู้เก่ียวกับระเบียบหลักเกณฑ์สําหรับข้าราชการ เร่ือง วินัยข้าราชการ การ

ดําเนินการทางวินัย การขาด ลา สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้อง ชัดเจน  

  ๘.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา การสืบสานวัฒนธรรม 

ของท้องถ่ิน เช่น งานประเพณีประจําปีของวัดธรรมศาลางานวันสําคัญทางศาสนา  

  

  

 

            ผู5รายงานข5อมูล 

 

             

 (นายสุนัย ทองนวล)              (นายปฐมเดช สุขศิริ) 

  ผู5อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา           ครูโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

 

 

 


