
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 ตามประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้ดำเนินการตามประกาศ มีวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานเพื่อก่อให้เกิดการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ส่งเสริมให้บุคลากรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา จึงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ แนบท้ายจำนวน ๑ ฉบับ ดังต่อไปนี้ 

 

               
  
 
            (นายศุภโชค  แตงทอง) 
            หวัหน้างานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 
 
 ทราบ       

 

   

   (นายสมบูรณ์ บุญธรรม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๑. ด้านการบริหารอัตรากำลัง สรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
 ๑.๑ จำนวนครูประจำการ 

ปีงบประมาณ ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 
พ.ศ.๒๕๖๕ ๓ ๓๑ ๓๔ 

 
 ๑.๒ จำนวนบุคลากรอื่น ๆ 

ปีงบประมาณ ครูจ้างสอน ครูเด็กพิเศษ 
เจ้าหน้าที่ 
ธุรการ 

นักการภารโรง แม่บ้าน รวม 

พ.ศ.๒๕๖๕ ๑ ๑ - ๑ ๒ ๕ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนครูและบุคลากรของโรงเรียนวดัธรรมศาลา 
 

 
 
 

ผู้บริหาร
7%

ครูผู้สอน
76%

ครูจ้างสอน
4%

เจ้าหน้าท่ีธุรการ
2%

นักการภารโรง
2%

ครูเด็กพิเศษ
2%

๗๓

ผู้บริหาร ครูผู้สอน ครูจ้างสอน เจ้าหน้าที่ธุรการ นักการภารโรง ครูเด็กพิเศษ แม่บ้าน



๒. ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
 โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๗๑๓ คน จำแนกตามระดับชั้นที่
เปิดสอน จำแนกได้ ดังนี้ 
ตารางแสดงจำนวนนักเรียน ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  

 จำนวนนักเรียน  

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๑๕ ๑๕ ๓๐ ๑ 
อนุบาล ๒ ๒๕ ๒๘ ๕๓ ๒ 
อนุบาล ๓ ๒๘ ๓๗ ๖๕ ๒ 

รวม อนุบาล ๖๘ ๘๐ ๑๔๘ ๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๔ 24 48 ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๖ 21 47 ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 38 33 71 ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 42 17 59 ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 29 34 63 ๒ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 38 24 62 ๒ 

รวม ประถม 197 153 350 ๑๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 35 36 71 ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ 24 31 55 ๒ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 37 33 70 ๒ 

รวม มัธยม ๑๐๒ 100 196 ๖ 
รวมท้ังหมด 361 333 694 ๒3 

 

 

 

 

 

 
๓. ข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียนวัดธรรมศาลา 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

แผนภูมิแสดงจ ำนวนนักเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓

ชาย หญิง

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน 



สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

ผู้บริหาร 
๑ นายสมบรูณ์  บญุธรรม ๓๒ ผู้อำนวยการ กศ.ม. การบริหารการศึกษา   
๒ นางรัตนาภร คงเปรม ๒๘  รองผู้อำนวยการ 

ชำนาญการพิเศษ 
คม. การบริหารการศึกษา -กิจกรรมเสรมิ

ภาษาไทย 
-ป.๔ 
-ป.๕ 
-ป.๖ 

๓ นางสาวศิรินภา นาสะอ้าน ๑๑ รองผู้อำนวยการ
ชำนาญการ 

ศษ.ม. 
 

การบริหารการศึกษา -ภาษาไทย -ป.๑ 
-ป.๒ 
-ป.๓ 

ข้าราชการครู 
๑ นางจีรภา วรด ี ๒๘  ชำนาญการ คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๑/๒ 
๒ นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม ๖  - ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๓/๑ 
๓ นางสาวแก้วตา ตะเพียนทอง ๑๔  ชำนาญการ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา ทุกรายวิชา -อ.๓/๒ 
๔ นางสาวแอนนา สงเคราะหส์ุข ๔  - คบ. การศึกษาปฐมวัย ทุกรายวิชา -อ.๑/๑ 
๕ นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ์ ๔ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๑ 
 

๖ นางสาวอรณัชชา พูพวง ๒ - คบ. การประถมศึกษา -คณิตศาสตร ์
-ไทย 
-วิทยาศาสตร ์

-ป.๑ 
 

๗ นางสาวน้ำเพชร ครองระวะ ๒ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 
-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๒ 
-ป.๓ 
 

๘ นางสาวนิภาพร เดชสุภา ๑ - ศศ.บ. สื่อสารมวลชน -สังคมศึกษา 
-ประวัติศาสตร์ 
-ต้านทุจริต 

-ป.๓-๔ 
 

๙ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเนตรนภา   
                   สวนสามแก้ว 

๑ - คบ. การประถมศึกษา -คณิตศาสตร ์
-ไทย 
-วิทยาศาสตร ์

-ป.๒ 
 

๑๐ นางสาวอาภาภรณ์  คำปาน ๖ - คบ. คณิตศาสตร ์ -คณิตศาสตร ์ -ป.๑-๓ 

๑๑ นางวชรพร จันดา ๓๓ ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. ประวัติศาสตร ์ -สังคมศึกษา 
-ปะวัติศาสตร ์

-ป.๒ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

๑๒ นางสาวภคณัท เงินทองดี ๒ - คบ. ภาษาไทย 
-ภาษาไทย -ป.๒ 



-ป.๓ 
๑๓ นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ ๕ - คบ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ 

-ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

-ป.๔ 
-ป.๖ 

๑๔ นางสาวปุณิกา เจริญจิตต ์ ๙ ชำนาญการ วท.ม สัตววิทยา -วิทยาศาสตร ์ -ป.๕ 
-ป.๖ 

๑๕ นางสมใจ แกล้วกลา้ ๓๔ ชำนาญการ คบ. บรรณารักษศาสตร ์
 

-ภาษาไทย 
-ภาษาอังกฤษ 

-ป.๕ 

๑๖ นางรัชฎาพร วันเย็น ๕ - คบ. ภาษาไทย -ภาษาไทย 
-ลูกเสือ 

-ป.๔ 
-ป.๖ 

๑๗ นางสาวภาสุรีย์ ผลศรีสง่า ๓ - คบ. คณิตศาสตร ์ -คณิตศาสตร ์ -ป.๕ 
-ป.๖ 

๑๘ นายเพทาย พลทอง ๑ - วท.บ ฟิสิกส ์ -คณิตศาสตร ์
-วิทยาศาสตร ์

-ป.๕ 
-ม.๑ 

๑๙ นางเปรมวดี จักเพชร ๙ ชำนาญการ วท.บ. เกษตรศาสตร ์ -การงานอาชีพ ป.๒-๖ 
-ม.๑-๓ 

๒๐ นายปฐมเดช สุขศิร ิ ๕ - วท.บ. ฟิสิกส ์ -วิทยาศาสตร ์ -ม.๒ 
-ม.๓ 

๒๑ นายดนุพงศ์ บริสุทธ์ิ ๕ - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ -ภาษาอังกฤษ -ม.๑ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๒๒ นายปริญญา ธรรมชาต ิ ๔ - คบ. สังมศึกษา -สังคมศึกษา 
-แนะแนว 

-ม.๑ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๒๓ นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ ๑๔ ชำนาญการ คบ. ศิลปศึกษา -ศิลปะ -ป.๔-๖ 
-ม.๑-๓ 
 

๒๔ นางศุภิสราย์  มั่นคง ๑๖ ชำนาญการ
พิเศษ 

คบ. วิทยาศาสตร ์ - วิทยาศาสตร ์ -ป.๑-๓ 
-ป.๔-๖ 

๒๔ นายกฎษดา  ฉ่ำช่ืนวงศ ์ ๑ - คบ. วิทยาศาสตร์กีฬา - สุขศึกษา
พละศึกษา 

-ป.๑-๓ 
-ป.๔-๖ 

๒๕ นายเกษม  อ่านคำเพชร ๑ - คบ. คณิตศาสตร ์ - คณิตศาสตร ์ ป.๑-๖ 
๒๖ นางสาวเสาวณี แก้วนิตย ์ ๓๓ ชำนาญการพิเศษ คบ. สังคมศึกษา -สังคมศึกษา 

-ประวัติศาสตร์ 
-ป.๕ 
-ป.๖ 

๒๗ นายเอกพล เรืองสกุล ๓ - ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา -วิทยาการคำนวณ 
-การงานอาชีพ 
-ประวัติศาสตร์ 
-สุขศึกษา 

-ป.๔ 
-ป.๖ 

๒๘ นายรณชัย ทองงามขำ ๘ - ศษ.บ. พลศึกษาและสุข
ศึกษา 

-พลศึกษา 
-สุขศึกษา 

ป.๕-๖ 
ม.๑-๓ 



๒๙ นายศุภโชค แตงทอง ๗ ชำนาญการ ศษ.ม. ภาษาไทยและ 
สังคมศึกษา 

-ภาษาไทย -ม.๑ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๓๐ นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว ๕ - วท.บ. คอมพิวเตอร ์ -การงานอาชีพ 
-คอมพิวเตอร ์
 

-ม.๑ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๓๑ นายเอกชัย วิเชียรณรัตน ์ ๗ - คบ. คณิตศาสตร ์ -คณิตศาสตร ์ -ม.๑ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๓๒        
 

 
๑.๑.๒. บุคลากรอ่ืน ๆ 

ที ่ ชื่อ-สกลุ 
อายุ

ราชการ 
ตำแหน่ง/ 
วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา ชั้น 

บุคลากรในสถานศึกษา 
๑ นางสาววรรณชนก จารุกจิอนันต ์ ปฏิบัติงาน ๑ ป ี คบ. คอมพิวเตอร ์ -เทคโนโลย ี

-สุขศึกษา 
-วิทยาศาสตร ์

-ป.๑ 
-ป.๒ 
-ป.๓ 

๒ นางสาวรัตน์ดาวรรณ ปิ่นทอง ปฏิบัติงาน  ๕ ป ี บธ.ม. การจัดการเชิง
นวัตกรรม 

-คณิตศาสตร ์
-บัญช ี

-ป.๓ 
-ม.๒ 
-ม.๓ 

๓ นางสาวสมพิศ จลุเจริญดุล ปฏิบัติงาน ๓๙ ป ี  แม่บ้าน 
๔ นางเสนาะรัก เกษมสวสัดิ ์ ปฏิบัติงาน ๑๐ ป ี  แม่บ้าน 
๕ นางอุไร ยุดกระโทก ปฏิบัติงาน ๑๐ ป ี  แม่บ้าน 
๖ นายชาติ แย้มกลิ่น ปฏิบัติงาน ๑๐ ป ี  นักการภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔. การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามปีงบประมาณ ดังนี้ 
แบบรายงานผลการไปประชุม/การอบรม/การสัมมนา/ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หลักฐาน 

๑ นางรัตนาภร คงเปรม การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนรู ้
รูปแบบออนไลน ์

๑๔-๑๕ ส.ค 
๒๕๖๔ 

สพฐ. ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๒ นางสาวศิรินภา นาสะอ้าน การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
เสริมสร้างศักยภาพในการ
ดำเนนิการโครงการอนุรกัษ์
ทรัพยากรน้ำในโรงเรยีน 

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๔ มิซุอิกุ  
สอนน้องรักษน์้ำ 

๘ สำเนาเกียรติบัตร 

๓ นางจีรภา วรด ี อบรม Onlie เลือกหนังสือเพือ่ให้
ตอบโจทยก์ารพฒันาการเรยีนรู้

ปฐมวยั  

๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔ บริษัทนานมีบุ๊คจำกัด ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๓ นางสาวสุนันทา ทักษิณธรรม โครงการมหิงสา สายสืบปฐมวยั 
รุ่นที่๑ ปี ๒๕๖๔ 

๒๓-๒๕ มิ.ย. 
๒๕๖๔ 

กรมส่งเสรมิคุณภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

๒๔ สำเนาเกียรติบัตร 

๕ นางสาวแก้วตา ตะเพียนทอง ครูกับการจัดการเรยีนรู้เพศวิถี
ศึกษา "การสอนเพศวถิีศึกษา" 

๖ ส.ค. ๒๕๖๔ สำนักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง

เสริมสขุภาพ 

๒๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๖ นางสาวแอนนา สงเคราะหส์ุข คุณครูกับวธิีสร้างความสุขในรั้ว
โรงเรียน(Online) 

๒๐ พ.ค. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยศิลปกร ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๗ นางสาวปทิตตา ช่างทุ่งใหญ่ การอบรมเชิงปฎิบัติการการ
ส่งเสริมความสามารถในการ

จัดการเรียนรู้ STEM Education 
ในศตวรรษที่ ๒๑ 

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

๘ นางสาวอรกช เกตุประดิษฐ์ โครงการส่งเสริมศกัยภาพการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CEFR 

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

๙ นางสาวน้ำเพชร ครองระวะ โครงการส่งเสริมศกัยภาพการ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ CEFR 

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

๑๐ นางสาวภคณัท เงินทองดี การพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม
เพื่อการจดัการเรียนรู้ดว้ย 

Google App For Education 

๒ มิ.ย. ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดธรรมศาลา ๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๑ นางสาวขวัญหทัย ฟูใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบ

ออนไลนส์ำหรับครูสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

๑๔-๑๕ ส.ค. 
๒๕๖๔ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๒ นางสาวปุณิกา เจริญจิตต ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะ
การจดัการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์ 

๑๔-๑๕ ส.ค. 
๒๕๖๔ 

สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 
 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกลุ รายการ วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด จำนวนชั่วโมง หลักฐาน 

๑๓ นางรัชฎาพร วันเย็น หลักสูตรการเตรยีมความพรอ้ม
จัดทำขอ้ตกลง pa 

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

๑๔ นางสาวภาสุรีย์ ผลศรีสง่า การจดัการเรียนรูว้ิทยาการ
คำนวณสำหรับครูมัธยมศกึษา 

ปีที่ ๑-๓ 

๒๗ พ.ค.๒๕๖๔ สสวท ๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 



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

๑๖ นายปฐมเดช สุขศิร ิ ออนไลน์อย่างไร ให้ไปถึง
สมรรถนะ 

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ คุรุสภา ๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๗ นายดนุพงศ์ บริสุทธ์ิ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรยีนรู้ออนไลน ์ 

๑๕-๑๖ ส.ค.๒๕๖๔ สพฐ ๑๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๘ นายปริญญา ธรรมชาต ิ พาคิด พาทำ ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมนิตำแหน่งและวิทยฐานะ 

ว.๙ 

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๔ โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากร 

๖ สำเนาเกียรติบัตร 

๑๙ นางสาวฐิติวรรณ สารพิมพ์ อบรมออนไลน์วทิยาการจัดการ
เรียนรูว้ิทยาการคำนวณสำหรับครู

มัธยม 

๒๗ ม.ค.๒๕๖๔ สสวท. ๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๐ นางสาวเสาวณี แก้วนิตย ์ การจดัการเรียนการสอนออนไลน์
ยุคปกติใหม่:มุมมองของผู้บริหาร 

นักวชิาการและคร ู

๒๐-๒๑ พ.ค. 
๒๕๖๔ 

สพฐ.รว่มกับคณะครุ
ศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

๑๒ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๑ นายเอกพล เรืองสกุล การอบรมเขิงปฎิบัติการหลักสตูร
การจดัการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะ 

๑๘-๑๙ พ.ค. 
๒๕๖๔ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครปฐม 

๒๐ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๒ นางสาวนิภาพร เดชสุภา อุดมคติในสังคมศึกษา: สู่ความ
เข้าใจสาระวิชาในสถานการณ ์

โควิด-๑๙ (Online) 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

๓ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๓ นายบุญญฤทธิ์ ฉิมแก้ว อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะ
การจดัการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์ 

๑๔-๑๕ ส.ค. 
๒๕๖๔ 

สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

๒๔ นายเอกชัย วิเชียรณรัตน ์ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทกัษะ
การจดัการเรียนรูรู้ปแบบออนไลน์ 

๑๔-๑๕ ส.ค. 
๒๕๖๔ 

สพป.นฐ.๑ ๑๕ สำเนาเกียรติบัตร 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ประจำปี ๒๕๖๕ 

มีผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

แผนการปฏิบัติการ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

๑. โครงการจ้างบุคลากรเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 

๑. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา 
กำหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๘๕ 
 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๕ 

 
จุดเด่นของโครงการจ้างบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา 
 ๑. ได้บุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนมีบุคลากรที่ตรงตามสายการสอนที่ขาดแคลน 
 ๒. บุคลากรได้รับโอกาส ประสบการณ์ในการทำงานรวมถึงแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กร 
 
จุดด้อยของโครงการจ้างบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 
 - 
 
นำไปสู่การพัฒนาของโครงการจ้างบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร 

๑. เพ่ือเพ่ิมบุคลากรที่มีความสามารถตรงสาขาวิชาเอกที่โรงเรียนขาดแคลน 
๒.  

ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย
กิจกรรม 

๒.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  ๑. ม ีเป ้าหมายว ิส ัยทัศน ์และพันธกิจที ่สถานศึกษา            
กำหนดชัดเจน 

ร้อยละ ๘๔ 
 

๒. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ ๘๔ 

๓. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๔ 

 
จุดเด่นของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ๑. บุคลากรในโรงเรียนได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 



 ๒. บุคลากรในโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อจัดการเรียนรู้ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๒) 
 
จุดด้อยของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 - 
 
นำไปสู่การพัฒนาของโครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
 ๑. บุคลากรในโรงเรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีวิสัยทัศน์และแนวทางจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย ตอบสนอง
ความก้าวหน้าของสังคมโลก 

 

 

 

 
ชื่อโครงการ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

เป้าหมาย
กิจกรรม 

๓. โครงการเสริมสร้างขวัญ
กำลังใจครูและบุคลากร 

 ๑.  มเีป้าหมายวสิัยทัศน์และพันธกิจทีส่ถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน 

ร้อยละ ๘๔ 
 

๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ ๘๔ 

๓. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนนุ  
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ ๘๔ 

 
จุดเด่นของโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 
 ๑. บุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เสียสละ
กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาในการพัฒนา ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนองนโยบายการจัด
การศึกษาของชาติ ผลการปฏิบัติงานเป็นที่พึงพอใจของชุมชนและผู้รับบริการ 
 ๒. บุคลากรในโรงเรียนได้รับประสบการณ์แนวทางปฏิบัติงานที่หลากหลาย เกิดขวัญและกำลังใจ ส่งผลให้
โรงเรียนมีผลการจัดการศึกษาในระดับแนวหน้า 
 



จุดด้อยของโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 
 - 
 
นำไปสู่การพัฒนาของโครงการเสริมสร้างขวัญกำลังใจครูและบุคลากร 
 ๑. ผู ้รับผิดชอบโครงการต้องศึกษา วิเคราะห์ การส่งเสริมประสบการณ์แก่บุคลากรในโ รงเรียนให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ โรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์)  
ท่ี พิเศษ/๒๕๖๔  วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) 

 ตามประกาศโรงเรียนวัดธรรมศาลา นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (นักการภารโรง) โดยฝ่าย
บริหารงานบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้ดำเนินการว่าจ้างนายชาติ แย้มกลิ่น ให้ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง มี
ผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่นักการภารโรง อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลดีแก่ทางราชการเป็นที่พึงพอใจ ของคณะ
ครูและผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ ตามเอกสารแนบท้าย 

 ในการนี้จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามรายงานที่แนบท้ายต่อไปนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

               
  
 
            (นายศุภโชค  แตงทอง) 
            หวัหน้างานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 ทราบ       

 

   

   (นายสมบูรณ์ บุญธรรม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าที่นักการภารโรง 
 ๑. ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน 
 ๒. การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียน 
 ๓. การปรับปรุง ตกแต่งอาคาร และบริเวณโรงเรียน 
 ๔. การรักษาความสะอาดของโรงเรียน และบริเวณโรงเรียน 
 ๕. การให้บริการแก่คณะครู 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

 จากเกณฑ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ผลการดำเนินการเป็นที่ยกย่อง ชื่นชม ของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ทุกฝ่ายเกดิขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก 
 ๑. เปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม 
 ๒. เกิดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 ๓. การดำเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เกิดความเสี่ยงต่อการทุจริต 
 โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดธรรมศาลามีผลการปฏิบัติการบริหารทระพยากรบุคคลเป็นไปตาม
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
เพ่ือก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ดังนี้  
 ๑. ด้ำนกำรบริหำรอัตรำกำลัง แนวทางการปฏิบัติ การวางแผนอัตรากำลังให้เหมาะสมและพอเพียงตาม 
แนวทางและหลักเกณฑ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย  
  ๑.๑ จัดทำข้อมูลอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  



  ๑.๒ กำหนดความต้องการตามวิชาเอกท่ีขาดแคลน  
 ๒. ด้ำนกำรสรรหำคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ประเมินศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อคัดเลือกให้เป็นหัวหน้างาน ๔ ฝ่าย  
  ๒.๒ ออกคำสั่งแต่งตั้ง และมอบหมายงานในขอบข่ายภาระงาน ๔ ฝ่าย ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา 
  ๒.๓ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามภาระกิจของหัวหน้างานที่มอบหมาย 
  ๒.๔ ส่งเสริมให้หัวหน้างานได้รับการอบรมทั้งด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานโดยใช้  
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างหัวหน้างานด้วยกัน และกับผู้อำนวยการโรงเรียน  
 ๓. ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร  
  ๓.๑ การสร้างวัฒนธรรมในองค์กร THAMMA Model เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
วัดธรรมศาลา(หลวงพ่อน้อยอุปถัมภ์) ทั้งด้านการบริหารงาน นักเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
  ๓.๒ มีการสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคคลกรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง 
ต่อเนื่อง ด้วยการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ  
  ๓.๓ ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเองด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (ID Plan)  
  ๓.๔ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนวัด
ธรรมศาลา 
 
 ๔. ด้ำนกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ  
  ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากรให้มีความก้าวหน้าในการทำงานตามความสามารถ เช่น การ 
เข้าประกวด แข่งขันในเรื่องต่าง ๆ  
  ๔.๒ ปรับปรุงระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาและสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  
อุปกรณ์ท่ีจำเป็น เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร  
  ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ โดยการจัดอบรมและเป็นที่ปรึกษา  
  ๔.๔ สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น  
 ๕. ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชวิีต 
  ๕.๑ จัดกิจกรรมด้านสุขภาพกาย เช่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย 
  ๕.๒ ส่งเสริมและให้บริการการตรวจสุขภาพประจำปี 
  ๕.๓ จัดกิจกรรมภายในสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน เช่น การมอบของขวัญให้ครูเนื่องใน
วันเกิด การเยี่ยมไข้ครู เป็นต้น 
  ๕.๔ กำหนดมาตรการในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid -19)  



 ๖. ด้ำนกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคลำกร  
  โรงเรียนวัดธรรมศาลาได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นครปฐม เขต ๑  
  ๖.๑ การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
  ๖.๒ การแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย  
  ๖.๓ การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุก ๖ เดือนเป็น 
เวลา ๒ ปี  
 ๗. ด้ำนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ๗.๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประเมิน 
อย่างเป็นระบบมีมาตรฐานเดียวกัน ดำเนินการปีละ ๒ ครั้ง  
  ๗.๒ การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้วย 
ความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมิน  
 ๘. ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรมและรักษำวินัยของบุคลำกร  
  ๘.๑ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์สำหรับข้าราชการ เรื่อง วินัยข้าราชการ การ
ดำเนินการทางวินัย การขาด ลา สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้อง ชัดเจน  
  ๘.๒ สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา การสืบสานวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีประจำปีของวัดธรรมศาลางานวันสำคัญทางศาสนา  
 

               
  
 
            (นายศุภโชค  แตงทอง) 
            หวัหน้างานบริหารบุคคลโรงเรียนวัดธรรมศาลา 
 
 ทราบ       

 

   

   (นายสมบูรณ์ บุญธรรม) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา 


