
 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

รายงานผลการบริหารและการทรัพยากรบุคคล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนแม่คือวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล เป็นเอกสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน และสร้างความเข้าใจในการน าหลักการบริหารมาสู่การปฏิบัติที่เป็นจริง ให้ได้ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมกับการพัฒนางานบุคคลในโรงเรียนอันเป็นการสนองนโยบายของโรงเรียนและทางราชการ  ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวการปฏิรูปการศึกษา ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
โดยเฉพาะการน าผลความส าเร็จต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลสู่ที่เป็นหลักสากล   

 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการ

บริหารงานบุคคลในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของการศึกษาแห่งชาติสืบไป 
  

 
งานบุคลากร 

โรงเรียนแม่คือวิทยา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าน า 



 

 

 

 

หน้า  
ค าน า  
สารบัญ  
วิสัยทัศน์ ( Vision)            ๑  
เป้าหมายการบริหารฝ่ายบุคลากรบุคคล        ๑  
พันธกิจ            ๑  
ประเด็นยุทธศาสตร์          ๑ 
โครงสร้างการบริหารงานบุคลากร  ๒ 
ภาพรวมการบริหารงานบุคคล         ๓ 
การสรรหาอัตราก าลัง   ๔ 
การพัฒนาบุคลากร          ๕  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 



 

 วิสัยทัศน์ ( Vision)  

 

โรงเรียนแห่งโอกาส และการเรียนรู้อย่างมีความหมาย เพ่ือการพัฒนาอุปนิสัย ทักษะแห่งศตวรรษ และความรู้พ้ืนฐาน     

ผ่านการเรียนรู้บูรณาการ พหุปัญญา และสัมมาชีพ สู่ความเป็นพลเมือง(รักษ์)เชียงใหม ่ 

 

 เป้าหมายการบริหารฝ่ายบุคลากรบุคคล 

 
 

๑. ผู้บริหารบริหารจัดการโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
๒. บุคลากรครูมีความเป็นมืออาชีพ รักศรัทธา ยึดมั่นในจรรยาบรรณ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓. มีระบบการบริหารจัดการบุคลากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เอ้ือต่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

  

 พันธกิจ 

 
 

๑. บริหารจัดการบุคลากรด้วยหลักธรรมาภิบาล  
๒. พัฒนาบุคลากรให้รักศรัทธาในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  
๓. พัฒนาบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา ( สมศ.) 

 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 

๑. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
๒. การสร้างระบบและสรรหาบุคลากร  
๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลกร  
๔. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 

 

 



 

โครงสร้างคณะผู้บริหารและฝ่ายบริหารบุคคลโรงเรียนแม่คือวิทยา 

 

 

       โครงสร้างงานบุคลากร 

 
โครงสร้างงานบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนแม่คือวิทยา มีโครงสร้างการด าเนินงานการบริหารงาน

บุคลากร และได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายต่างๆดังนี้  
๑. คณะกรรมการอ านวยการ ท าหน้าที่อ านวยการ ดูแล ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานงานบริหารงาน
บุคคล  
๒. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีหน้าที่วางแผนพัฒนาการบริหารงานบุคคล  
๓. กรรมการด าเนินงานอัตราก าลัง/สรรหาแต่งตั้งบุคคล มีหน้าที่วิเคราะห์ภารกิจจัดท าแผนอัตราก าลังของ
สถานศึกษา  
๔. คณะกรรมการด าเนินงาน สารสนเทศ/งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีหน้าที่ จัดรวบรวม
สารสนเทศจัดท าแผน โครงการเกี่ยวกับมาตรฐานต าแหน่งครู งานทะเบียนประวัติ  
๕. คณะกรรมนิเทศและประเมินผลประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ จัดท าเอกสารสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
๖. คณะกรรมการด าเนินงานสร้างเสริมวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีหน้าที่ รวบรวมระเบียบแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับวินัย การป้องกันการกระท าผิดทางวินัยของบุคลากร  
๗ . จัดฝึกอบรมให้ความรู้ การเสริมสร้างวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  และการสร้างขวัญก าลังใจ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  
๘. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร มีหน้าที่ จัดท าแผนโครงการพัฒนาบุคลากร  
๙. คณะกรรมการด าเนินงานปฏิคม มีหน้าที ่อ านวยสะดวกด้านสวัสดิการอาหารและเครื่องดื่ม เนื่องในงานโอกาส
ต่างๆ ในโรงเรียน  
๑๐.คณะกรรมการด้านการพัฒนาระบบมาตรฐานงานด้านบริหารบุคคล มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและครูบุคลากรในโรงเรียน  

 

 

   

 

 



  ผลการด าเนินงานตามภารกิจและแผนงานประจ าปี ๒๕๖๔ 

 

     การบริหารงานบุคคล  

๑.ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 

จ ำนวนบุคลำกรจ ำแนกตำมต ำแหน่ง เพศ ระดับกำรศึกษำ และประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง จ ำนวนชั่วโมง 
 

ช่ือ – สกุล 

 

ต ำแหน่ง 
เพศ วุฒิ

กำรศึกษำ
สูงสุด 

วิทยฐำนะ 
อำยุ

ประสบ 

กำรณ์ 

จน.ชม. 
ที่สอน/
สัปดำห ์

จ ำนวน ชม.
ที่ได้พัฒนำ ช. ญ. 

นำยสุริยน  สุริโยดร ผู้อ ำนวยกำร √  ศษ.ม. คศ.๓ ๒๗ ๕  

นำงอรุณวดี  หล้ำอูป คร ู  √ ศษ.ม. คศ.๓ ๔๑ ๒๐  

นำงสุมำลี  ศิริมงคล คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๓๗ ๒๐  

นำงประกำยดำวษ์  จิระธนนัวัฒน ์ คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๓๐ ๒๐  

นำยกษิดิศ   สล่ำปัน คร ู √  ศษ.ม. คศ.๓ ๓๒ ๒๐  

นำงภัสร์วรำ  กบกันทำ คร ู  √ ศษ.ม. คศ.๓ ๒๖ ๒๐  

นำงเพ็ญแข  ปำนหมอก คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๓๑ ๒๐  

นำงกัลยำ  รักสัตย์ คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๒๐ ๒๐  

นำงเสำวนีย์  ใจยำ คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๒๑ ๒๒  

นำงสุภัสสร  ชินะใจ คร ู  √ ค.บ. คศ.๓ ๑๓ ๒๐  

นำยศรำวุธ   ค ำมำ คร ู √  ศษ.ม. คศ.๒ ๑๐ ๑๙  

นำยจดุรงค์   จิโน คร ู √  ศษ.ม. คศ.๒ ๘ ๒๐  

นำยวสันต์    วันกำล คร ู √  ศษ.ม. คศ.๑ ๖ ๑๙  

นำยปณิธิ   ทองค ำ คร ู √  ศษ.ม. คศ.๑ ๖ ๒๒  

นำงสำวศิริยำภรณ์  สุวรรณ คร ู  √ ค.บ. คศ.๑ ๖ ๒๐  

นำงสำวชลธิรำ  แก้วเสมอใจ คร ู  √ ศษ.บ. ครูผู้ช่วย ๕ ๒๐  

นำงสิริลักษมี  สมเกตุ คร ู  √ ศษ.บ. ครูผู้ช่วย ๕ ๒๐  

นำยอลงกรณ์  ดวงอำภัย คร ู √  ศษ.บ. ครูผู้ช่วย ๕ ๑๙  

นำงสำวนิษวรำ  เมธีธันยนันท ์ ครูธุรกำร  √ บธ.บ ครูธุรกำร ๑๐ ๒๐  

นำยพิษณุพงษ์  จันทร์หอม ครูเด็กพิเศษ √  ศษ.บ. ครูพี่เลี้ยงฯ ๔ ๒๐  

นำงสำวชัญญ์ลียำ ธนำเลิศกวิน ครูอัตรำจ้ำง  √ ค.บ. อัตรำจ้ำง ๖ ๒๐  

นำยกรวิก   แก้วสุมำลีรัตน์ ครูอัตรำจ้ำง √  ค.บ. อัตรำจ้ำง ๑ ๒๐  

นำยปณิธำน มะลิค ำ นักกำรฯ √  - - - ๑  

 
-จ ำนวนครูที่สอนตรงวิชำตรงเอก ...๑๘….. คน คิดเป็นร้อยละ ….๘๑.๘๑.....  
-จ ำนวนครูที่สอนตรงควำมถนัด ..........๔........... คน คิดเป็นร้อยละ ......๑๘.๑๘.... 
-สำขำที่ขำดแคลนครูวิชำ…………………………จ ำนวน……….….……คน 



๒. กรอบอัตราก าลังของบุคลากรครูโรงเรียนแม่คือวิทยา 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน รวม ร้อยละ 

๑ ผู้บริหาร ๑ ๑ ๔.๓๕ 
๒ ข้าราชการครู ๑๗ ๑๗ ๗๓.๙๑ 

๓ พนักงานราชการ - - - 

๔ ครูอัตราจ้าง ๓ ๓ ๑๓.๐๔ 
๕ ลูกจ้างประจ า ๒ ๒ ๘.๗๐ 

๖ จ านวนผู้ปฏิบัติงานมีอยู่จริง ๒๓ ๒๓ ๑๐๐ 

 
โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร จ านวน  ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๕  ข้าราชการครูจ านวน   ๑๗   คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๓.๙๑ พนักงานราชการ จ านวน  - คน   คิดเป็นร้อยละ -   ครูอัตราจ้าง จ านวน  ๓  คน คิดเป็นร้อยละ   ๑๓.๐๔      
ลูกจ้างประจ า จ านวน  ๒   คน   คิดเป็นร้อยละ    ๘.๗๐ 

สรุปอัตราก าลังและบุคลากรของโรงเรียนแม่คือวิทยา ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น  ๒๓  คน 

 

 การสรรหาอัตราก าลัง 

การสรรหาครูอัตราจ้างของโรงเรียนแม่คือวิทยา และลูกจ้างชั่วคราว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
๑. หลักส าคัญในการสรรหาครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราวของโรงเรียนตากสินรานุสรณ์ เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว  
โปร่งใส : ไม่มีพรรคพวก ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้อง มีคณะกรรมการคัดเลือก มีกระบวนการคัดเลือกที่ชัดเจน  
เป็นธรรม : อัตราค่าจ้างสมเหตุสมผล อิงเกณฑ์ค่าจ้างตามระเบียบ สัญญาจ้างเป็นที่ยอมรับ  
เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน : ได้คนดี มีความสามารถ งานบรรลุผลตามเป้าหมาย  

๒. วัตถุประสงค์การจ้าง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของส่วนงานต่างๆ ภายในโรงเรียน และเพ่ือทดแทน
อัตราสาขาวิชาที่ขาดแคลน  

๓. ประเภทการจ้าง ลักษณะการจ้าง และระยะเวลาการจ้าง แบ่งเป็น ๓ ลักษณะดังนี้  
๑. ครูอัตราจ้าง  
๒. ลูกจ้างประจ า  
๓. ลูกจ้างชั่วคราว 

 

 



 

ขั้นตอนและวิธีด าเนินการจัดจ้างครูอัตราจ้าง 

                     โรงเรียนแม่คือวิทยา                                                  ผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

  ๑. ตรวจสอบอัตราก าลังว่าง                                            ๒. เสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาเปิดรับสมัคร 

  ๓. ประกาศรับสมัคร 

 

  ๔. คัดกรองตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับสมัคร                          ๕. เสนอคณะกรรมการคัดเลือกเพ่ือพิจารณา               

                                                                                      คุณสมบัติตามประกาศ 

  

  ๖. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 

 

  ๗. ด าเนินการสอบข้อเขียน 

 

 ๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 

 ๙. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 

 

๑๐. วิเคราะห์อัตราเงินเดือน     ๑๑. เสนอผู้บริหารพิจารณาเห็นชอบ 

                                                                                        การจ้างและอัตราเงินเดือน 

  ๑๒. ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก  

ประเภท ลักษณะงานและการจ้าง ระยะเวลาจ้าง 

ครูอัตราจ้าง ลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการครูแต่มีระยะเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดที่
แน่นอน จ าเป็นต้องมีความรู้ระดับปริญญา  

๑ 

ลูกจ้างประจ า ลักษณะงานประจ าอยู่ภายใต้กรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการ  

๑ 

ลูกจ้างชั่วคราว ลักษณะงานอยู่ภายใต้กรอบอัตราที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ  ๑ 



   

  การพัฒนาบุคลากร 

 
 งานพัฒนาบุคลากร  
 

 
๑. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร  
มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาบุคลากร เสนอผู้บริหารและ
ผู้บังคับบัญชาลงนามรับรองและอนุมัติโครงการเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรายงานผลการด าเนินงาน
ที่เกิดขึ้น  
 

๑. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาบุคลากร  
บุคลากรครูโรงเรียนแม่คือวิทยา จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ คน ได้รับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

 
การอบรมพัฒนาและศึกษาดูงานของบุคลากร 

 
๑๐๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๐ 
                         การอบรมสัมมนา          การศึกษาดูงาน 
 

จากตารางสรุปได้ว่าบุคลากรครูโรงเรียนแม่คือวิทยา จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ คน ได้รับการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ๑๐๐ และน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน
มาพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและพัฒนาผู้เรียนให้มีสภาพที่พึงประสงค์  

ข้อเสนอแนะในการอบรมพัฒนาศึกษาดูงาน  
บุคลากรครูควรน าความรู้มาพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียนให้ต่อเนื่อง และน าความรู้มาขยายผลและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากร  
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการคัดสรรและคดัเลือกครู  



โรงเรียนแม่คือวิทยา ได้เปิดรับสมัครบุคลากรทางการศึกษาต าแหน่งครูอัตราจ้าง ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จ านวน ๑ อัตรา คือสาขาวิชาภาษาไทย  

๒.การเข้าร่วมประชุม/อบรมพัฒนา 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาร่วมกับทุกหน่วยงานทางการ
ศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด 

 
๓. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการนิเทศภายใน 

                                             การนิเทศบุคลากรครู 
๑๐๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๐ 
 
                         รับการนิเทศ          ไม่รับการนิเทศ 
 

จากตารางสรุปได้ว่าครูโรงเรียนแม่คือวิทยา จ านวน ๒๐ คน ได้รับการนิเทศจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และมีจ านวนครูที่ไม่ได้รับการนิเทศจ านวน - คน คิดเป็นร้อยละ - จ านวนครูที่มีผลงานใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 
๘๕ มีจ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 
  ข้อเสนอแนะในการนิเทศบุคลากรในโรงเรียน  
 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการนิเทศเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 

๔. บุคลากรครู มีการจัดท ารายงานประเมินตนเอง  
 

                        การรายงานประเมินตนเองของบุคลากรคร ู
๑๐๐ 
๘๐ 
๖๐ 
๔๐ 
๒๐ 
๐ 
 



 
 

 
จากตารางสรุปได้ว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ บุคลากรครูจ านวน ๒๐ คน ได้จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยบุคลากรได้สรุปผลการปฏิบัติงานและรายงานต่อผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย
บริหารงานบุคลากร  

 
๕. มีการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

 
 

 
 


