
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ     โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา             อำเภอเกาะสมุย               จังหวัดสุราษฎร์ธานี      
ท่ี                                วันท่ี       20 ตุลาคม 2563    
เร่ือง   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปี พ.ศ.2563 
 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 

ตามที ่ข้าพเจ้านางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์ หัวหน้ากลุ ่มบริหารงานบุคคล ได้จัดทํานโยบาย 
การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนทีราษฎร์พิทยา เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีระบบ
และต่อเนื่อง โดยได้ดําเนินการวางนโยบายหรือทิศทางของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี
ความโปร่งใส โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญในการผลักดันให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และสร้างความ โปร่งใสใน  
การดําเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานนั้น 

บัดนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคลได้ติดตามประเมินผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นท่ี 
เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการติดตามดังกล่าว ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
                                                 ลงช่ือ 

                                                            (นางสาววิภาวรรณ วิชัยดิษฐ์) 
             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
       
ความเห็นของผู้อำนวยการโรงเรียน 
........................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
ลงช่ือ       

                  (นางเพียงแข ชิตจุ้ย) 
                 ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  
เร่ือง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

ประจําปีงบประมาณ 2563 
 

เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสุราษฎร์พิทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด 
ประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงได้กําหนดนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็น 
แนวทางในการบริหาทรัพยากรบุคคล โดยมีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ 
มีคุณภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาจึงประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากร 
บุคคล ดังนี้ 
 

1. ด้านการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 

   1.1 วางแผนอัตรากําลังสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างทุกตําแหน่งให้สอดคล้องกับความต้องการ/ ความขาดแคลนของสถานศึกษา 

   1.2 จัดทําและปรับปรุงฐานข้อมูลอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็น 
ปัจจุบัน เพื่อใช้ในการบริหารอัตรากําลัง 

2. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาและกํากับดูแลให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ปฏิบัติ
ราชการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

   2.2 ดําเนินการเกี ่ยวกับการลาศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายใจประเทศและ 
ต่างประเทศ 

   2.3 พัฒนาและบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการ PLC : Professional Learning  

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนด้วยกระบวนการการจัดการความรู้ (Knowledge 2.5 
พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เรื่อง STEM Education  

   2.6 พัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้เรื่อง Active Learning  

   2.7 พัฒนาบุคลากรในรูปแบบอื่นๆ 

 

 



3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

   3.1 ต้องคํานึงผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพขององค์กร ลักษณะงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็น
ธรรม 

   3.2 พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อื่นแก่ข้าราชการครู และ
บุคคลกรทางการศึกษา ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ 

4. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการท่ีดี 

   4.1 ดําเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4.2 เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ให้มี
คุณภาพคุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกําลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

5. ด้านงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา 

   5.1 จัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

   5.2 จัดทําหลักฐานการปฏิบัติราชการ 

ทั้งนี ้ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล รายงานผลการดําเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง รับทราบเป็นประจําทุกปี 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี 22 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 

ลงช่ือ 

(นางเพียงแข  ชิตจุ้ย)  
   ผู้อํานวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ประจําปีงบประมาณ 2563 

 
การจัดทํารายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรยีน

ทีปราษฎร์พิทยา โดยดําเนินการตามภารกิจของกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย  
1. ด้านการวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง  

1.1 จํานวนข้าราชการครู 
 

กลุ่มสาระ ครูผู้ช่วย ครู คศ.1 ครู คศ.2 ครู คศ.3 ครู คศ.4 ครู คศ.5 

บริหาร - - 1 3 - - 

ภาษาไทย 1 4 - 2 - - 

คณิตศาสตร์ 3 4 2 1 - - 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

9 7 2 - - - 

สังคมศึกษา 5 3 - - - - 

พลศึกษา 1 1 1 - - - 

ศิลปะ 1 4 - - - - 

การงานอาชีพ 2 4 - - - - 

ภาษาต่างประเทศ 8 8 - - - - 

แนะแนว - 2 - - - - 

รวม 74 30 37 6 6 - - 

 
 
 
 
 
 



2. ด้านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.1 จํานวนผู้เข้าร่วมการอบรม / สัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยทางโรงเรียนจัด

อบรม ภาคบังคับ 20 ช่ัวโมง 
ลำดับ หัวข้อ จำนวนชั่วโมง หมายเหตุ 

1. แนวทางการจัดทำผลงานตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือน
วิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว.21 

12 ท้ังโรงเรียน 
29 พ.ย. 2563 

2. พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการเรียนรู้
แบบ Active learning เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรและทักษะในศตวรรษท่ี 21 

8 ท้ังโรงเรียน 
30 พ.ย. 2563 

 
3. ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

3.1 งานประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และงานพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหน่ง 

ลำดับ รายละเอียด 
ผลการประเมิน (คน) 

หมายเหตุ 
ดีเด่น ดีมาก ปรับปรุง 

1. การเลื ่อนเง ินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 1 
(1 เมษายน 2563) 

79 5 -  

2. การเลื ่อนเง ินเดือนข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งท่ี 2 
(1 ตุลาคม 2563) 

77 4 -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. ด้านการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูให้เป็นข้าราชการที่ดี  
4.1 โล่รางวัล เกียรติบัตร ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนที่ได้รับ ประจําปี 

2563 

ลำดับ รางวัล 
จำนวนคน 

หมายเหตุ ผู้บริหาร ข้าราชการ
ครู 

บุคลากร
ทางการศึกษา 

1. รางว ัลระด ับเหร ียญทองในการ
ประกวดรางวัลหน่วยงานและผู ้มี
ผลงานดีเด ่นประสบความสำเร็จ
เป็นที ่ประจักษ์  เพ ื ่อร ับรางวัล
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ระดับชาติ 

1    

2. รางวัลครูดีศรีสมุย  11   
3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข  37   
4. ครูดีของแผ่นดิน  17   

รวม 1 65   
 

4.2 เครื่องราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนท่ีได้รับ 
ประจําปี 2563 

ลำดับ เคร่ืองราชเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จำนวน (คน) หมายเหตุ 
1. มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)   
2. ประถมภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)   
3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 3  
4. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 2  
5. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 6  
6. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)   
7. เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)   
8. เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 1  
9. เหรียญทอง (ร.ท.ช.)   
10. เหรียญเงิน (ร.ง.ช.)   

รวม 12  
 
 
 



5. ด้านงานทะเบียนและสถิติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
มีการจัดทําทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทําหลักฐานการปฏิบัติ

ราชการ การลา การขออนุญาต เพื่อสรุปและรายงานให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเป็นปัจจุบัน 
5.1 สถิติการลาประจําปีงบประมาณ 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 

2563) 

ลำดับ ตำแหน่ง 
ลาป่วย ลากิจส่วนตัว 

ลาคลอด
บุตร 

ลา
อุปสมบท 

ลาศึกษา
ต่อ 

หมาย
เหตุ 

คน คร้ัง/วัน คน คร้ัง/วัน คน/คร้ัง คน/คร้ัง คน/คร้ัง 
1. ข้าราชการครู 57 173/242 51 97/124 5/5 - -  
2. ลูกจ้างประจำ - - - - - - -  
3. ลูกจ้างช่ัวคราว 16 11/14 9 9/19 - - -  

รวม 73 184/256 60 106/143 5/5 - -  
 
 
การวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้มีการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในหลาย ๆ ด้าน 
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนเป็นดังนี้ 

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา ได้เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และศักยภาพในการทํางานเป็นไปตามเป้าหมาย โดยทางโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา มีการส่งเสริมความก้าวหน้า
ให้แก่บุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมตามสายงานและตามมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งเพื่อนําไปใช้ในการสอบและเลื่อนขั้นในการดํารงตําแหน่งที่สูงขึ้น นอกจากนี้โรงเรียนมีนโยบาย
เสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม รวมทั้งการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนทุกท่านเป็นประจําทุกปี โดยจัดทําเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปีข้ึน 


