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ค าน า 

รายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จัดท า
ขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามกรอบภารกิจการบริหารทรัพยากร
บุคคลในด้านการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการเสริมสร้างขวัญก าลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งพัฒนาทรัพยากรเป็นตามแนวทางการ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษานครปฐม ก าหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี 

ขอขอบคุณคณะท างาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมจัดท ารายงานผลการบริหารและพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ให้ส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี และหวังว่ารายงานนี้จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและ
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
สถานที่ตั้ง      ต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73180 
ติดต่อโรงเรียน 034-996460 โทรสาร 034-996461 
สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษางานมัธยมศึกษานครปฐม 
วันก่อตั้ง ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แต่งตั้งโรงเรียนรัฐบาลลงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2512 
เปิดท าการสอนครั้งแรก วันที่ 19 พฤษภาคม 2512 
บริเวณโรงเรียน    มีพ้ืนที่ 65 ไร่ (ของกองทัพอากาศ) เนื้อที่ดินแต่เดิมโรงเรียนการบินได้จัดที่ดินจ านวน  
170 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา  จัดตั้งโรงเรียนประถมและมัธยมฐานบินก าแพงแสน โดยใช้พ้ืนที่ร่วมกัน ต่อมา
ทางโรงเรียนได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกองออกแบบและก่อสร้างกรมสามัญศึกษามาท าการรังวัดใหม่ เฉพาะส่วน
ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เหลือพ้ืนที่ที่ดิน 65 ไร่ 
ปรัชญา               นตฺถิ ปัญฺญา สมาอาภา “แสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญาไม่มี” 
สีประจ าโรงเรียน สีแสด-เทา 
อักษรย่อ              ฐ.บ. 
เว็บไซต์โรงเรียน  www.mtbk.ac.th 
อีเมล์โรงเรียน       mtbk.thanbin@gmail.com 
ปัจจุบันโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนจัดการศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลทั่วไป     เปิดท าการสอน
ในระดับมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ส าหรับบุคคลทั่วไป เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษา ตั้งแต่ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
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ภารกิจอ านาจหน้าที ่

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษางานมัธยมศึกษานครปฐม โดยให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1.จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น 

2.วิเคราะห์การจัดตั้งโครงการและประมาณการงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจ้ง
การจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ โดยรายงานให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ ตรวจสอบ ติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการที่จะจัดข้ึน 

3.ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุ และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสหวิทยาเขตและโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ 
4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนนุการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง

บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและการจัดการศึกษาท่ีมีรูปแบบที่
หลากหลายและเสริมทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา  
10. ประสาน ส่งเสริมการดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานด้าน

การศึกษา  
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
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การแบ่งส่วนราชการภายในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

1.กลุ่มบริหารวิชาการ 

 1.เป็นที่ปรึกษาในการก าหนดทิศทาง และแนวนโยบายในการด าเนินงานของกลุ่มบริหารวิชาการ 

 2.วางแผน น าแนวนโยบายของโรงเรียนในด้านการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติ 

 3.ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูล แนวปฏิบัติต่าง ๆให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ค าปรึกษา 

4.เป็นกรรมการที่ปรึกษา ให้ค าแนะน างานทั่วไปของกลุ่มบริหารวิชาการด้านต่าง ๆ 

5.ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานในการจัดการเรียนการสอนตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
เพ่ือให้มีสัมฤทธิ์ผลตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

6.เสนอแนะความคิดเห็น และให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนในการด าเนินงานของกลุ่มบริหาร
วิชาการ และด าเนินการด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

7.ร่วมจัดท าแผนการเรียนของโรงเรียน 

8.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 1.วางแผน อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 

 2.ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 

 3.วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจาก
ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 4.ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานการเลื่อนเงินเดือน การ
มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

3.กลุ่มบริหารงบประมาณและแผนงาน 

 1.ด าเนินงานเกี่ยวกับงาน บริหารการเงิน 

 2.ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบัญชี 

 3.ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารพัสดุและครุภัณฑ์ 

 4.ด าเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารสินทรัพย์ 
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 5.ให้ค าปรึกษากับครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านกิจกรรมโครงการ งาน
บัญชี งานพัสดุ และการบริหารครุภัณฑ์ 

 

4.กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 1.เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อก าหนดนโยบายกลุ่มบริหารทั่วไป 

 2.ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 3.พิจารณางาน หรือโครงการที่งานต่าง ๆ ในกลุ่มบริหารทั่วไปจัดท าขึ้น 

 4.ช่วยเหลือ ติดตาม ดูแล และประเมินผลโครงการหรืองานหรือกิจกรรมที่ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ
การของโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริหารทั่วไป 

 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 

 1.เป็นที่ปรึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เพ่ือก าหนดนโยบาย 

 2.ติดตาม ดูแลการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ด าเนินไปตามนโยบายที่ก าหนด 

 3.สอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียน ทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียน 

 4.พิจารณาลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนตามความเห็นชอบของผู้บริหาร 

 5.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน แสดงดังแผนภาพต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

มูลนิธิเพื่อการศึกษาฯ สมาคมศิษย์เก่ามัธยมฐานบินฯ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ 

รองฯ กลุม่บรหิารวิชาการ รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ฯ 

รองฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล รองฯ กลุ่มบริหารทั่วไป รองฯ กลุ่มบริหารกิจการ  นร. 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนกลุ่มสำระฯ 
 - กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
 - กลุ่มสาระฯ คณิตศาสต์  
- กลุ่มสาระฯ วิทยาศาตร์ 
- กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  
- กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
- กลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
- กลุ่มสาระฯ  
   การงานอาชีพฯ 
-- กลุ่มสาระฯ  
   ภาษต่างประเทศ 
-- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- งานประสานความร่วมมือฯ 
   - งานสนับสนุนวิชาการฯ 
กลุ่มงำนวัดผล 
   -  งานประเมินผล,เทียบโอนฯ 
กลุ่มงำนทะเบียน 
   - งานส ามะโนนักเรียน 
   - งานการรับนักเรียน 

กลุ่มงำนแนะแนวฯ 
กลุ่มงำนพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 
กลุ่มงำนพัฒนำสื่อฯ 
กลุ่มงำนวิจัยฯ 
กลุ่มงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพฯ 
กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร และนิเทศ 
งำนอ ำนวยกำรและสำรสนเทศ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนนโยบำยและแผน 
   - งานจัดท าค าของบฯ 
   - งานจัดท าแผนพัฒนาฯ 
   - งานจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
     -  งานควบคุมและติดตามแผนฯ 
กลุ่มงำนบริหำรกำรเงิน 
   - งานบัญชี 
   - งานการเงิน 
   - งานตรวจสอบบัญชี 
   - งานระดมทรัพยากรฯ 
กลุม่งำนบริหำรพัสดุฯ 
    - งานจัดซื้อ/จัดจ้าง 
    - งานทะเบียนครุภัณฑ์ 
    - งานบัญชีวัสดุ 
    - งานทะเบียนอาคารฯ 
      -  งานติดตามตรวจสอบ 
           พัสดุ 
กลุ่มงำนควบคุมภำยใน 
   - งานควบคุมภายในกลุ่มงาน 
   - งานควบคุมภายใน 
     โรงเรียน 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนบุคคล 

  - งานอ านวยการและ 

     สารสนเทศ 

  -  งานวางแผนอัตราก าลัง 

     สรรหา บรรจุแต่งต้ังและ 

     ออกจากราชการ 

  -  งานวินัยและ 

      จรรยาบรรณ 

  -  งานส่งเสริม 

      ประสิทธิภาพในการ 

      ปฏิบัติราชการ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมสนับสนุนฯ 
  - งานธุรการ-สารบรรณ 
  - งานเลขาฯคณะกรรมการฯ 
  - งานแผนกลุ่มบริหารทั่วไป 
กลุ่มงำนระบบฯสำรสนเทศ 
   - งานเทคโนโลยีเพื่อ 
      การศึกษา 
   - งานพัฒนาเว็ปไซด์ 
   - งานเครือข่ายข้อมูลฯ 
   - งานมัลติมีเดีย 
   - งานโสตทัศนศึกษา 
   - งานระบบฐานข้อมูล 
   - งานศูนย์เทคโนโลยีฯ 
กลุ่มงำนประสำนงำนฯ 
   - งานประสาน 
      หน่วยงานฯ 
   - งานชุมชน/โภชนาการ 
   - งานสมาคมฯ/มูลนิธิฯ 
กลุ่มงำนประชำสัมพันธ์ 
   - งานวารสาร/กิจกรรมฯ 
   - งานเสียงตามสาย 
กลุ่มงำนอำคำรสถำนที่ฯ 
   - งานอาคารและ 
      สภาพแวดล้อม 
   - สร้าง/ซ่อมบ ารุง 
   - รักษาความปลอดภัย 
   - ซ่อมบ ารุงภาวะฉุกเฉิน 
   - งานบริการฯและ น้ าด่ืม 
   - งานลูกจ้างและ 
      ยานพาหนะ 

กลุ่มงำนอ ำนวยกำรฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมกิจกำรฯ 
   -งานเวรประจ าวัน 
   -งานรถรับ-ส่งนักเรียน 
   -งานระบบดูแลช่วยเหลือฯ 
   -งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
   - งานคนดีศรีฐานบิน 
   - งานธนาคารโรงเรียน 
กลุ่มงำนกิจกรรมนักเรียน 
   - งาน  TO BE  NUMBER 
      ONE   
   - งานคณะกรรมการ 
      นักเรีย 
   - งานประชาธิปไตย 
   - งานกิจกรรมหน้าเสาธงฯกลุ่มงำน
ส่งเสริมควำมประพฤติฯ 
   -งานป้องกันยาเสพติดฯ 
   -งานสารวัตร นักเรียน 
   -งานปกครองระดับชั้นฯ 
กลุ่มงำนส่งเสริมคุณธรรมฯ 
   - งานโรงเรียนวิถีพุทธ 
   - งานธรรมศึกษา 
   - งานค่ายคุณธรรมฯ 
กลุ่มงำนสุขภำพอนำมัยฯ 
   - งานส่งเสริมสุขภาพ 
   - งานอนามัยนักเรียน 
   - งานป้องกันโรคเอดส์ 

ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ ผู้ช่วยรองฯ 
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ข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ตารางท่ี 1 จ านวนนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2565 
 

 

 

 
 

ที่มา : กลุ่มบรหิารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565) 

 

ตารางท่ี 2 อัตราก าลังครูของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน (ข้อมูล 10 มิถนุายน 2565) 

ล าดับที ่ สถานศึกษา จ านวนนักเรียนและจ านวนห้องเรียน 
1. มัธยมฐานบินก าแพงแสน ม.1 

464 คน 
ม.2 

548 คน 
ม.3 

571 คน 
ม.4 

463 คน 
ม.5 

433 คน 
ม.6 

328 คน 
รวม 

2,811 คน 
12 ห้อง 13 ห้อง 13 ห้อง 11 ห้อง 10 ห้อง 10 ห้อง 69 ห้อง 

ล าดับ
ที ่

สถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครู จ านวนครู 
-ขาด,+เกิน 

ขาด
เกิน 

ร้อยละ 

เกษียณ 
ปี65 

(นร.+ครู) 

สภาพอัตราก าลัง 
 (1 ต.ค.65) 

รวม ตาม จ.18 ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. 
  นร. ห้อง ผอ. รอง คร ู

รว
ม ผอ. รอง คร ู

รว
ม ผอ. รอง ครู 

รว
ม จ านวน ขาด/

เกิน 
ร้อยละ 

1. มัธยมฐานบิน
ก าแพงแสน 

2,811 69 1 4 13
4 

13
9 

1 4 131 13
6 

0 0 0 0 0 3 132 -4 -3.03 
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ตารางท่ี 3 จ านวนครูจ าแนกตามวิชาเอกที่จบการศึกษาและวิชาเอกที่สอน ปีการศึกษา 2565 

ที ่ ชื่อวิชาเอก วิชาเอกที่ครูจบ วิชาเอกที่ครูสอน หมายเหตุ 
1 ผอ.สถานศึกษา  1 1  
2 รอง ผอ.สถานศึกษา  4 4  
3 ประถมศึกษา  - -  
4 ภาษาไทย  13 13  
5 คณิตศาสตร ์ 15 15  
6 วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 7  
7 เคม ี 4 4  
8 ชีววิทยา  4 4  
9 ฟิสิกส ์ 4 4  

10 สังคมศึกษา  16 16  
11 สุขศึกษา  - -  
12 พลศึกษา  9 9  
13 ศิลปศึกษา  4 4  
14 ทัศนศิลป ์ - -  
15 ดนตรีศึกษา  - -  
16 ดนตรสีากล  2 2  
17 ดนตรไีทย  1 1  
18 ดุริยางคศลิป ์ - -  
19 นาฏศิลป ์ 2 2  
20 คอมพิวเตอร ์ 9 9  
21 เกษตรกรรม  2 2  
22 คหกรรมศาสตร ์ 2 2  
23 อุตสาหกรรมศลิป ์ 2 2  
24 ภาษาอังกฤษ  20 20  
25 ภาษาฝรั่งเศส  - -  
26 ภาษาเยอรมัน  - -  
27 ภาษาจีน  4 4  
28 ภาษาเกาหล ี - -  
29 ภาษาญี่ปุ่น  - -  
30 การงานพ้ืนฐานอาชีพ  - -  
31 จิตวิทยาแนะแนว  3 3  
32 บรรณารักษ์ 2 2  
33 การเงิน/บัญช ี 2 2  
34 โสตทัศนศึกษา  - -  
35 เทคโนโลยีทางการศึกษา  - -  
36 อื่นๆ  - -  
37 ไปช่วยราชการ  - -  
38 ต าแหน่งว่าง - -  

 รวมท้ังสิ้น 132 132  
ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน (ข้อมูล 10 มิถนุายน 2565) 
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ตารางท่ี 4 อัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว ในโรงเรียน
มัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ที ่ ต าแหน่ง จ านวน 

1 ลูกจ้างประจ า 5 
2 พนักงานราชการ - 

3 ลูกจ้างชั่วคราว 35 
 รวมทั้งสิ้น 40 

ที่มา : กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน (ข้อมูล 10 มิถนุายน 2565) 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบคุคล 

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะทาให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและสลับซับซ้อนอย่างใน
ปัจจุบัน ท าให้ยากต่อการคาดหมายมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี 
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากรขององค์กร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เกิดความส าเร็จ 
และสามารถสร้างคุณค่าขององค์กรให้เกิดข้ึนได้อย่างยั่งยืน โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะและความช านาญในวิชาชีพ ให้สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ และน ามาปรับใช้ในการพัฒนา
องค์กรได้อย่างเหมาะสม สนับสนุนให้บุคลากรเพ่ิมพูนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้สามารถถ่ายทอดความรู้การ
ปฏิบัติงานไปยังบุคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรจัดทาข้ึนภายใต้นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้น าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2565) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
แผนปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม พ.ศ.2561 – 
2565 และแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 
ดังนี้ 
 
1.แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2579) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีภารกิจหลักในการจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ก าหนดนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 การเปลี่ยนแปลงของประเทศ 
และของโลก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และนโยบาย ดังนี้ 
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วิสัยทัศน ์  
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน มุ่งสร้างคุณภาพสู่มาตรฐานระดับสากลบนพ้ืนฐานของความเป็น

ไทย 
 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีสมรรถนะอย่างหลากหลาย ในการเพิ่มศักยภาพความเป็นพลโลก 
โดยเน้นความส านึกในความเป็นชาติไทย  

2. พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะสู่มืออาชีพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นสากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
4. พัฒนาและส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน 
เป้าหมายหลัก 
 1.นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ

มาตรฐานสากล 

 2.นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและความส านึกความเป็นชาติไทย โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 3.ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพและมาตรฐานสากล 

 4.โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนและชุมชนโดยเน้นความเป็น
สากลบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 

 5.โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบการบริหารการจัดการตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

นโยบาย 

 1. จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
 2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

3. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา  
4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเลื่อมล้ าทาง

การศึกษา  
5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
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กลยุทธเชิงนโยบาย 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง  

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนได้รับการบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. เสริมสร้างคุณภาพประชาชนวัยเรียนเพื่อสร้าง ความมั่นคงของประเทศในระยะยาว  
ประเด็นกลยุทธ์  
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาและส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่เรียนให้ ได้รับการบริการด้าน

การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ  
 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าประสงค์  
1. ผู้เรียนทุกคนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง ระบอบ 

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องและ
เป็นพลเมืองดีของชาติและการเป็นพลเมืองโลกท่ีดี  

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมี 
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีทักษะอาชีพตามความต้องการและ
ความถนัด  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีพัฒนาการตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ทั้งใน  
ด้านที่มี พัฒนาการปกติและด้านที่มีความบกพร่องหรือความแตกต่างทางการเรียนรู้หรือความสามารถพิเศษ 
ตามท่ีระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัว ซึ่งจัดท า
ขึ้นบนพื้นฐานความต้องการจาเป็นเฉพาะของผู้เรียน  

5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ มีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อ  
หรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับเดียวกันและท่ี สูงขึ้น หรือการอาชีพหรือการดาเนินชีวิตในสังคมได้ตาม
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

6. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความแข็ง อดทนและ  
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในสังคมอนาคตท่ีซับซ้อนและการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ สามารถ
ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้  
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ประเด็นกลยุทธ์  
1. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  

เป็นรายบุคคล มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที ่21 นาไปสู่การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
2. พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่น การปกครอง  

ระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้องเป็น
พลเมืองดีของชาติและพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรม  

3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศ  
ด้านวิชาการ นาไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถดารงชีวิตอยู่ได้  
อย่างมีความสุข  

5. การจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือสร้างเสริม  
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ  
7. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา  Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้  

 
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคม ฐานความรู้เพื่อการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บรหิาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เป้าประสงค์  
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ

เป็นมืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพชั้นสูง  
ประเด็นกลยุทธ์  
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครูในการผลิตและพัฒนาครู  

ให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  
2. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลาการทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน  

วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
3. นา Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร คร ูและบุคลากรทางการศึกษา  
ทุกประเภททั้งระบบ  
 
 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

เป้าประสงค์  
สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงการบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีมาตรฐาน 

เสมอกัน และลดความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษา 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                                หน้า 16 

กลยุทธ์  
1. ร่วมมือกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องในการจัดการศึกษา

ให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ  

พ้ืนที่ เพ่ือให้พัฒนาผู้เรียนรู้มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
3. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาสาหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ  
4. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับนา Digital Technology มาใช้  

เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
 

นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภพการบริหารจัดการ  
เป้าประสงค์  
สถานศึกษา และหน่วยงานระดับภูมิภาคมีความอิสระในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียน

ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่  
กลยุทธ์  
1. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วม  

บริหารจัดการศึกษา  
3. ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ นาไปสู่การกระจายอ านาจ 4 ด้าน  

ให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่  
4.ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ  
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้การศึกษา หน่วยงาน ทุกระดับนา Digital Technology มาใช้ใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพ่ือ เชื่อมโยงข้อมูลด้าน
ต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูล งบประมาณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ าเป็นมา
วิเคราะห์เพื่อให้สถาน ศึกษา สามารถจัดการ เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามสมรรถนะและความ
ถนัด และสามารถ วิเคราะห์ เป็นข้อมูลในการวางแผน การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ของประเทศต่อไป 
 

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564 – 2566 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย   

พันธกิจ 
1. พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
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3. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก เน้นคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิต
 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ 
1. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

 มาตรฐานสากล 
2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและความส านึกความเป็นชาติไทย  โดยใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้ตาม

 มาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานสากล 
4. โรงเรียนมีหลักสูตรที่มีความหลากหลายตามความต้องการของนักเรียนและชุมชน โดยเน้นความ

 เป็นสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย 
5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการตามโครงการโรงเรียน

 มาตรฐานสากล (TQA) 

กลยุทธ์   
กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 2  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

 พอเพียง 
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ส่วนที่ 3 

การขับเคลื่อนตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ด าเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหาร  และพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล โดยได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และน าแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-
๒๕๖5) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5, แผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน
มัธยมฐานบินก าแพงแสน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 มาตรฐานการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยมี
กรอบแนวทางในการด าเนินการ ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 
๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้าน การวางแผนอัตราก าลัง ๒) ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๓) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ๔) ด้านการรักษาไว้ ๕) ด้านการใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

๑. ด้านการวางแผนอัตราก าลัง 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง  ข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยมีแนวทางการใน ด าเนินการดังนี้ 

๑) ด าเนินการจัดท าข้อมูลปริมาณงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูลจ านวนนักเรียน รายชั้น, ข้อมูล
จ านวนผู้บริหารและครูตาม จ.๑๘ ข้อมูลจ านวนครูเกษียณอายุราชการ จ านวนครูไปช่วย ราชการ จ านวนครู
มาช่วยราชการ จ านวนพนักงานราชการต าแหน่งครูผู้สอน โดยน าข้อมูลไปวิเคราะห์  อัตราก าลัง ตามตาราง
วิเคราะห์อัตราก าลังที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

๒) จัดท าแผนอัตราก าลังโดยน าข้อมูลปริมาณงานของโรงเรียนไป วิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ จ านวนครู จ านวน
ห้องเรียน จ านวนขาด-เกินเกณฑ์ ร้อยละของความขาด-เกิน ตามเกณฑ์ อัตราก าลังของสถานศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

๓) แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอัตราก าลัง เพ่ือด าเนินการบริหารอัตราก าลั ง โดยการ น าข้อมูลแผน
อัตราก าลัง ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ เช่น  การสรรหา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษา การพิจารณา  เกลี่ย
อัตราก าลังการพิจารณาจัดสรรอัตราก าลังลังที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม ตามความ
ต้องการและความจ าเป็น ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงหรือสูญเสียอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
และเป็นธรรม 
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๒. ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนระบบการสรรหาทรัพยากรบุคคลโดยยึดระบบคุณธรรม 

๒.ด้านการสรรหา (Recruitment) กลุ่มบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน
ด าเนินการสรรหา บุคลากรตามคุณลักษณะที่ก าหนด สรรหาบุคลากร ที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ตรงตาม
กลุ่มสาระวิชาที่โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนคลาดแคลนและมีความต้องการ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจของ
สถานศึกษาเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพตามแผนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) 

แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 จัดท าและด าเนินการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างชั่วคราว  พนักงาน
ราชการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียก าลังคน 

แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา และเลือกสรรจากผู้มีความรู้ความสามารถ และ  หลากหลาย
เพ่ือให้สามารถเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีสอดคล้องตามภารกิจ 

2.2 ด าเนินการสรรหาโดยวิธีที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี้ 

๑) ส่งหนังสือขอผู้สอบแข่งขันได้ค านึงถึงความต้องการขาดแคลน  และมาตรฐานวิชาเอกของ
สถานศึกษาท่ีมีอัตราว่างอย่างแท้จริง 

2) รับย้าย/รับโอน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.โดย  ด าเนินการตามปฏิทินที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

3) ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว และประกาศรับสมัคร  คัดเลือกบุคคล เพ่ือ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยประกาศทางเว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์ไปยัง  สถานศึกษาในสังกัด 
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าถึงบุคคลทั่วไป หรือ หน่วยงานต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเป็นข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนา  ความรู้ ทักษะ และ
สมรรถนะ โดยใช้เครื่องมือที่หลากหลายตามวิธีการพัฒนาบุคลากร เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจของโรงเรียน
มัธยมฐานบินก าแพงแสนตามแผนปฏิบัติประจ าปี และแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.1 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี ให้สอดคล้องตามความ จ าเป็นและความ
ต้องการในการพัฒนาของบุคลากรในสังกัด  
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๓.2 จัดท าข้อมูลการพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล 2.3 น าระบบสารสนเทศเพ่ือยากระดับการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลมาใช้ในระบบงาน พัฒนาบุคคล 2.4 ส่งเสริมให้ข้าราชการพัฒนาตนเอง ด้วยการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล (ID-PLAN) และด าเนินการตามแผน 2.5จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ในสังกัดที่มีต่อการพัฒนาตนเอง 

4. ด้านการรักษาไว้  

กลุ่มบริหารงานบุคคล มีแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จัดท าเส้นทาง 
ความก้าวหน้าในสายงาน แผนการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งทางการบริหาร ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูล 
บุคคล การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจ า การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ
พนักงานราชการที่มีประสิทธิภาพ และยกย่องชมเชยบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 แนวทางการปฎิบัติดังนี้ 

 4.1 จัดท า ด าเนินการ และรายงานผลตามแผนกลยุทธด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมทั้งเผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 4.2 จัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ 

 4.3 จัดท าและประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งที่ว่างเตรียม
ความพร้อมรองรับการสูญเสียบุคลากรเนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆในโรงเรียน 

 4.4 ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (Departmental 
Personnel Information System : DPIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ 

 4.5 ส่งเสริมจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น 
การ คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานต้นแบบ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความ
รัก ความผูกพันระหว่างบุคลากรโรงเรียนมัธยมฐานบิน  และบุคลากรที่ประพฤติดี สมความแก่การเป็น
แบบอย่างได ้

 4.6 เสริมสร้างและให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย กฎระเบียบ การประพฤติ  
ปฏิบัติตนในการเป็นข้าราชการที่ดี แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงาน
ราชการ อัตราจ้างเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย โดยการจัดปฐมนิเทศ ก่อนที่จะปฏิบัติงาน และแจ้งในการ
ประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน เพ่ือย้ าเตือน 

 4.7 ควบคุมให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. และส านักงาน  
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด พร้อมทั้งให้การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตรงตามเวลาที่ก าหนด 

 5. ด้านการใช้ประโยชน์ 

 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนร่วมมือกับสถานศึกษาในสังกัด ในการ  บริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างเป็นระบบ แจ้งให้บุคลากรเข้าถึงช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการบริหาร  ทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งควบคุม ก ากับ ดูแล ให้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิ 

 แนวปฎิบัติดังนี้ 

 5.1 ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  รวมทั้ง
ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ วินัย และข้อบังคับ จรรยาบรรณ  วิชาชีพ
ครู หากผู้ใต้บังคับบัญชากระท าความผิดหรือทุจริตให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  

 5.2 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้  ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ ต้องประกาศทางเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
นครปฐม และแจ้งเวียนทางระบบ I-Office เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลการรับสมัครได้อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียมกัน 

 5.3 การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ด ารงต าแหน่งที่ สูงขึ้นใน
ต าแหน่งต่างๆ จะด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ก.ค.ศ. และ/หรือที่ส านักงานคณะกรรมการ  การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยยึดถือความรู้ ความสามารถ และประโยชน์สูงสุดที่ทางราชการจะได้รับ 

 ทั้งนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล สรุปผล วางแผนพัฒนา ปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น และ
รายงานผลการด าเนินการตามนโยบายข้างต้น เผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรับทราบ
เป็นประจ าทุกปี ภายใต้การบริหารงานบุคคล ตามหลักธรรมาภิบาล 

 จากการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ านวน 5 ด้านดังกล่าว 
แล้วโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีการจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรที่หลากหลาย เพ่ือ  การพัฒนา
ประสิทธิภาพด้านการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น โดยปฏิบัติตามนโยบาย ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560-
2579) แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนปฏิบัติราชการ
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม  และมาตรฐานการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษามัธยมศึกษานครปฐมประกอบด้วยโครงการดังต่อไปนี้ 
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        ๑.โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานบุคคล 

 1.1 กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อัตราก าลังของสถานศึกษา 
 1.2 การสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้าง
ชั่วคราว ให้สถานศึกษา 
 1.3 รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษาและ สายผู้สอน 
 1.4 กิจกรรมการประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาของ
โรงเรียน ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         2. โครงการการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ 
         3.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
         4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community: PLC) 
         5. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการ ทุจริต”
(โครงการโรงเรียนสุจริต) 
         6. กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ในงานวันครู ของเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม 
         7.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรปฏิบัติงานควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                                หน้า 23 

ส่วนที ่4 

ผลการด าเนินงานบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 5 ด้าน คือ 
ประกอบด้วย ด้านการวางแผนอัตราก าลังคน ด้านการสรรหาและบรรจุและแต่งตั้ง  การพัฒนาบุคลากร ด้าน
การเสริมสร้างขวัญและกลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ และด้านการใช้ ประโยชน์ โดยได้ด าเนินการตาม
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

1.กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

กิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชนสถานศึกษาจัดขึ้นโดย
ส านักงานกิจการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงความรู้กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า และสร้างความเท่าเทียมในสังคมในการเข้าถึงบริการงานยุติธรรม 

ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ครูและบุคลากรของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

(   ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้ครูตระหนักถึงระเบียบวินับและข้อบังคับ ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

(   ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
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ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ การรับรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับเยาวชน
สถานศึกษาน าผลที่ได้จากการพัฒนาไปพัฒนา ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน 

ภาพกิจกรรม 
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2.กิจกรรมอบรมค่ายวิทยาศาสตร์การบิน STEM EDUCATION 

ความเป็นมา 

ในปัจจุบันสถานศึกษาผู้สอน ผู้เรียน สามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆที่มีอยู่มากมายและโดยการเชื่องโยง
สิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนให้ได้มากที่สุด มีการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยจัดการเรียนการสอนให้สามารถน า
ความรู้ดังกล่าวใช้อย่างมีปะสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ความสะดวกสบายในการเข้าถึง
ความรู้ของนักเรียน 

 

ผลการด าเนินการ 

ครูโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้พัฒนาความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น เพ่ือให้เป็น
บุคลากรของโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านก าลังคน 

เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ครูและบุคลากรของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

(   ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความช านาญในการเป็นครูที่มี
ประสิทธิภาพ 

( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
(   ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

เพ่ือให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาระดับโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการกระบวนการเรียน
การสอนและสามารถบูรณาการในศาสตร์หลาย ๆ วิชาได้ ทั้งในบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนได้จริง 
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ภาพกิจกรรม 
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3.กิจกรรมแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะครูเกษียณอายุราชการและครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ าปี ๒๕๖๕ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

ความเป็นมา 

โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้มีแผนพัฒนาองค์กรตามรูปแบบของโรงเรียน Obec QA หมวดที่ 
๕ การพัฒนาบุคลากร ซึ่งได้ตระหนักถึงการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในองค์กร วัฒนธรรมที่ดีของ
องค์กร เพ่ือท าให้บุคลากรมีความสุข ความเจริญ และท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ในปี ๒๕๖๕ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการ 
รวมทั้งสิ้น ๔ ท่าน  โดยโครงการแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะครูเกษียณอายุราชการและครูลาออกจาก
ราชการ  ประจ าปี 2565 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพ่ือเห็นถึงความส าคัญของบุคลกากรของโรงเรียนซึ่งถือว่า
เป็นครูอาวุโสของโรงเรียน  ที่ท่านได้เสียสละท าหน้าที่ครูจนอายุครบ 60 ปี และถือได้ว่าเป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกาย 
แรงใจ เพ่ือลูกศิษย์และโรงเรียนมาโดยตลอด ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะครู
เกษียณอายุราชการและครูลาออกจากราชการ  ประจ าปี 2565 ขึ้น เพ่ือให้ครูมีขวัญก าลังใจและมีความสุข
ภายหลังเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการต่อไป และตอบสนองแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน 

 
ผลการด าเนินการ 

ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกที่เกษียณอายุราชการ รวมทั้งสิ้น 4 ท่าน  ผู้บริหารโรงเรียนและ
คณะครูที่เข้าร่วมแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะครูเกษียณอายุราชการและครูลาออกจากราชการ  
ประจ าปี 2565 ทั้งหมด โดยปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ตามข้ันตอนด้วยความเรียบร้อยครูเกษียณอายุราชการและ
ครูลาออกจากราชการ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน และผู้ที่เข้าร่วมงานได้ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความคิดเห็นที่จัดขึ้นเพ่ือการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ โดยมีระดับการประเมิน 5 ระดับ คือ เห็น
ด้วยมากที่สุด  เห็นด้วยมาก  เห็นด้วยปานกลาง  เห็นด้วยน้อย  เห็นด้วยน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความคิดเห็น ดังนี้  
 ค่าเฉลี่ย 4.59 – 5.00 หมายถึง  เห็นด้วยมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  เห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ย    0  – 1.49 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 
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สรุปผลได้ดังนี้ 

ที ่ รายการประเมิน 
ค่าเฉล่ีย       

 S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1 ท่านรู้สึกได้รับขวัญก าลังใจ และมีความสุขจาก

กิจกรรมแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะ (ตอบ
เฉพาะครูเกษียณและครูลาออกจากราชการ) 

4.85 0.15 มากที่สุด 

2 กิจกรรมนี้ส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรใน
องค์กรได ้

4.90 0.20 มากที่สุด 

3 กิจกรรมนี้ช่วยรักษาวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 4.80 0.55 มากที่สุด 
4 ท่านรู้สึกว่าผู้ที่ท าหน้าที่จนเกษียณอายุราชการเป็นผู้

ที่ควรได้รับการยกย่องและเป็นแบบอย่าง 
4.50 0.30 มาก 

5 ขั้นตอนการด าเนินงานมีความเหมาะสม 4.60 0.15 มากที่สุด 
6 สถานที่และอุปกรณ์มีความเหมาะสม 4.20 0.26 มาก 
7 วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.30 0.85 มาก 
8 ระยะเวลาส าหรับการอบรมมีความเหมาะสม 4.10 0.40 มาก 
9 พึงพอใจส าหรับของว่าง 4.45 0.60 มาก 
1
0 

ควรมีกิจกรรมนี้ในปีต่อไปและควรจัดขึ้นทุกปี 
4.80 0.70 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม  (    ) 4.55 0.42 มาก 
 

จากผลการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมกิจกรรม แสดง
ความกตัญญู มุทิตา คาราวะครูเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 ได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์  โดย
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 

จากผลการประเมินสามารถกล่าวได้ว่า การด าเนินการตามโครงการ ประสบผลส าเร็จเป็นอย่างดี 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้ทุกประการ กล่าวคือ ครูเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 
2565 จ านวน 4 ท่าน มีความสุข มีขวัญและก าลังใจ เกิดความผูกพันของบุคลากรในองค์กร และเกิด
วัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 
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เป้าหมาย 
1.เป้าหมายเชิงปริมาณ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ครูและบุคลากรของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

(   ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการด าเนินงาน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกษียณอายุ
ราชการ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่านและ
บุคลากรในองค์กรที่เข้าร่วมงานกตัญญู มุทิตา คารา
วะครูเกษียณอายุราชการและครูลาออกจากราชการ 
ประจ าปี 2565 โดยได้รับระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับ มาก ขึ้นไป 
 

( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 
(    ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

(   ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

(   ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 

 

ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

1. เพ่ือแสดงความกตัญญู มุทิตา คาราวะครูเกษียณอายุราชการ ประจ าปี 2565 จ านวน 4 ท่าน  
2. เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูภายหลังเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ 
3. เพ่ือส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรในองค์กร 
4. เพื่อรักษาวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน                                หน้า 30 

ภาพกิจกรรม 
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ชื่อโครงการที่อบรม 

กิจกรรมอบรมการพัฒนาข้าราชการครูตามมาตรฐานต าแหน่งและวิทยฐานะ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินต าแหน่งและวิทยฐานะต าแหน่ง ว9/2564 

1.ท่ีมาของโครงการ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ส่งผล
ถึงคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ และจากการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อ พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีผลบังคับ  การเสนอผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะให้
สูงขึ้น  มีน้อยมาก  ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์  มีความรู้  ความสามารถ
ในการด าเนินงานและรวบรวมผลงาน  จึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ เพ่ือให้การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผู้เรี ยนให้มากที่สุด ทั้งนี้ การมี
ความรู้ในด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ การเลือกนวัตกรรมมาแก้ปัญหา
และการพัฒนางานในหน้าที่ ความสามารถในการแก้ปัญหาโดยกระบวนการวิจัยล้วนมีความส าคัญ จึง
จ าเป็นต้องจัดให้มีหลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
2.ผลการด าเนินการ 

เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ 

 เป้าหมายที่ก าหนดไว้    ผลการด าเนินงาน 

 ครูและบุคลากรของโรงเรยีนมัธยมฐานบินก าแพงแสน  ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

    ( ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

    ( ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

    ( ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมา 
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2. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

      

 เป้าหมายที่ก าหนดไว ้    ผลการด าเนินงาน 

 เพ่ือให้ครูมีความรู้ความช านาญในการพัฒนาวิทยฐานะ ( / ) ตามเป้าหมาย (ร้อยละ 100) 

  ( ) ร้อยละ 80– 99 ของเป้าหมาย 

  ( ) ร้อยละ 60– 79 ของเป้าหมาย 

  ( ) ต่ ากว่าร้อยละ 60 ของเป้าหมาย 
      

 

3. ความคาดหวังและประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินงาน 

 1. เพ่ือให้ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับอบรมความรู้ ความเข้าใจ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเอง พัฒนา
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 2.  ผู้ผ่านการพัฒนา   มีความรู้  ทักษะ  เจตคติท่ีดี   ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
           3.  ผู้ผ่านการพัฒนา  สามารถเขียนผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
น าไปสู่การพัฒนาตนเอง  พัฒนางาน สู่การเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด  และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 

4. ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 5 
ปัจจัยความส าเร็จและผลงานที่ภาคภูมิใจ 

 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนมีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์ประสิทธิภาพท าให้บุคลากร

ในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภักดีท่ีตนปฏิบัติงานในหน่วยงานมีขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จในการด าเนินการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนดังนี้ 

1.ผู้บริหารให้ความส าคัญและส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการในทุกด้าน 

ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนได้ได้ให้ความส าคัญและส่งเสริม การขับเคลื่อนกาบริหาร
ทรัพยากรบุคคลก าหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ที่ชัดเจนและมี
นโยบายให้ดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตาหลัก ธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่น
ระเบียบและหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของ การดำเนินงาน ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญใน
การผลักดันการดำเนินงานสู่การปฏิบัติอย่างต่อ 

2. บุคลากรและข้าราชการครูที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากร ทั้งนี้ บุคลากรทุกคนต้องศึกษากฎหมาย หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องที่ใช้ในการเนินการให้ชัดเจน  มีการประสานความร่วมมือในการตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ท างาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลระหว่างบุคลากรในกลุ่มงานด้วยกัน ให้ ความ
ช่วยเหลือกันด้วยความกัลยาณมิตร จึงท าให้การด าเนินงานลุลวงตามเปา้ 

3. มีระบบการก ากับ ติดตางอย่างเป็นระบบ 
 โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสนก ากับติดตามด าเนินการบริการบุคคลดังนี้ 
 1. ติดตามโดยผู้อ านวยการกลุ่มที่แต่งตั้งให้รับผิดชอบในการก ากับติดตามกิจกรรมหรือโครงการฯ 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกโครงการ 

 2. มีปฏิทินในการด าเนินการด้านการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลในแต่ละเรื่องตามวันเวลาที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน 
   3. ก ากับติดตามโดยฝ่ายผู้บริหารงานบุคคล ติดตามภารกิจงานด้านการบริหารงานบุคคลที่ยังไม่
เป็นไปตามปฏิทินหรือระยะเวลาที่ก าหนดจะได้รับการติจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนเพ่ือทราบถึงปัญหา
อุปสรรคและแก้ไขและเร่งรัดการด าเนินการในเรื่องนั้นๆ ให้มีความ ส าเร็จตามที่ก าหนด 
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   4. มีกระบวนการท างานเป็นระบบ และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการท า PDCA  
  1. P (Plan) 

   1.1 ศึกษากฎ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง
กับการด าเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

        1.2 แต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตามกรอบภารกิจด้านการ
บริหารงานบุคคลที่ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงานที่ชัดเจน ท าให้ด าเนินการได้ตามก าหนดเวลา 

  2. D (DO) 
   การดำเนินการด้านบริหารทรัพยากรบุคคลดำเนินการตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
แนวทาง ในการปฏิบัติที่ ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  3. C (Check) 

        มีการตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับผิดชอบงานตามภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล 
จากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน ทั้งอย่างเป็นทางการ 
  4.A (Act) 

  มีการปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ยังเป็นข้อผิดพลาด ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ให้มีความ
ครอบคลุม เพ่ือให้การด า เนินการเป็นไปตามกฎ ระเบียบเกณฑ์หลักแนวทางในการปฏิบัติที ่ก.ค.ศ.และสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด 

 

 


