
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายบริหารทรพัยากรบคุคล 

แผนบรหิารจดัการงานบคุคล 

โรงเรยีนวดัชยัชนะสงคราม(วดัดึก) 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 



 
 

 
 

ประกาศ โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 
เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

__________________________ 
 

เพ่ือให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลทั้งองค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 

โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ 
บริหารทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

1. จัดทำแผนอัตรากำลังเพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงานและกำหนดกรอบอัตรากำลัง
ให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

2. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ตามความรับผิดชอบในส่วน
ราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซด์พร้อมติดป้าย 
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

4. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กำหนด 

5. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ในด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน
เพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เป็นไปตาม
ตำแหน่งแต่ละประเภท 

7. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา 
9. การประเมินผลงานเพ่ือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในตำแหน่งต่างๆจะยึดถือความรู้ความสามารถเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 



 
 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 

                                                   

นางสาววาณี คมขำ 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

 

 

           

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ขอ้มลูครูและบคุลากร 



 
 

ที ่ ชือ่ – ชือ่สกลุ อาย ุ
อาย ุ

ราชการ 
ตำแหนง่/ 
วทิยฐานะ 

วฒุ ิ วชิาเอก 

1 นางสาววาณี คมขำ 60 23 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
2 นายวิรัตน์ รวมก่ิง 47 18 ปี คศ.2 ค.บ. พละศึกษา 
3 นายโครงการ อ่อนจันทร์ 46 18 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
4 นางอุไร รวมก่ิง 50 13 ปี คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย 
5 นายพงพัฒศ์ ฌาศิส 45 9 ปี คศ.2 ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 
6 นางวงศมน เหมทานนท์ 38 8 ปี คศ.2 ศศ.บ. บริหารการศึกษา 
7 นางกัณนิกาญ ปธานราษฏร์ 31 8  ปี คศ.2 ค.ม. ประถมศึกษา 
8 น.ส.อัจฉรา วงศ์ชัยอุดมโชค 32 7 ปี คศ.2 ค.ม. การศึกษาปฐมวัย 
9 นายกฤตพงศ์ แก้วมีศรี 32 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. คอมพิวเตอร์ 
10 น.ส.อัญชฏา  อ.อินทรวิชิต 29 4 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. ประถมศึกษา 
11 น.ส.จุฑารัตน์ เสือนาค 36 12 ปี พนักงานราชการ ค.บ. ปฐมวัย 
12 น.ส.บุญมี ปัดพลงาม 41 3  ปี ครูอัตราจ้าง ค.บ. ภาษาอังกฤษ 

 
 บุคลากรทัง้หมด 
 

ประเภทบคุลากร 

เพศ ระดบัการศกึษาสงูสุด 
อาย ุ
เฉลีย่ 

ประสบการณ์
สอนเฉลีย่ ชาย หญิง 

ต่ำกวา่ 
ป.ตร ี

สงูกวา่ 

ป.ตร ี ป.ตร ี

ผูอ้ำนวยการ - 1 - - 1 50 14 
รองผูอ้ำนวยการ - - - - - - - 

ครปูระจำการ 4 8 - 7 4 37 15 

ครอูตัราจา้ง - 1 - 1 - 40 2 
พี่เลีย้งเดก็พเิศษ - 1 1 - - 40 5 

พี่เลีย้งเดก็อนบุาล - 1 1 - - 50 7 

นักการ - 1 1 - - 50 15 
พนกังานราช - 1 - 1 - 30 6 

พนกังานขบัรถ 1 - 1  - 50 7 
รวม 5 14 4 9 5   

 



 
 

กลยทุธท์ี ่3. พฒันาสมรรถนะครแูละบคุลากรทางการศกึษาใหส้ามารถปฏบิตัิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคคลากรทางการศึกษา 
-  กิจกรรมสร้างขวัญ กำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
-  กิจกรรมพัฒนาครูด้านวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาครูด้านเทคโนโลยี 
-  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

70,000 
3,000 
7,000 
5,000 
35,000 

ครูโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

โรงเรียนวดัชยัชนะสงคราม(วดัตกึ) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 

ประจำปกีารศึกษา 2565 

ชือ่โครงการ โครงการพฒันาบุคลากรทัง้ระบบ 

แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล 

สอดคลอ้งกบัพนัธกจิ สพฐ: ขอ้ที่  6 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชียวชาญในการ

จัดการศึกษาที่ตอบสนองทิศทางพัฒนาประเทศ  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั/ขัน้พื้นฐาน 
    มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน  
     ข้อที่ 1.1,1.21.4,1.5,2.1,2.3, (ใส่แต่เลขข้อ) 
    มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและจัดการ 
     ข้อที่ 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6  
    มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ข้อที่ 3.1,3.2,3.3,3.4,3.5  
สนบัสนนุกลยุทธโ์รงเรยีน ข้อที่ 2,3,4........................................... 

สนบัสนนุนโยบายโรงเรยีน         ข้อที่ 1,2,3,4.......................................... 

ลักษณะโครงการ    ใหม่    ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการดำเนนิการ       ระหว่าง1 เมษายน 2565 – 31 มีนาคม  2566 
     ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 
ผูร้บัผดิชอบ   นายโครงการ อ่อนจันทร์ 

1. หลักการและเหตผุล   

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจ สำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนและ

จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูน

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี

คุณภาพสู่มาตรฐานสากลโครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีก



 
 

ทั้งเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ

ประสบการณ์ที่ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป 

2. วตัถปุระสงค์ 

       2.1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร 

       2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพ่ือให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูใน    โรงเรียน 

       2.3 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทั้งในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม 

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

       2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา 

     ดูงาน มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

3. เป้าหมาย  

         3.1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ 

             หน้าที่ในระดับดีข้ึนไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 

3.2.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 

3.3.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 

  ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี 

 3.2 ดา้นคณุภาพระบเุป็นขอ้ความ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ที่ได้รับ  

                      ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติ

หน้าที่ มีความสามัคคี  ในองค์กร มีผลการประเมินปฎิบัติงานในระดับดีเด่น และได้เข้ารับการอบรมสัมมนา อย่างน้อย 

50 ชั่วโมงต่อปี 

 

 

 

 

 

 

4. งบประมาณ/เป้าหมาย/แหลง่งบประมาณ 



 
 

โครงการ/งาน/กจิกรรม 

เป้าหมาย 

(ระบ/ุคน) 

แหล่งงบประมาณ 

ผูร้บัผดิชอบ 

เงนิ

อดุหนนุ

จดัการ

เรยีนการ

สอน 

เงนิอดุหนนุ

ตาม

วตัถปุระสงค์ 

เงนิรายได้

สถานศึกษ

า 

เงนิ

อืน่ๆ 

กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ

กำลังใจเชิดชูเกียรติ ครูและบุคลากร 17 

คน 
  3,000  

นายโครงการ 

อ่อนจันทร์ 

 

กิจกรรมที ่2พัฒนาครู

ด้านวิชาการ 

ครูและบุคลากร 17 

คน 
  7,000   

กิจกรรมที ่3พัฒนาครู

ด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศ 

ครูและบุคลากร 17 

คน 
  5,000   

กิจกรรมที่4กิจกรรมศึกษา

ดูงาน 

ครูและบุคลากร 17 

คน 
  35,000   

รวม  50,000 (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 

หนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

5. วธิกีารดำเนินงาน/งบประมาณ/ระยะเวลา/ผูร้ับผดิชอบ 

ขั้นตอนการดำเนนิงาน งบประมาณ (บาท) วนั/เดอืน/ ป ี หมายเหต ุ

ขั้นเตรยีมการ (P) 
-เสนอโครงการ/กิจกรรม บรรจุลงใน
แผนปฏิบัติการประจำปี 

 17 พ.ค. 2565  

-แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม  พฤษภาคม 2565  
ขั้นดำเนนิการ (D) 



 
 

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

 
พฤษภาคม 2565  

-ครูและบุคลากรสู่การปฏิบัติเพ่ือการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ 

5,0000 
พฤษภาคม 2565 – 

เมษายน 2566 
 

ขั้นตรวจสอบการดำเนนิการ( C ) 
-จัดทำเครื่องมือประเมินผลกิจกรรม  มีนาคม 2566  
-ดำเนินการประเมินผลตามข้ันตอน  มีนาคม 2566  
ขั้นแกไ้ขปรบัปรงุ (A) 
-ปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินกิจกรรม  เมษายน 2566  
-พัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพในครั้งต่อไป  เมษายน 2566  
-การเผยแพร่ผลงานโครงการ/กิจกรรม (A)  เมษายน 2566  
 

6. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็/การประเมินผล 

ที ่ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ขั้นตอนวธิปีระเมนิ 
เครือ่งมอืทีใ่ช้

ประเมนิ 

1 ผลผลิต (Outputs ) 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ

พัฒนาความรู้ในด้านต่างๆ 

 

แบบรายงาน 

แบบสังเกตการสอน 

แบบรายงาน 

แบบสังเกตการสอน 

2 ผลลัพธ์ (Outcome )  
1.ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้และ
สามารถนําความรู้มาพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพและเป็นครูมืออาชีพ  

แบบรายงาน 

แบบสังเกตการสอน 

แบบรายงาน 

แบบสังเกตการสอน 

 

 

7. ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 



 
 

 ครูและบุคลากรโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)ได้รับการพัฒนาและสงเสริมทางด้านวิชาการและ

เทคโนโลยี นำความรู้วิทยาการใหม่ๆมาพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับและส่งบุตรหลาน

เข้าเรียนเพิ่มขึ้มมากขึ้น 

      ลงชื่อ                                       ผู้เสนอโครงการ 

                                                                          (นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 

 

      ลงชื่อ               ผู้เห็นชอบโครงการ 

( นายโครงการ อ่อนจันทร์ ) 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

      ลงชื่อ                       ผู้อนุมัติโครงการ 

    ( นางสาววาณี คมขำ ) 

ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง 

                                                                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 

 

 

 


