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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 
จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้มีการดำเนินการตาม 

นโยบาย และมีผลการดำเนินตามนโยบาย ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากำลัง การสรรหา และการเลื่อนเงินเดือน 
 - การวางแผนกำลังคน วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรง
ตามความต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
 - การสรรหา ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ โรงเรียนทุ่งสงวิทยา มีข้าราชการครูไม่ครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
 - การเล่ือนเงินเดือน โรงเรียนทุ่งสงวิทยา ได้ดำเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู ปีละ ๒ ครั้ง ตามผล
การประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผล
รายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน 
 
2. การพัฒนาบุคลากร  
 1. จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรใน 
ด้านต่างๆให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 2. จัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง และเพื่อให้ 
สามารถบริหารจัดการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆอย่างเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
 3. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานบุคลากรเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับพัฒนาบุคลากร 
 4. ส่งเสริมการขอมีหรือเล่ือนวิทยฐานะข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
เพื่อสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกัด 
 
3. การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 
 1. จัดทำโครงการเสริมสร้างกำลังใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการจัด 
สวัสดิการเพิ่มเติมให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ การมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี 
การจัดเล้ียงสังสรรค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร การมอบของเย่ียมไข้ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจและทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
 2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าท่ีท่ีสูงขึ้น ท้ังข้าราชการและลูกจ้าง 
 3. จัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครู 
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และประกอบการพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนแก่บุคลากรในสถานศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับ 
มอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบท่ีทางราชการกำหนด 
 4. จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 
 5. จัดระบบงานและมอบหมายงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคคล 
โดยคำนึงถึงความสมดุลในชีวิตและการท างานของบุคลากร 
 6. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาท่ีมีต่อการดำเนินงานตามโครงการ 
ต่างๆ เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆไปวิเคราะห์และพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่อไป 

3.1 ส่งเสริมให้บุคลากรมีและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น 

โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีและเล่ือนวิทยฐานะสูงขึ้น 

การเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว 17 / 2552 จำนวน ๒ คน 
 

ท่ี ชื่อ สกุล วิทยฐานะท่ีประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นางบุษบา   สุทธิมาศ ชำนาญการ ศิลปะ 

2 นายเศณวี   อ่ำครอง ชำนาญการ ศิลปะ 
 

 การเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21/2560 จำนวน 6 คน 

ท่ี ชื่อ สกุล วิทยฐานะท่ีประเมิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1 นางวันเพญ็  ชุมพร้อมญาติ ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2 นางจิตติมา   จู้ท่ิน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 นางฐิรกานต์  สุขยา ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
4 นางสาวสุภาพร  มณีโชติ ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
5 นางสาวกมลเนตร  เดชสถิตย์ ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ 
6 นางสาวสุกัญญา  ทองเพิ่ม ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ 

 

 3.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาดังนี้  

1. จัดอบรมท้ังภายในและอบรมออนไลน์ โดยจัดอบรมภายในให้บุคลากรทุกท่าน อย่างน้อยภาค 

เรียนละ 1 ครั้ง และสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการพัฒนาอบรมออนไลน์อย่างน้อยคนละ 2 หลักสูตร ท่ีตรงกับ
สาขาวิชาและงานท่ีรับผิดชอบ โดยการรายงานผลการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ดังนี ้
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สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 
โครงการที่อบรมที่ดำเนินการ ประจำปี 2564 

และการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/สัมมนา/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก 
ผู้บริหาร 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 18 กันยายน 2564 1. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการใช้ส่ือโซเชียลมีเดีย 
โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการส่ือสร้างสรรค์
รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่ 

 27 กันยายน 2564 2. การประชุมสัมมนา เรื่องการพัฒนาครูและการ
จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

21 ตุลาคม 2564 3. หลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การ
พัฒนาความรู้ ด้านพระพุทธศาสนา 

22 ตุลาคม 2564 4. การอบรมเชิงปฏิบติัการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement :PA)"เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง" 
 
 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 31 ตุลาคม 2564 5. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาตามหลักเกณฑ์วิธีประเมินตำแหน่ง และวิทย
ฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน 
(Performance Agreement : PA) เรียนรู้ PA สู่การ
ปฏิบัติจริง 

18 พฤศจิกายน 2564 6. โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร "การบริหารงาน
การเงินภาครัฐ 

19 พฤศจิกายน 2564 7. โครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประจำปี
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

งบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร "การบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ 

26 พฤศจิกายน 2564 8. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน และ
การขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance 
Agreement :PA) สำหรับครู ว.9/2564 

4 ธันวาคม 2564 9. การประชุมเสวนาและรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ 
"การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
สู่ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

21 ธันวาคม 2564 10.การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ 
รุ่นท่ี 919 ณ ค่ายลูกเสือศรีวิชัย (บ้านไสยง) 

8 ธันวาคม 2564 11. การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาการศึกษาข้ันพื้นฐานแห่งประเทศไทย 

16 ธันวาคม 2564 12. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากร
ผลิตส่ือออนไลน์ เพื่อการเรียนการสอนผ่านช่อง 
Youtube Channel โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

10 มกราคม 2565  13. การประชุมเสวนา เรื่อง สถานศึกษาคุณธรรม 
น้อมนำศาสตร์พระราชา 

นางสุทธิตา  ศรีบุญนาค 20 มกราคม 2565 14. การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อพัฒนา
องค์กรสู่ "วิถึใหม่ วิถีคุณภาพ" ประจำปี 2565 

26 มกราคม 2565 15. การฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

10 มีนาคม 2565 16. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย
กระบวนการ Active Learning กิจกรรมท่ี 2 การ
สร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางไพรวรรณ เพชรสงค์ 22 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (วPA)"เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" 

17 ธันวาคม 2564 2. การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือออนไลน์เพื่อการเรียน
การสอนผ่านช่อง Youtube Channel  
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

นางอมรรัตน์ แขดวง  21 ตุลาคม 2564 1. การพัฒนาความรู้ด้านพระพุทธศาสนา 

22 ตุลาคม 2564 2. เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 

31 ตุลาคม 2564 3. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (วPA)"เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" 

5 พฤศจิกายน 2564 พัฒนาวิทยฐานะแบบ PA 

17  ธันวาคม 2564 4. การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือออนไลน์ 
19 กุมภาพันธ์ 2565 5. PA เปล่ียนคุณภาพครูสู่คุณภาพผู้เรียน 

นางกฤติกา จำนง 24 ตุลาคม 2564 1. ทดสอบออนไลน์เพื่อศึกษาและพัฒนาตนเอง  
เรื่อง "การป้องกันตัวในช่วงโควิด-19 ด้วยมาตรการ 
D-M-H-T-T 

22 ตุลาคม 2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (วPA)"เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" 

29 ตุลาคม 2564 3. อบรมออนไลน์ในระบบ E-Learning CME2 
หลักสูตรการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ใน
ศตวรรษท่ี 21 

นางกฤติกา จำนง 5 พฤศจิกายน 2564 4. อบรมโครงการพัฒนาวิทยฐานะแบบ PA สำหรับ
ผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ 
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

9 พฤศจิกายน 2564 5. การพัฒนางานระบบ PA (ว9/2564) ตามเกณฑ์
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว3/2564) 

24 พฤศจิกายน 2564 6. หลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการแบบเปิด
(Open Approach) 

9 ธันวาคม 2564 7. หลักสูตรห้องเรียนแห่งคุณภาพ  
(DLIT Classroom) 

18 ธันวาคม 2564 8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวสุวดี เงินถาวร 31 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน (วPA)"เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" 

5 พฤศจิกายน 2564 2. การอบรมออนไลน์ โครงการพฒันาวิทยฐานะแบบ 
PA สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์  

9 พฤศจิกายน 2564 3. การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางสาวธันย์ชนก สุวรรณมุณี 9 ตุลาคม 2564 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการพัฒนา
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับครูผู้สอนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
ประเมิน PISA 2022 

22 ตุลาคม 2564 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA  
สู่การปฏิบัติจริง” 
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

17 ธันวาคม 2564 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือออนไลน์เพื่อการเรียน
การสอนผ่านช่อง Youtube Channel โรงเรียน 
ทุ่งสงวิทยา” 

7 กุมภาพันธ์ 2565 4. แนวคิดวรรณคดีไทยนอกแบบเรียน : มองจากมุม
นานาชาติ 
โดย Profressor Rachel V Harrison และอาจารย์
ศรัณย์ภัทร บุญฮก 

24 กุมภาพันธ์ 2565 5. โครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการท่ีดีจากคำ
วินิจฉัยของศาลปกครอง 

28 กุมภาพันธ์ 2565 6. สิงโตนอกคอก : ดิสโทเปียกับความหวังและ
จินตนาการ โดย คุณจีรนันท์ เหลืองเพียรสมุท 
เจ้าของผลงานวรรณกรรมซไีรต์  
ปี 2560 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางปวีณ์นุช แป้นแก้ว 31 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา 
ข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูตามข้อตกลงในการพัฒนา
งาน(วPA)"เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง" 

5 พฤศจิกายน 2564 2. อบรมออนไลน์ โครงการพฒันาวิทยฐานะแบบ PA 
สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ด้วยระบบ
ทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางมยุรฉัฑฐ เกื้อนุ้ย 22 ตุลาคม 2564 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Peformance 
Agreement : PA) “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” 

31 ตุลาคม 2564 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Peformance 
Agreement : PA) “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” 

6 พฤศจิกายน 2564 3. CEFR: An Effective Way for Empowering 
Language Teacher 

13 พฤศจิกายน 2564 4. การสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางาน และ
การขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (Performance 
Agreement : PA) สำหรับครู ว.9/2564 

26 พฤศจิกายน 2564 5. หลักสูตรฐานสมรรถนะและ CEFR กับการประเมิน 

17 ธันวาคม 2564 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผลิต
ส่ือออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านช่อง Youtube 
Chanal โรงเรียนทุ่งสงวิทยา” 

8 มกราคม 2565 7. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) CLT ด้วยส่ือ Interactive Software 
ระดับมัธยมศึกษา 

นางสาวกมลเนตร เดชสถิตย์ 31 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
ตามหลักเกณฑ์วิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance 
Agreement: PA) “เรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง 
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางสาวกุลนันท์ ขุนทองจันทร์ 22 ตุลาคม 2564 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA  
สู่การปฏิบัติจริง” 

29 ตุลาคม 2564 2. การอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง
และวิทยฐานะ 

31 ตุลาคม 2564 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA  
สู่การปฏิบัติจริง” 

8 มกราคม 2565 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) CLTด้วยส่ือ Interactive Software 
ระดับมัธยมศึกษา 

นางวารุณี จินดาวงศ์ 22 ตุลาคม 2564 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA  
สู่การปฏิบัติจริง” 

9 พฤศจิกายน 2564 2. การพัฒนางานระบบ PA (ว.9/2564) ตามเกณฑ์
มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู (ว.3/2564) 

18 พฤศจิกายน 2564 3. อบรมโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

19 พฤศจิกายน 2564 4. อบรมโครงการประชุมาสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการบริหารงานารเงินและสินทรัพย์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 และผ่านเกณฑ์การประเมิน
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

ทดสอบความรู้ออนไลน์หลักสูตร "การบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ" 

19 ธันวาคม 2564 5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PA เปล่ียนคุณภาพครูสู่
คุณภาพผัู้เรียน ร่วมคิด พาทำ นำสู่ผลลัพธ์ กับการ
เล่ือนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (ว9/2564) 

 8 มกราคม 2565 6. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสาร (Communicative Language 
Teaching) CLT ด้วยส่ือ Interactive Software 
ระดับมัธยมศึกษา 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางสาวรัติยา ทองสีนุช 22 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตามข้อตกลง
ในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) 
เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 

2 กุมภาพันธ์ 2565 2. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2 กุมภาพันธ์ 2565 3. อบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลักสูตร
สำหรับครูการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active Learning โครงการบริหารวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

17 มีนาคม 2565 4. อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning กิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด 

นางอัฉราภรณ์ คงแป้น 22 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตามข้อตกลง
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ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

ในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) 
เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง 

5 พฤศจิกายน 2564 2. การอบรมเชิงออนไลน์โครงการพฒันาวิทยฐานะ
แบบ PA สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและ
ศึกษานิเทศก์ 

17 ธันวาคม 2564 3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผลิต
ส่ือออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านช่อง Youtube 
Channel โรงเรียน ทุ่งสงวิทยา” 

 

นางอัฉราภรณ์ คงแป้น 10 มีนาคม 2565 4. ปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ Active 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ กิจกรรมมท่ี 2 การ
สร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬา 

17 มีนาคม 2565 5. การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้วยกระบวนการ Active Learning ผ่านระบบ
ออนไลน์ กิจกรรมท่ี 3 เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัด 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวและงานห้องสมุด 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางรัจนา ประจักษ์วงศ์ 5 พฤศจิกายน 2564 1. อบรมออนไลน์ โครงการพฒันาวิทยฐานะแบบ PA 
สำหรับผู้บริหาร ครู และศึกษานิเทศก์ ด้วยระบบ
ทางไกลผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ Google Meet 

17 ธันวาคม 2564 2. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือ
ออนไลน์ เพื่่อการเรียนการสอนผ่านช่อง Youtube 
Channel โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

นางสาวกาญจนา  คงชนะ 
 

22 ตุลาคม 2564 1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือ
ออนไลน์ เพื่่อการเรียนการสอนผ่านช่อง Youtube 
Channel โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 

31 ตุลาคม 2564 2. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA สู่การ
ปฏิบัติจริง” 

5 พฤศจิกายน 2564 3. การอบรมเชิงออนไลน์โครงการพฒันาวิทยฐานะแบบ 
PA สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและศึกษานิเทศก์ 

9 พฤศจิกายน 2564 4. การพัฒนางานระบบ PA 

3 พฤศจิกายน 2564 5. ครูแนะแนวมืออาชีพสู่นักคณิตศาตร์ 

17 ธันวาคม 2564 6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรผลิต
ส่ือออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนผ่านช่อง Youtube 
Channel โรงเรียน ทุ่งสงวิทยา” 

24 ธันวาคม 2564 7. ประชุมผู้บริหารและครูแนะแนว 14 จังหวัดภาคใต้ 

4 มกราคม 2565 8. การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา 
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ครูอัตราจ้าง 

ชื่อ วัน เดือน ป ี เร่ืองที่อบรม 
                   หัวข้อการอบรม 

นางจีราวรรณ บุญคุ้ม 10 ตุลาคม 2564 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) “เรียนรู้ PA  
สู่การปฏิบัติจริง” 

20 ตุลาคม 2564 2. การบริหารงานพัสดุ 

21 ตุลาคม 2564 3. การพัฒนาความรู้ ด้านพระพุทธศาสนา 

21 พฤศจิกายน 2564 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน 

17 พฤศจิกายน 2564 5. การพัฒนาบุคลากรผลิตส่ือออนไลน์เพื่อการเรียน
การสอนผ่านช่อง Youtube Channel  
โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 
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-ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารบัการประกวดรางวลัต่างๆ อยู่เสมอ ได้แก่ 
ผลงาน/รางวลั สถานศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา คร ู

ผลงาน ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีจดัรางวลั 
ระดบั 

(ชาติ/จงัหวดั/
เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ีได้รบั 
(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๑.ผลงาน/รางวลั สถานศึกษา 
 1.รางวลั “หนึ่งโรงเรยีน 

หนึ่งนวตักรรม” ประจ าปี 
๒๕๖๔ “ระดบัประเทศ” 

คุรุสภา 
 

 

ชาต ิ
 

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 

2. ถว้ยรางวลั ผ่านเขา้รอบ
ระดบัประเทศ โครงการ
โรงเรยีนปลอดขยะ (Zero 
Waste School) 
 

กรมสงเสรมิคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม 
กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 

ชาต ิ ๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. สถานศกึษายอดเยีย่ม 
-ชนะเลศิระดบัเหรยีญทอง 
 ดา้นนวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพือ่การเรยีน
การสอน 

สพฐ. ชาต ิ  

2. ผลงาน/รางวลั  ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 1. ผูบ้รหิารสถานศกึษา

ดเีด่น 
ชมรมทดแทนบุญคุณ
แผ่นดนิ 

จงัหวดั ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ 

2. ผูค้วบคุมทมีโรงเรยีนทุ่ง
สงวทิยา การแขง่ขนักฬีา
มวยปล ้าคดัเลอืกเป็น
ตวัแทนจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 
ร่วมกบัชมรมกฬีามวย
ปล ้าจงัหวดั
นครศรธีรรมราชและ
โรงเรยีนเฉลมิพระ
เกยีรตสิมเดจ็พระศรี
นครนิทร ์
นครศรธีรรมราช 

จงัหวดั ๑๒-๑๓ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั 
หน่วยงานท่ีจดั

รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ีได้รบั 
(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

3. ผลงาน/รางวลั ครู 
1.  นางณภทัร เมอืงไทย  
 

  ๑. รางวลัพฒันา
นวตักรรมทีไ่ดร้บัรางวลั 
รางวลั “หนึ่งโรงเรยีน 
หนึ่งนวตักรรม” ประจ าปี 
๒๕๖๔ “ระดบัประเทศ” 
รางวลัระดบัเหรยีญเงนิ 
     

คุรุสภา ชาต ิ
 
 

 

๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 ๒. รางวลั ครูดพีลงัแห่ง
แผ่นดนิ “คุรุคุณธรรม” 
     

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

3. รองผูอ้ านวยการ
โรงเรยีนม ยมศกึษา ผู้
ปฏบิตัหิน้าทีด่เีด่น 
ประจ าปี ๒๕๖๓  

สพฐ. 
 

ชาต ิ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
 

4. ผูร้่วมการประกวด
นวตักรรมการศกึษา เพือ่
ส่งเสรมิการพฒันา
ศกัยภาพผูเ้รยีนสูก่ารเป็น
พลเมอืงโลกตาม
เป้าหมายการพฒันาที่
ย ัง่ยนื 

สพฐ. 
 

ชาต ิ ๒๔ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั 
หน่วยงานท่ีจดั

รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ีได้รบั 
(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๒. นางสุทธติา  ศรบีุญ
นาค 

 

๑. รางวลั ครูดพีลงัแหง่
แผ่นดนิ “คุรุคุณธรรม” 

กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. รองผูอ้ านวยการ
สถานศกึษาดเีด่น 
ประจ าปี พุทธศกัราช 
๒๕๖๓ 

กระทรวงศกึษาธกิาร
และสบมท. 

ชาต ิ 9 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๓. รางวลัครูดขีอง
แผ่นดนิ ขัน้พืน้ฐาน 
โครงการเครอืขา่ยครูดี
ของแผ่นดนิ เจรญิรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธคิรดูขีอง
แผ่นดนิ 

ชาต ิ 31 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๓. นางลมยั   รตันมณี 1. รางวลั คุรสุดุด ี คุรุสภา ชาต ิ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ 
 2. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  

“คุรุคุณธรรม” 
กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 3. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ภายใตแ้นวคดิ “สอนด ี
เหน็ผล คนชืน่ชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

ชาต ิ 30 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๔. รางวลัครูดขีอง
แผ่นดนิ ขัน้พืน้ฐาน 
โครงการเครอืขา่ยครูดี
ของแผ่นดนิ เจรญิรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธคิรดูขีอง
แผ่นดนิ 

ชาต ิ 31 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั 
หน่วยงานท่ีจดั

รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๔. นางณิชกมล  รตันพนัธ ์ ๑.รางวลัการสรา้งสรรค์
ผลงานนวตักรรมการ
จดัการเรยีนการสอนที่
เป็นแบบอย่างได ้ ใน
โครงการตดิตามการ
จดัการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

สพฐ. ชาต ิ ๒๔ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

 ๒. ครูผูส้อนยอดเยีย่ม 
- รองชนะเลศิระดบั
เหรยีญทอง ครูผูส้อนยอด
เยีย่ม ระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ ดา้นนวตักรรม
และเทคโนโลยเีพื่อการ
เรยีนการสอน 

สพฐ. ชาต ิ  

๕. นายกจิศกัดิ ์ ชูศร ี ๑.รางวลัการสรา้งสรรค์
ผลงานนวตักรรมการ
จดัการเรยีนการสอนที่
เป็นแบบอย่างได ้ใน
โครงการตดิตามการ
จดัการเรยีนการสอนใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 

สพฐ. ชาต ิ 24 ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั 
หน่วยงานท่ีจดั

รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

๕. นายกจิศกัดิ ์ ชูศร ี ๒. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้
แนวคดิ “สอนด ีเหน็ผล 
คนชื่นชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๒. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้
แนวคดิ “สอนด ีเหน็ผล 
คนชื่นชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๖. นางปวณ์ีนุช  แป้นแกว้ ๑. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๒. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั
โคโรนา ๒๐๑๙ ภายใต้
แนวคดิ “สอนด ีเหน็ผล 
คนชื่นชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

 ๓. รางวลัครูผูม้จีติ
วญิญาณความเป็นครู 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีจดั
รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(๑ ต.ค. ๒๕๖๔-  
๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕) 

 ๔. รางวลัครูดขีอง
แผ่นดนิ ขัน้พืน้ฐาน 
โครงการเครอืขา่ยครูดี
ของแผ่นดนิ เจรญิรอย
ตามเบื้องพระยุคลบาท 

มูลนิธคิรดูขีอง
แผ่นดนิ 

ชาต ิ ๓๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๗. นางฐริกานต ์ สุขยา 1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 

 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๘. นางกุลยา  รกัเพชร 1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

9. นางอฉัราภรณ์  คงแป้น 1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. รองชนะเลศิระดบั
เหรยีญเงนิ ครูผูส้อนยอด
เยีย่มระดบัมธัยมศกึษา
ตอนตน้ กลุ่มสาระการ
เรยีนรูส้งัคมศกึษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
ดา้นวชิาการ 

   

10. นางมยุรฉัฑฐ  เกื้อนุ้ย 1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

11. นางสาวกาญจนา   
                    คงชนะ 

1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีจดั
รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(1 ต.ค. 2564-  
31 มี.ค. 2565) 

12. นางสาวน ้าทพิย ์
        แกว้ประโชต ิ

1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม 2564 

13. นางสาวกมลเนตร  
              เดชสถติย ์

2. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม 2564 

14. นางวนัเพญ็   
          ชุมพรอ้มญาต ิ

3. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม 2564 

15. นางปรยีา  บุญใหผ้ล 1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม 2564 

2. รางวลั “ครูผูม้จีติ
วญิญาณความเป็นครู”
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต 21 มกราคม 2565 

3. ผูค้วบคุมทมีโรงเรยีนทุ่ง
สงวทิยา การแขง่ขนักฬีา
มวยปล ้าเพื่อคดัเลอืกเป็น
ตวัแทนจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

สมาคมกฬีามวยปล ้า 
จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

จงัหวดั 12-13กุมภาพนัธ ์
2565 

16. นางพรทิพย ์  
         เชยบวัแก้ว 

1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ 1 ธนัวาคม 2564 
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ผลงาน ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีจดั
รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(1 ต.ค. 2564-  
31 มี.ค. 2565) 

17. นางสาวกญัญารตัน์ 
                ทองค า 

1. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 

 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๑๘. นายนพวิทย์  แซ่ภู่ ๑. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 

 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๒. ผูค้วบคมุทมีโรงเรยีน
ทุ่งสงวทิยา การแขง่ขนั
กฬีามวยปล ้าเพื่อคดัเลอืก
เป็นตวัแทนจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

สมาคมกฬีามวยปล ้า 
จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

จงัหวดั ๑๒-๑๓ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 

๑๙. นางจีราวรรณ  บุญ
คุ้ม 

๑. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 

 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

๒๐. นายวิษณุ   ผ่องฉาย ๑. ครูดพีลงัแห่งแผ่นดนิ  
“คุรุคุณธรรม” 
 

กระทรวงศกึษาธกิาร ชาต ิ ๑ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. ผูค้วบคมุทมีโรงเรยีน
ทุ่งสงวทิยา การแขง่ขนั
กฬีามวยปล ้าเพื่อคดัเลอืก
เป็นตวัแทนจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 

สมาคมกฬีามวยปล ้า 
จงัหวดั

นครศรธีรรมราช 

จงัหวดั ๑๒-๑๓ 
กุมภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
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ผลงาน ช่ือรางวลั หน่วยงานท่ีจดั
รางวลั 

ระดบั 
(ชาติ/จงัหวดั/

เขต) 

วนั/เดือน/ปี ท่ี
ได้รบั 

(1 ต.ค. 2564-  
31 มี.ค. 2565) 

๒๑. นายอดิศร 
            อินทรสุวรรณ 

๑. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ภายใตแ้นวคดิ “สอนด ี
เหน็ผล คนชืน่ชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๒๒. นาวสาวสุกญัญา 
                 ทองเพ่ิม 

๑. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ภายใตแ้นวคดิ “สอนด ี
เหน็ผล คนชืน่ชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๒๓. นางสาวธนัยช์นก 
             สุวรรณมุณี 

๑. ครูผูจ้ดัการเรยีนการ
สอนออนไลน์ใน
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
ภายใตแ้นวคดิ “สอนด ี
เหน็ผล คนชืน่ชม” 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๓๐ ธนัวาคม 
๒๕๖๔ 

๒๔. นางกาญจนา  เลิศ
ล า้ 

1. รางวลัครูผูม้จีติ
วญิญาณความเป็นครู 
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

สพม.
นครศรธีรรมราช 

เขต ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๕ 
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การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 จากผลการดำเนินงานการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงานวางแผนอัตรากำลัง 
และกำหนดตำแหน่ง งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ งานธุรการ นำมา
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานต่อไป ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. งานธุรการ  
 จุดแข็ง  
  การรับส่งหนังสือราชการ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ทันกำหนด ไม่มีงานค้างรับ 
 จุดอ่อน  
  -ไม่มี-  
 2. งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
 จุดแข็ง  
  - มีบุคลากรเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง ได้มีการเล่ือน 
วิทยฐานะให้สูงขึ้น  
  - บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ปฏิบัติงานโดยยึดระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด ยุติธรรม ปราศจากการอคติ และคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ  
 จุดอ่อน  
  - ไม่มี 
 
 3. งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  
 จุดแข็ง  
  - การพิจารณาการเล่ือนขั้นเงินเดือน ประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย 
และ หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  
  - จัดทำทะเบียนประวัติ การลงรายการเปล่ียนแปลงในทะเบียนวัติเป็นปัจจุบัน สามารถ
ให้บริการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทันที  
  - การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ได้ทำการสำรวจผู้มีคุณสมบัติในการได้รับพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้อย่างครบถ้วน และเสนอขอได้ทันกำหนดเวลา 
    
 จุดอ่อน  

- ไม่มี 
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