
การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
025 : นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
           - ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 
026 : การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
          -  การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
          - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
          - ค าขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
          - แบบค าขอเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนประวัติ  
          - แบบฟอร์มค าร้องขอเพิ่มคุณวุฒิใหม่ 
          - คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ สายการสอน 
          - คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ งานบริหาร 
            สถานศึกษา 
          - แบบค าขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลของภาครัฐ  
          - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
 
028 : รายงานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
          - ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
          - รายงานข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

*********** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา 

เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
----------------------------------------------------------------------- 

       เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนขัติยะวงษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังองค์กร 
รวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหนว่ยงาน ภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) โรงเรียนขัติยะวงษาจึงก าหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และกรอบอัตราก าลัง ดังนี้ 

 
       1. จัดท าแผนอัตราก าลังเพื่อเป็นเครื่องมือส าคัญในการทบทวนกระบวนการท างาน และก าหนดกรอบ อัตราก าลัง ให้ 
           สอดคล้องกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ีของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 
       2. การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและก าหนดหน้าท่ีตามความรับผิดชอบใน ส่วน 
          ราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
       3. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดท าขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซต์พร้อมติดป้าย ประชาสัมพันธ์ 
          ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
       4. การนย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ท าตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  
          ก าหนด 
       5. จัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการพัฒนาความรู้เพื่อ 
          ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถน าความรู้ในด้านต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ี 
          ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
       6. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตามสายงาน เพื่อ 
          มุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการก าหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีเป็น 
          ต าแหน่งแต่ละประเภท 
       7. การส่งเสริม และพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์แห่งการเรียนรู้วิสัยทัศน์ของและเป็นไปตามสถานศึกษา 
       8. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา 
       9. การประเมินผลงานเพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้นในต าแหน่งต่างๆ จะยึดถือความรู้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี 
          คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
 
 
 
 
 



     10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการท่ีคณะ   
           กรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและส านักงาน ก.ค.ศ. ก าหนด 
     11. การเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ จึงประกาศ  
           ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
                                                                     ลงช่ือ 
                                                                                  ( นายสันติรัฐ  ไชยโย ) 
                                                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

026 : การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  
 

-การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงเรียนขัติยะวงษา 
----------------------------------------------------------- 

 โรงเรียนขัติยะวงษาได้ด าเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้  
        - จัดระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้เอื้อต่อการบริหารงานเป็นแบบอย่าง 
 ท่ีดี เป็นผู้น า และมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดย 
 
           1. ประกาศปฏิญญา อันประกอบด้วยค ามั่นสัญญา และเจตจ านงในการบริหารสถานศึกษา คือ  
               1.1 ด้วยเกียรติของข้า: ข้าขอสัญญาว่า 
                    “ข้อ 1 ข้าจะบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู  
 บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และประเทศชาติ เป็นส าคัญ มุ่งสร้างเสริมความซื่อสัตย์ สุจริตในปฏิบัติราชการ 
                      ข้อ 2 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึงความพึง
พอใจ ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
                      ข้อ 3 ข้าจะจัดระบบบริหารจัดการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า ตรวจสอบได้ มี
ประสิทธิภาพ 
                      ข้อ 4 ข้าจะจัดระบบบริหารงานบุคคลให้เกิดความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ อย่าง
ไม่เป็นธรรม 
                      ข้อ 5 ข้าจะมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นโดยส่งเสริม ความ โรงเรียนและครู
ในการจัดการศึกษา และการเรียนรู้ท่ีใช้โรงเรียนและห้องเรียนเป็นฐานในการพัฒนา” 
 
                1.2 เจตจ านงสู่การปฏิบัติ 
                      ข้อ 1 จะปฏิบัติตนให้เป็นผู้ตรงต่อเวลา 
                      ข้อ 2 จะปฏิบัติหน้าท่ีให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และวินัย 
                      ข้อ 3 จะเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์ 
                      ข้อ 4 จะยึดมั่นในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
                      ข้อ 5 จะมุ่งมั่นในการบริหารท่ีดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            2. ก าหนดนโยบายโรงเรียนธงธานี ซึง่ใช้เป็นวิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษา อันประกอบด้วย 
                2.1 วิสัยทัศน์ เด็กดี มีความรู้ คู่วัฒนธรรม 
                2.2 กรอบแนวคิดการพัฒนา  
                      ใช้โมเดลการพัฒนารูปแบบการพัฒนามาตรฐานแบบบูรณาการIntegration( Standard) 

 
 
 

              2.3 แนวทางการพัฒนา 
                 2.3.1 พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยการมีส่วนร่วม และ
ปรับระบบบริหารสู่โรงเรียน คืนครูสู่ห้องเรียน ลดงานธุรการและศึกษานิเทศก์ร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับ
สถานศึกษาและห้องเรียน รวมทั้งมอบหมายความรับผิดชอบสู่ระดับงาน ตามภารกิจ ระดับพื้นท่ีและระดับนโยบาย  
                 2.3.2 จัดระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนขัติยะวงษา 
                 2.3.3 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรและคุณภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและคุณภาพ ผู้เรียน โดยปลูกฝัง
ค่านิยมร่วมที่เข้มแข็ง อันประกอบด้วย การตรงต่อเวลา  เคารพกฎหมาย ระเบียบ และวินัย ความซื่อสัตย์ สุจริต ความ
รับผิดชอบและการบริการท่ีดี 
                 2.3.4 เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงาน
ภาครัฐ ( ITA ) เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเป็นแบบอย่างท่ีดีด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
                 2.3.5 จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาภาคการศึกษาและ จังหวัดตาม
บริบทความต้องการของเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยใช้เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 20 ปี เป็นเป้าหมายความส าเร็จท่ีส าคัญ 
                 2.3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยอาศัย วิชาการ 
ความคิดริเริ่ม นวัตกรรม การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ตลอดจนการวิจัยมาใช้ก าหนดโครงการ/ กิจกรรม ด าเนินงานและบูรณาการ
กับมาตรฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา นโยบายITA และ 
                 2.3.7 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียน การส่งเสริม
ความเข้มแข็งการจัดการศึกษาของโรงเรียน และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ของครู 



                 2.3.8 น านโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ความส าคัญ ประกาศก าหนดนโยบาย โครงการสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนนิเทศ 
                 2.3.9 ประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพองค์กร( PDCA ) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)  ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง การด าเนินงานตามแผน (Do ) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check ) 
และการปรับปรุงแก้ไข (Act ) มาใช้พัฒนา คุณภาพการบริหารและการด าเนินการทุกระดับ ท้ังระดับส านักงานระดับงาน
ระดับกลุ่มและระดับโครงการ เพื่อให้ การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ 
                2.3.10 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ การด าเนินงานในทุกระดับท้ังโรงเรียน ระดับ
ห้องเรียน ระดับกลุ่ม ระดับบุคคล และระดับโครงการ/ กิจกรรมการดและจัดให้มีการาเนินงาน เรียนรู้ ปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงาน 

                2.3.11 ศึกษา เรียนรู้และน าศาสตร์พระราชาเป็นพลังขับเคล่ือนการด าเนินงาน โดยเฉพาะหลัก เศรษฐกิจ
พอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและน าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการ เรียนรู้และการ
บริการ 

          2.4 เป้าหมายความส าเร็จ  
                2.4.1 โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา โดย 
                         1) มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา โดยรวมไม่ต่ ากว่าระดับดี
มาก 
                          2) มีคะแนนผลการทดสอบO-Net หรือNT ของนักเรียนในความรับผิดชอบ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  
                2.4.2 ครูมีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนรู้ โดย 
                         1) มีคะแนนผลการทดสอบO-Net หรือNT ของนักเรียนในความรับผิดชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
                         2) นักเรียนในความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ท่ีทางราชการก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
                2.4.3 ประชาชนและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ของกลุ่มของโรงเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละและ 55  
                2.4.4 ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
        3. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและลูกจ้างในสถานศึกษา อันประกอบด้วย  
            3.1 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ยึดผลประโยชน์ของนักเรียน ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ประชาชน และประเทศเป็นส าคัญ    
            3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ยึดผลประโยชน์ของตนเอง และพวกพ้อง 
            3.3 จัดระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพประสิทธิผล โดยค านึงถึง ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
            3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ียึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยความรัก ความเมตตา ส่งเสริมบรรยากาศ กัลยาณมิตรใน
โรงเรียนและห้องเรียน 
            3.5 มุ่งเน้นยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สูงขึ้นอย่างรอบคอบ 



            3.6 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีเกี่ยวกับการตรงต่อเวลา เคารพกฎหมาย ระเบียบและ ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบและบริการท่ีดี 
            3.7 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณให้ถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ได้ และไม่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
            ๓.8 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ 
และไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
            3.9 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยให้ความส าคัญกับการน านโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ 
            3.10 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยประยุกต์ใช้หลักการบริหารคุณภาพ ( PDCA ) ประกอบด้วย การวางแผน (Plan ) 
การด าเนินงานตามแผน (Do ) การติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ (Check ) และการปรับปรุงแก้ไข(Act) งานในหน้าท่ี 
รับผิดชอบ 
            3.11 จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องท้ังในระดับบุคคล ระดับ
ห้องเรียน ระดับโรงเรียน ตลอดจนระดับโครงการ และกิจกรรมการด าเนิน พร้อมท้ังจัดให้มีการเรียนรู้ การด าเนินงาน 
            3.12 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการโดยศึกษาเรียนรู้ และน าศาสตร์ของพระราชาเป็นพลัง ขับเคล่ือนการด โดยเฉพาะหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน 
            3.13 ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จในระดับดีเด่นเป็นพิเศษ ในการ ยกระดับ
การศึกษาของผู้เรียน ยกระดับผลสอบ O-Net หรือNT การประกันคุณภาพการศึกษาการด าเนินงานตาม นโยบายและ
จุดเน้น ความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการตลอดจนผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ ความมั่นคง มั่งค่ัง และ
ยั่งยืนของประชาชน และประเทศ 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

028 : รายงานการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 2562 
 

                 - ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
                 - รายงานข้อมูลสภาพอัตราก าลงัข้าราชการครูในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประกาศโรงเรียนขัติยะวงษา 

เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปี 2562 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนขัติยะวงษาได้มีการด าเนินการตาม นโยบาย 
และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
              ด้านที่ 1 การวางแผนก าลังคน การสรรหา และเลื่อนเงินเดือน 
                         -  การวางแผนก าลังคน 
                            วางแผนอัตราก าลังเพื่อใช้ในการ การก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา เพื่อใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้อง วิชาเอกของ
สถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาท่ีเปล่ียนแปลงการปฏิรูปรวมท้ังแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-
2580) ซึ่งทางโรงเรียนขัติยะวงษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๕๐ คน 
                         - การสรรหา 
                           ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนขัติยะวงษา มีข้าราชการครูอยู่ในระดับท่ีต่ ากว่าเกณฑ์ ก.ค.ศ. ก าหนด แต่
การบริหารจัดการอัตราคนในการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มความ 
สามารถ 
                          - การเล่ือนเงินเดือน 
                            โรงเรียนขัติยะวงษา ได้ด าเนินการเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู อัตราจ้างและลูกจ้างประจ า ปีละ 2 
ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประกาศผล แจ้งผล
รายบุคคลโดยด าเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 
            ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
                       ๑. ครูท่ีเข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ช่ัวโมงต่อปี 
                           - พบว่าในปี พ.ศ.2562 ร้อยละของครูท่ีเข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 90 
สูงขึ้นทุกปี แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
                       ๒. ครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
(ICT) ในระดับดี 
                           - พบว่าในปี พ.ศ.2562 ร้อยละของครูท่ีมีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT ) ในระดับ ดี มีค่าร้อยละ 70 ข้ึนไป ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แสดงให้เห็นว่า 
จะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร( ICT) ใน 
ระดับดี ได้เทียบเท่ากับเป้าท่ีวางไว้ 
 
 



          ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
                     ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่บุคลากร และ
ครอบครัวในโอกาสต่างๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น เล่ือนขั้น วันเกิด เล่ือนต าแหน วิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือ
ประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อการนโยบาย บริการและสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้มี
การออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่ม และประเภท
ของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือน สมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบาย
ให้เหมาะสมกับต าแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์ เท่าเทียมกัน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

     
 

    
 
 
 

ด้านที่ 4 การด าเนินการทางวินัย 
 
          พบว่า ในปี พ.ศ.2562 โรงเรียนขัติยะวงษาไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่มีการลงโทษหรือด าเนินการทาง วินัยต่อ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
         ประกาศ ณ วันท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
 
                                                                                  ลงช่ือ 
                                                                                          ( นายสันติรัฐ  ไชยโย ) 
                                                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนขัติยะวงษา 
 



 

 
แบบรายงาน 

 
ข้อมูลสภาพอัตราก าลังข้าราชการครูในสถานศึกษาปีการศึกษา2562 

 

 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

โรงเรียนขัติยะวงษา ต าบลเหนือเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 
 
 

ผู้ส ารวจ/ จัดท า 
 

นางจุฬาพรรณ  ชุมพล 
 

ต าแหนง่ ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
 
 
 
 



 
027 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 
         - จรรยาบรรณวิชาชีพ 
         - ค าขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
         - แบบค าขอเพิ่มเติมเปล่ียนแปลงรายการทะเบียนประวัติ 
         - แบบฟอร์มค าร้องขอเพิ่มคุณวุฒิใหม่ 
         - คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี วิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ สายการสอน 
         - คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มี วิทยฐานะ และเล่ือนวิทยฐานะ งานบริหาร 
           สถานศึกษา 
         - แบบค าขอเพิ่ม/ ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคคลของภาครัฐ 
         - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 5 ด้าน 9 ขอ้ 
 

1.จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อ 
          การพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
 

2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
ข้อที่ 2 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กร 
          วิชาชีพ 
 

3.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
ข้อที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ  
          ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
ข้อที่ 4 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และรับบริการ 
         ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
ข้อที่ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ 
ข้อที่ 6 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ 
          สังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
ข้อที่ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับ 
          ผลประโยชน์ จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
 

4.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
ข้อที่ 8 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
          สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
 

5.จรรยาบรรณต่อสังคม 
ข้อที่ 9 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
         ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ส่ิงแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบ 
         ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
 


