
 



 
ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้มีการดำเนินการ

ตามนโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

- การวางแผนกำลังคน 

วางแผนอัตรากำลังเพื ่อใช้ในการการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการวิชาเอก

ของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ 

.2561 - 2580) ซึ่งทางโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 52 คน 

- การสรรหา 

ในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี มีข้าราชการครูอยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ มีอัตรา

เพียงพอกับการวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 

- การเลื่อนเงินเดือน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ลูกจ้างประจำ ปีละ 2 ครั้ง และดำเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการ 

ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้งผล 

รายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 

 

ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร  

1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกว่า 20 ชั่วโมงต่อปี พบว่าในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละของครูที่เข้ารับ

การอบรม และพัฒนาทางวิชาการมีค่าเท่ากับ 80.50 แสดงให้เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

2. ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) 

ในระดับดี พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละของครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ITC) ใน ระดับ ดี มีค่าร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามเป้าหมายที่วางไว้ แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนา

ครูให้มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ITC) ในระดับดี ได้เทียบเท่า

กับเป้าท่ีวางไว้   

ต้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 



ด้านการสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่บุคลากร โรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากรและ

ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น สำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตำแหน่ง  หรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 

เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิ

ประโยชน์ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ หลากหลาย และเหมาะสมกับความ

แตกต่างของกลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคน

ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตำแหน่ง และได้รับสิทธิประโยชน์อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมกัน 

ด้านที่ 4 การดำเนินการทางวินัย 

พบว่า ในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการลงโทษ

หรือดำเนินการทางวินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

 

     ลงชื่อ 

                  (นางวิชญาณี  บุญทวี) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 

ที ่ เรื่อง วันที่ หน่วยงาน 
1 อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจดั

การศึกษา 
23-26 พฤศจิกายน 
2564 

โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 

2 เชิญประชุมเตรยีมความพร้อมในการจัดการทดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

12 ธันวาคม 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

3 อบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสตูรตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา 

30 พฤศจิกายน – 1 
ธันวาคม 2564 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

4 อบรมผูฝ้ึกสอนกีฬายิงธนูตามหลักสูตรของสหพันธ์กีฬายิงธนู
โลก  

23-29 พฤศจิกายน 
2564 

สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย 

5 อบรมสมัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 7-9 ธันวาคม 2564 สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแห่งปะเทศไทย 

6 เชิญประชุมเตรยีมความพร้อมในการจัดการทดสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น 

8 ธันวาคม 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศิลปากร 

7 การพัฒนาศักยภาพครูในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 25-26 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต2 

8 โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 13-15 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

9 ประชุมขับเคลื่อนคุณภาพทางการศึกษาโรงเรยีนเทพศิรินทร์
ในเครือในยุค New Normal 

1-2 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค 

10 เชิญเข้าร่วมสรา้งความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน
ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 

25-29 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 



11 ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งท่ี 7/2564 และประชุมจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 

28-29 ธันวาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

12 เข้าร่วมคาราวะขอพรจากองคมนตร ี 17 มกราคม 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

13 เข้าร่วมงานวันครู “พลังครูยุคใหม ่สร้างคุณภาพคนไทยสู่
สากล” 

18 มกราคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดกลไก และแนวทางการบูร
ณาการความร่วมมือ โดยการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
การศึกษาระดับพื้นท่ีตามกฎหมายการศึกษา 

21-22 ธันวาคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

15 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมสภานักเรียน 9 กุมภาพันธ์ 2565 คณะกรรมการพัฒนาการเมืองและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

16 โครงการสัมมนาเพิ่มศักยภาพเครอืข่ายผู้บริหารสถานศึกษา / 
ครูแนะแนวสูค่วามเป็นมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 

20-21 กุมภาพันธ์ 
2565 

มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

17 ประชุมการดำเนินงานประจำปี 2565 การคัดเลือกผู้
ประสานงานในแต่ละภูมภิาค 

17-18 กุมภาพันธ์ 
2565 

โรงเรียนยุพราชวิทยาลยัตามที่กลุม่
โรงเรียนผู้นำ 46 ICT 

18 เข้าร่วมส่งผลงานเชิงนวัตกรรมโครงงานสุขภาพนักเรียนระดับ
เขต 

28 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุร ี

19 โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมอขงประชาชนในการ
ป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล 2565 

25 กุมภาพันธ์ 2565 สถานีตำรวจภูธรกาญจนบรุ ี

20 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

15-16,19,27-28 
กุมภาพันธ์ 6,9 
มีนาคม 2565 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

21 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

11 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

22 เข้าร่วมประชุมแนวทางในการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียนใหต้รงกับ
ความต้องการของการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

14 มีนาคม 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุร ี

23 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

10 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

24 เข้าร่วมประชุมคุมสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2565 12-15 มีนาคม 2565 สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาต ิ
25 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้

รูปแบบพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การนิเทศ 
9 มีนาคม 2565 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

26 เข้าร่วมประชุมชี้แจงในการจัดการทดสอบวิชาสามญั ประจำปี
การศึกษา 2565 

19-20 มีนาคม 2565 สถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาต ิ

27 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพในการปฏิบตัิ
ราชการของบุคลากรและพัฒนาศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์

22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุร ี



28 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสรมิและพัฒนาผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถี
พุทธ 

10 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต1 

29 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอย
พระจริยวตัรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

30 สัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดนิสัญจรพบประชาชน ครั้งท่ี
46 

24 พฤษภาคม 2565 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

31 เข้าร่วมรบัเทียนพรรษา 11 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย 
32 ประชุมสภานักเรียน 27 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษากาญจนบุร ี
33 อบรมหลักสูตรผูต้ัดสินกีฬากาบัดดี้ระดับชาติและนานาชาติ 

SEAKF Refresh Technical Course 2022 
4-7 กรกฎาคม 2565 สมาคมกีฬากาบัดดี ้

34 ประชุมพนักงานเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษา 

9 กรกฎาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี

35 ประชุมโครงการ “สพม.กาญจนส์บืสาน รักษ์ภาษาไทย เนื่อง
ในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565” 

30 มิถุนายน 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

36 อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบวัดผลประเมินผลวิชากฎหมาย
แก่ครูสังคม 

3-4 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบรุ ี

37 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA Online) 

6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

38 ประชุมเชิงปฏิบัติการจดัทำรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ของสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี

39 เข้าร่วมปฏบิัติหน้าที่ตดัสินแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 
37 จังหวัดพัทลุง “พัทลุงเกมส์” 

31 กรกฎาคม – 10 
สิงหาคม 2565 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 

40 เข้าร่วมนำเสนอและจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบริหาร
จัดการของโรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม 

9 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

41 เข้าร่วมรบัเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนเทพศิ
รินทร์เชียงใหม ่

15-17 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทพศิรินทรเ์ชียงใหม ่

42 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมนิข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ 

15 สิงหาคม 2565 โรงเรียนหนองโพวิทยา 

43 ประชุมการขับเคลื่อนคณุภาพการจัดการศึกษา พัฒนา
สถานศึกษาไปสู่ความเป็นองค์การเรียนรูเ้พื่อให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามคณุลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีนในศตวรรษ
ที่ 21 

14-16 สิงหาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุร ี



 

 

 

44 เข้าร่วมตดัสินการแข่งขันกีฬากาบดัดี้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศ
ไทย ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯสยามบรม
ราชกุมารี” 

30 สิงหาคม – 6 
กันยายน 2565 

สมาคมกาบัดดี้แห่งประเทศไทย 

45 เข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่าการศึกษาและน้ำชาการกุศลประจำปี 
2565 

25 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม 
ปทุมธาน ี

46 ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบทดสอบผู้เรียนเพื่อวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาในสถานศึกษานำร่องพื้นที่จังหวัด
กาญจนบุร ี

26 สิงหาคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
กาญจนบุร ี

47 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แนะแนว 2 กันยายน 2565 ศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดกาญจนบุรี 
48 เข้าร่วมประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว21) 
8 กันยายน 2565 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ย 

49 ประชุมสมัมนา ความร่วมมือของโรงเรียนและครอบครัว คือ
รากฐานการศึกษาท่ีแข็งแกร่งและยั่งยืน : Cooperation is 
the foundation of sustainable education 

17-19 กันยายน 
2565 

สภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย 

50 เข้าร่วมประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง 
(Performance Agreement : PA) ปีงบประมาณ2565 

9 กันยายน 2565 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 


