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   คำนำ 

  กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนผดุงปัญญา ได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูท้ังจากการบรรจุ
และแต่งต้ังในตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูอัตราจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอนโดยผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครู
จะต้องจัดให้ผู้เรียนจากประสบการณ์ กิจกรรม และการทำงาน อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้ครบทุกด้าน ท้ัง
ทางกาย ทางจิตหรือทางอารมณ์ ทางสังคม และสติปัญญา ซึ่งรวมไปถึงพฒันาการทางจิตวิญญาณด้วย เพื่อให้
การปฏิบัติงานของครูพัฒนาไปสู่ครูมืออาชีพท่ีมีความมุ่งมั่นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพือ่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการพัฒนาให้ครบทุกด้าน ท้ังความดี ความเก่ง สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความมั่นคงทางอารมณ์  
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีครูจึงควรมีคู่มือ มีแนวปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานกกลุ่ม
บริหารงานบุคคลโรงเรียนผดุงปัญญาขึ้น   

  กลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนผดุงปัญญา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครูฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และ
ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ต่อไป 
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         โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ต้ังอยู่เลขท่ี 151 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีพื้นท่ี 5 ไร่ 3 งาน 73 
ตารางวา 
เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2466 ในช้ัน ป.1 ถึง ป.3 เดิมเป็นโรงเรียนประจำ อำเภอเมืองตาก ช่ือ
โรงเรียนวัดพร้าว ต้ังอยู่หน้าวัดพร้าว ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีประวัติ
โดยสังเขป ดังนี้ 

ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2471 เปล่ียนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตาก แผนกสตรี ช่ือ “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตาก”สอนถึงช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ีี 5 
พ.ศ. 2475 ขุนพิจิตรคุรุการ ศึกษาธิการ จังหวัดตาก เสนอให้เปล่ียนช่ือเป็น“โรงเรียนสตรีตากผดุงปัญญา” 

เพื่อให้สอดคล้องกับนามของข้าหลวงประจำจังหวัดตากสมัยนั้น คือ “ขุนผดุงภูมิพัฒน์” 
พ.ศ. 2484 ได้ยุบช้ันประถมศึกษาท้ังหมด เปิดสอนแต่ช้ันมัธยมศึกษา 
พ.ศ. 2486 เปิดรับนักเรียนอนุบาล 
พ.ศ. 2497 โรงเรียนอนุบาลตากได้แยกออกเป็นเอกเทศ 
พ.ศ. 2504 ขออนุญาตซื้อท่ีดินแห่งใหม่ (ท่ีอยู่ปัจจุบัน) จำนวน 28 ไร่ และเปิดทำการสอนช้ัน ม.ศ. 1        

ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 ของบประมาณจากกรมสามัญศึกษา สร้างอาคารเรียน
แบบ 212 จำนวน 1 หลัง 

พ.ศ. 2505 ย้ายไปอยู่ท่ีแห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน 
พ.ศ. 2509 เปิดทำการสอนช้ัน ม.ศ. 4 แผนกศิลปะ เป็นปีแรกและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย 
พ.ศ. 2510 เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก” 
พ.ศ. 2513 ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นท่ี 7 
พ.ศ. 2515 ได้ขยายเนื้อท่ีออกไปในท่ีดินของหลวง ซึ่งสงวนไว้ใช้ในราชการทหารอีกประมาณ 30 ไร่       

รวมเนื้อท่ีท้ังหมดของโรงเรียนในปัจจุบันมี 42 ไร่ 98 ตารางวา 
พ.ศ. 2516 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 418 ครึ่งหลัง พร้อมท้ังปรับปรุงบริเวณและส่ิงก่อสร้างอื่น  ๆ 
พ.ศ. 2518 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ.2) ได้รับงบประมาณสร้าง

อาคารเรียน 418 ต่อเติมเต็มหลัง และเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตรใ์นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ตามแบบของโครงการ คมภ. อาคารพลศึกษาโรงอาหาร 

อาคารเกษตร อาคารเขียนแบบ-ไฟฟ้า บ้านพักภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียนทำรั้วสังกะสี  
พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ แบบ 005/27 
พ.ศ. 2529 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนท่ีได้รับรางวัลพระราชทานระดับ

มัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2529และได้รับโล่เกียรติยศ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตากในการ
ให้การสนับสนุนบริจาคโลหิตมาโดยสม่ำเสมอ 

พ.ศ.2530 ได้รับโล่ยกย่องว่ามีนักเรียนประพฤติดี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากท่ีสุด ประจำปพี.ศ. 
2530 จากกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2531 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร ของกรมวิชาการเป็นหน่วยบริการแนะแนว
จังหวัดของกรมวิชาการ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพตามโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ กรมสามัญศึกษา 

ประวัติโรงเรียนผดุงปัญญา 1 
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ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2544 - ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติจากการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี

การศึกษา 2544 
-ได้รับการประเมินโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ปี 2544 
-ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนท่ีจัดห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น กรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีผ่านการ
ประเมินสถานท่ีทำงาน “สะอาด ปลอดภัย ไร้มลพิษ” ประจำปีการศึกษา 2544   จากกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2545 
 

-ได้รับการประเมินคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยในโครงการวิจัยและการพัฒนาเพื่อการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ท้ังโรงเรียน เรื่อง การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณด้านกระบวนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 
-ได้รับการประเมิน เป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่นของกรมสามัญศึกษา ปี 2545 

พ.ศ. 2545 -ได้รับเกียรติ การนำเสนอนิทรรศการจัดทำหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับเขตการศึกษา เขต 
7 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการงามอย่างไทย จาก
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 
-รางวัลยอดเย่ียมระดับประเทศท่ีประสบผลสำเร็จ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
โครงการ “สานสายใยครูและศิษย์” จากกระทรวงศึกษาธิการ 
-ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันตอบคำถาม สารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ในกลุ่มภาคเหนือ ครั้ง
ท่ี 6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากสโมสรไลออนส์สากลภาค 310– A1 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ ประจำปี 2546 ระดับมัธยมศึกษา จากผู้ว่า
ราชการจังหวัดตาก 

พ.ศ. 2545 
 

-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแดนเซอร์เยาวชน ในงานรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2546 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันทอล์กโชว์ประกอบลีลายุวชน ครั้งท่ี 1หัวข้อ “ประกันชีวิต สร้าง
คุณค่าให้ชีวิต” ระดับประเทศจากกรมประกันภัย 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ การประเมินรับรองมาตรฐานสุขาน่าใช้ในโรงเรียนจาก กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
-ได้รับโล่เกียรติบัตร การผ่านเกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2546 
ระดับอำเภอเมืองตาก 

พ.ศ. 2547 
 

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียนผดุงปัญญา เพื่อร่วม
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดศูนย์ “เพื่อนใจวัยรุ่น”เมื่อวันท่ี 16ธันวาคม 2547      
ณ โรงเรียนผดุงปัญญา และทรงประทานโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่น “ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด” 

พ.ศ. 2548 
 

-ได้รับพระราชทานรางวัล “บัณณารสสมโภช” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2544  – 
2548 
-ได้รับโล่ ประกาศเกียรติคุณในการเข้าร่วมกิจกรรมในงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพัน
ดวง ประจำปี 2548 
 

2 
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ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2548 -ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดสภาพการลอย ในงานประเพณีการลอยกระทงสายไหล

ประทีปพันดวง ประจำปี 2548 
พ.ศ. 2548 -ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ การประกวด อย.น ้อยระดับภูมิภาค ระดับเขตรวจราชการที่ 2      

จังหวัดพิษณุโลก 
-ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากธนาคารออมสินท่ีโรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้
นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ 
-ได้รับเกียรติบัตร  สถานศึกษาจัดกิจกรรมดีเด่นเพื ่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด 

พ.ศ. 2549 
 

-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม  การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
ได้เข้าร่วมโครงการประกวด “ธนาคารขยะรีไซเคิล” กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 4 
นครสวรรค์ กรมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกระทงสายจำลองของหน่วยงาน ในงานประเพณีลอย
กระทงสายไหลประทีปพันดวง ประจำปี 2549 
-ได้เข้าร่วมโครงการ “เยาวชนคนดีศรีเมืองตาก” กับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดตาก
แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 
-ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นดีมากระดับทอง “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” 
-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี ่ยม การประเมินผลการดำเน ินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 

-ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติด  
-ได้ร ับโล่รางวัล “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2” รายการดาวรุ ่งล ูกทุ ่งน เรศวร ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  
-ได้เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาผู้นำการเปล่ียนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ” สำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1 
-ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดจัดนิทรรศการมีชีวิตตาม คำสอน      
9 ข้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2550 ตา ม
ปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน  
-ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนผดุงปัญญา เป็นสถานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติดร่วมเทิดไท้องค์ราชัน  

พ.ศ.2551 -ได ้ร ับ เก ียรต ิบ ัตร  ค ัด เล ือก เป ็น ต ัวแทน  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE         
ระด ับภาคเหน ือ  ประจำป ี 2551 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานศึกษา 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2551 -ได้รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาท่ีมีความ
มุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ประจำปี 2551 
-ได้รับโล่รางวัลยอดเยี ่ยม ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 
2551 
-ได้รับโล่  โรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-ได้รับรางวัลห้องสมุดยอดเยี่ยมการประกวดห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
ประจำปี 2551 งานมหกรรมวิชาการศิลปหัตถกรรมนักเรียน จากสำนักงานเขตพื ้นที ่
การศึกษาตาก เขต 1 

พ.ศ.2552 -ได้รับเกียรติบัตร ในฐานะ “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจำปี 2552 
-ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONEระดับ
ภาคเหนือ ประจำปี 2552ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา       
-ได้รับโล่ รางวัลชมเชย โครงการ TO BE NUMBER ONEในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน 
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONEในสถานศึกษาดีเด่น         
การประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ   
-ได้รับโล่ เป็นองค์กรต้นแบบท่ีร่วมโครงการ “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง”   
-ได้รับเกียรติบัตร เป็นผู้มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
-ได้รับโล่ มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้าน “รั้วโรงเรียน” 
-ได้รับรางวัล การจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 
2552 จากกระทรวงศึกษาธิการ   

พ.ศ. 2553 
 

-ได้รับเกียรติบัตรคัดเลือกเป็นตัวแทน การประกวดชมรมTO BE NUMBER ONE ระดับ
ภาคเหนือ ประจำปี 2553 ในการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา   
-ได้รับโล่ องค์กรบุคลากรท่ีมีผลงานยอดเย่ียมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ประจำปีการศึกษา 2553 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
กระทรวงยุติธรรม 
-ได้รับรางวัลองค์กรและบุคลากรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น “เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ผดุงฯ” 
ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2553 จากสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม จากนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
 

พ.ศ. 2554 -ได้รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
ในฐานะสถาบันท่ีให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและเข็มท่ีระลึกผู้บริจาคครบ 36 ครั้ง        
ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
-ได้รับป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธ์ พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ฝึกหนอง
ระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว
ดีเด่น ปีการศึกษา 2554จากสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ.2555 -ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ประจำปี 2555 เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต    

พิชิตกลยุทธ์ 3 Steps จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 
-ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ป.ป.ส ระดับดีเด่น จากศูนย์อำนวยพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2555จาก นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
-ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกรีฑาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 11ระดับภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนโดย บริษัท สิงห์คอเปอเรช่ัน จำกัด 
-ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวแทนประเทศไทย  ไปแลกเปล่ียนวัฒนธรรม ในงานมหกรรม
ศิลป วัฒ น ธรรม  GangneungIntemational Junior Art Festival ณ  เมื อ ง  Gangneung
ประเทศเกาหลีใต้จากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลกระหว่างวันท่ี 26 – 31 กรกฎาคม 2555 

พ.ศ.2556 -ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร 1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)ปีการศึกษา 2556 
-ชมรม TO BE NUMBER ONEศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้า
แข่งขัน TO BE NUMBER ONEระดับประเทศ ในเดือนพฤษภาคม 2556 
-ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล/38 (พิเศษ) 
- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ประจำปี 
2556 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

พ.ศ. 2556 -ได้รับโล่ระดับดีเด่น การประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2556 จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ความเป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

พ.ศ. 2557 -สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเกียรติบัตรห้องสมุด
โรงเรียนดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ประจำปี 2557 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้แก่ ห้องสมุด
กาญจนาภิเษก โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก 
-ได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นท่ี 1 จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันท่ี 
12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
-ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการ “พลังคิด    
สะกิดโลก” จากสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
- ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานเป็น สถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุข “ระดับดีเด่น” สถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 
2557 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ.2558 - รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษา จากการประกวดการแสดงภายใต้หัวข้อ 

Show Time Show Thai ตามหลักค่านิยม 12 ประการ หัวข้อท่ี 5 “รักษาวัฒนธรรมประเพณี
ไทย” จากสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
- รับโล่เชิดชูเกียรติ สถานศึกษาดีเด่น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน “ระดับเงิน” ประจำปี
การศึกษา 2558 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
-ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2558 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

พ.ศ. 2559 - ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 
พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด 
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีดำเนินการปลูกฝัง/พัฒนา/ส่งเสริมคุณธรรม      
ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 ระดับดีเด่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม 

พ.ศ. 2561 - ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ ระดับประเทศ ช่ือรางวัลประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมปีการศึกษา  2561 
- ได้รับคะแนนยอดเย่ียม อันดับท่ี 1 ของจังหวัดตาก ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1,2,3,4,5 การ
ทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งท่ี 31 ประจำปีการศึกษา 2561 
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 และรางวัลชมเชยของจังหวัดการกล่าวสุนทรพจน์ “รักใน
วัยเรียน”กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2561 
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ STEAM POWER 3 เครื่องคนสารระบบน้ำวน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
2 STEAM POWER 3 เครื่องตรวจจับโลหะแบบพกพา รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง โครงงาน
วิทยาศาสตร์การศึกษาแผ่นซับเสียงจากใยมะพร้าว รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงินโครงงานผลิต
บรรจุภัณฑ์ท่ียืดอายุการสุกของกล้วยน้ำว้า รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง วาดภาพระดับ ม.ต้น 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน วาดภาพระดับ ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทอง 
ตอบปัญหา ม.ปลาย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ตอบปัญหา ม.ต้น รางวัลสุดยอด
นวัตกรรม ของระดับจังหวัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

พ.ศ. 2562 - ได้ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบส่ี (พ.ศ. 2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ได้รับการประเมิน
ระดับคุณภาพดีมาก 

พ.ศ. 2563 - ผ่านการคัดเลือกการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียงให้เป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา”ปีการศึกษา 2563 ตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันท่ี 9 กันยายน 2564 

พ.ศ. 2564 - ได้รับรางวัลนักประชาสัมพันธ์ ระดับดีเยี่ยม ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความ
เคล่ือนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 
ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เมื่อวันท่ี 
18 มกราคม พ.ศ. 2564 
- ได้รับให้เป็นสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 
ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผ่านมาตรฐาน เมื่อวันท่ี 21 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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ปี ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา 
พ.ศ. 2564 - ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสถานศึกษา ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผลงานเรื่อง “การบริหารจัดการป้องกันและสร้างความปลอดภัยในองค์กร”
โครงการสร้างสรรค์วิถีใหม่ “วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมความปลอดภัยในระบบการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน” กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปส้ัน) ประจำปี 2564 
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ปรัชญาโรงเรียน   ใฝ่เรียนใฝ่รู้ เชิดชูคุณธรรม กิจกรรมเด่น เน้นส่ิงแวดล้อม 

อัตลักษณ์  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน     

ตราประจำโรงเรียน    

 

 

 

   รูปโล่   หมายถึง   เครื่องปิดป้องอวิชชา และแสดงถึงเกียรติยศคุณความดี 
   กงล้อ  หมายถึง   การเผยแพร่ความรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ 
   อักษรย่อของโรงเรียน ผ.ป.  

สีประจำโรงเรียน    สีน้ำเงิน    หมายถึง   ความเข้มแข็ง ความฉลาด ความอดทน 
        สีขาว      หมายถึง   ความสะอาดบริสุทธิ์ 
   (น้ำเงิน-ขาว)  หมายถึง   ผู้มีความฉลาดรอบรู้ มีความเข้มแข็งอดทนและน้ำใจสะอาดบริสุทธิ์ 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / เป้าประสงค์ 
โรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 
วิสัยทัศน์ 

 โรงเรียนผดุงปัญญามุ่งมั่นจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามแนวทางมาตรฐานสากลบนพื้นฐาน
ของความเป็นไทย 

 
พันธกิจ / เป้าหมาย 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะทางวิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง 

2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ดำรงชีวิต
แบบวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง มีทักษะชีวิต
และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 

3. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ 
5. ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
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สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา

ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารและ
ประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมรวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหา
ความขัดแย้งต่างๆการเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้
วิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง
สร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่างๆในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและส่ิงแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต   เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่างๆไปใช้ใน 
การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   การทำงาน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม 
การปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมและการรู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่างๆและมี
ทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้การส่ือสาร การทำงาน  การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
7. รักความเป็นไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
 
 
 
 
 

9 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html


                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

                                                  นายสนั่น  วงษ์ดี 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 
 

 

 
 
 
    

 
 
 

 
 
 

    นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์         ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์   ศรีสุข          นางนิตยา  รัตนหิรัญกาญจน์              
       รองผู้อำนวยการโรงเรียน         รองผู้อำนวยการโรงเรียน            รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และงานบุคคล            ฝ่ายวิชาการ                   ฝ่ายงบประมาณ แผนงาน 
                                                                                                และงานธุรการ 
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ทำเนียบฝ่ายบริหารโรงเรียนผดุงปัญญา 
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รายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ประจำปีการศึกษา 2565 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1. นางสุภาสินี     สอนแก้ว 
2. นางรัชน ี  สวยสม 
3. นางพรสนอง  พูลสอน   
4. นางกาญจนา  ประสาทศิลป์ 
5. นางสาววีรยา วิโยธา 
6. นางสาวเกศริน     ปัญญาเหมือง 
7. นางสาวจิรวดี     วงศ์นาสัก 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

1. นางธัญญาพร      เกตุด้วง 
2. นางบังอร  บุญคง   
3. นางล่ันทม  ทองชุ่ม 
4. นางกมลพร  เช้ือทอง 
5. นางสาวปรานี อินทฉิม 
6. นายพีรพัฒน ์ พรมพล 
7. นางวันวิสา          กล่ินหอม 
8. นางกิตติมา  บุญเรือง 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามยั 

1. นายดุสิต  กันแก้ว    
2. นางกมลทิพย์ ตันยา 
3. นายวิทยา  กาทอง 
4. นายศรชัย       ดินดี 
5. นางสาวริณดา     เรือลม 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. นางสมปอง  ภู่ยางโทน 
2. ว่าท่ีร้อยตรีพงศธร ประเพชร 
3. นางมาลินี  สุยะวงศ์ 
4. นางมณฑิรา  บุษยะบุตร 
5. นางกาญจนา  กาทอง 
6. นางบรรจงรักษ ์ กันแก้ว 
7. นางสาวทัศนีย์ ศรีชัยมงคล 
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8. นางสาวรัตนา ฟูมั่น 
9. นางสาววาสนา เกษกรณ ์
10. ว่าท่ีร้อยตรีสุรพล วงศ์กระจ่าง 
11. นายจักรพันธ ์ พลพัฒน ์
12. นางสาวอรทัย     ประดับศรี 
13. นางสาวภคพร    แสงปัญญา 
14. นางสาวมยุรา     รัญจวน 
15. นางสาวเบญจวรรณ   วงษ์กลม 
16. นางสาวปวิชญา     เป็งแดง 
17. นายธนพล     ชาวสวน 
18. นายวาณิช     แก้วเลิศ 
19. นายศรัญญู    นิลนิยม 
20. นางสาวอำภา   หล่อหลอม 
21. นางสาวสมหญิง    บุษดี 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. นางสาวสุรีย์พร   เจ็ดกริช 
2. นางศิริกุล  กาวินำ    
3. นายธวัชชัย    สนคง 
4. นางสาวพิชญาภรณ์ ฮวบน้อย 
5. นายอาทิตย์     ถวิลชาวดอย 
6. นางสาวนิศารัตน์     ผัดตุ่น 
7. นางสาวอัญมณี    แสนพรม 
8. นางเอื้ออรุณ    สิทธิวงศ์ 
9. นางสาวหทัยชนก    เทียนทอง 
10. นางสาววรรณพรรณ  อินจันทร์ 
11. นางสาวมีนาพร    อนันตศิริ 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. นางสาวนันทวัน     บุญลือ 
2. นางกรุณา  เมืองแก้ว 
3. นางวันทนา  หมวดเมือง 
4. นางสาวภัคภร    ประภารัตน ์
5. นางสาวพิมปภา    รัตนารมย์ 
6. นางพัชนีย ์  วิจารณ์พล  
7. นางสาวสุชาดา   มาลีแก้ว 
8. นางโศภิต  คริเสถียร 
9. นางสาวดวงนภา    หม่อโป๊ะกู่ 
10. นางสาวธกานต์     สมหมาย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

11. นางทัศวรรณ       บุญเทพ 
12. นายสมบูรณ์     แซ่ย่าง 
13. นางสาวกนกวรรณ    ศิริพร 
14. นางสาวรัตนา    โอบอ้อม 
15. นางสุวรรณี      โพธิ์จันทร์ 

  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1. นางสาวเนตรนภา สายเสือ   
2. นางอุษา       กมุธากรณ์ 
3. นายสาวธัญพิมล จุ่มอูป 
4. นางสาวอรทัย มาไกล 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1. นางธิดา  ปิ่นพาน   
2. นางสาววัชรี   เอี่ยมนุ้ย 
3. นายทศพร    กล่ินหอม 
4. นางสาวณัฐณิชา    ดีสลิด 
5. นายชัยวัฒน์    จันทหอม 
6. นายจิรวัฒน ์     นาควิจิตร  

งานแนะแนว 
 

งานห้องสมุด 
1. นางรพิชา  มัตนามะ 

 
ลูกจ้างประจำ 

1. นายประเสริฐ แว่นแก้ว        ช่างปูน ช้ัน 4 
2. นายชัด  ปั้นสังข ์   ช่างไฟฟ้า ช้ัน 4 
3. นายพิเชษฐ์  สารภี   ช่างปูน ช้ัน 4 

 
ครูอัตราจ้าง 

1. นางสาวผ่องอำไพ    แก้วโน   ภาษาจีน 
2. นางสาวพิรญาณ์    สาลี   ภาษาจีน 
3. Mr.Joash Sagathavan   ภาษาต่างประเทศ 
4. Miss Nikki Seweat    ภาษาต่างประเทศ 
5. นายศรัณย์ณชัย กล้องเสียง   แนะแนว 
6. นางสาวจุฑารัตน์   ไกรวัลย์   แนะแนว 
7. นายธนพัฒน ์ ภูดวง    นาฏศิลป์ 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

8. นางสาวศิสุดา นวลอ้าย   ศิลปศึกษา 
9. นางสาวนวพรรณ ประชัน    คอมพิวเตอร์ 
10. นางสาวธัญญา ปั้นสังข์    สังคมศึกษา 
11. นายศุภชัย    จันทร์เกิด   อุตสาหกรรมศิลป์ 

 
เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 

 

1. นางสาวกัญญาภัค ทิมอ่วม   ธุรการโรงเรียน 
2. นางสาวณัฐนิชา ดีเมฆ    งานบุคคล 
3. นางสาวเนาวรัตน์ สายเปล่ียน  งานงบประมาณ 
4. นางสาวจริยา นันตาวงศ์  งานวิชาการ 
5. นางสาวอรพรรณ ปฏิพิพัฒน ์  งานพัสดุ 
6. นางสาวพิรญาณ์ พุทธวงศ์   งานบริหารท่ัวไป และกิจการนักเรียน 
7. นางสาวพิริญานนัท์ โอดแก้ว   งานโรเนียว 
8. นางชนากานต์ จริยะเรืองสกุล  งานห้องสมุด 
9. นายวิบูลย์  เมฆเสือ   งานโสตทัศนศึกษา 

 
 

คนงาน ยามรักษาความปลอดภัย 

 

1. นายก่อพงศ์  มูลนิ่ว    คนงาน  
2. นางเตือนใจ  หว่างเช้ือ   คนงาน 
3. นางสาวกมลลักษณ์   กงไกรราช  คนงาน 
4. นางสาวสมใจ  หอมพนา   คนงาน 
5. นางมาลัย  สกุลทอง   คนงาน 
6. นางสาวศิริพร สายจำปา   คนงาน 
7. นางสาวอารี    จ๋ิวใจ   คนงาน 
8. นางสมปอง  ปัญญาดี   คนงาน/ดูแลโรงอาหาร 
9. ร.ต.อารีย์   แก้วลี   รักษาความปลอดภัยกลางวัน 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

จำนวนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนผดุงปัญญา 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอ้มูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 

ลำ
ดับ 

ฝ่าย / กลุ่ม / งาน ชาย หญิง รวม 

ตำแหน่ง / อับดับ บุคลากร 

ครู
ผช. 

คศ.
1 

คศ.
2 

คศ.
3 

พนักงาน
ราชการ 

อัตราจ้าง 

ร.ร. 
สพ
ฐ. 

1 ฝ่ายบริหารโรงเรียน 2 2 4 - - - 4 - - - 
2 กลุ่มสาระฯภาษาไทย+ห้องสมุด - 8 8 - 2 - 6 - - - 
3 กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 2 9 11 2 6 2 1 - - - 
4 กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 15 21 3 4 9 5 - 1 - 
5 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ฯ 1 6 7 - - 3 4 1 1 - 
6 กลุ่มสาระฯสุขศึกษา ฯ 3 2 5 2 - 3 - - - - 
7 กลุ่มสาระฯศิลปะ 2 3 5 2 1 2 - 1 2 - 
8 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ ฯ - 4 4 2 - - 2 - 1 - 
9 กลุ่มสาระฯภาษา ตปท. 1 14 15 2 4 4 5 - 4 - 

10 งานแนะแนว - - - - - - - - 2 - 
รวม 17 63 80 13 17 23 27 2 11 - 

 
หมายเหตุ 

  
 
ข้าราชการ  

 
 
 80  

 
 
คน 

  

  พนักงานราชการ    2 คน   
  ครูอัตราจ้าง  11 คน   
  รวมทั้งสิ้น  93 คน   
ลำดับ ฝ่าย / กลุ่ม / งาน ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

1 ข้าราชการครู 17 63 80  
2 พนักงานราชการ 1 1 2  
3 ครูอัตราจ้าง 4 7 11  
4 เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน 1 8 9  
5 ลูกจ้างประจำ (พนักงานบริการ) 3 - 3  
6 ลูกจ้างช่ัวคราว (คนสวน+ยามรักษาการณ์) 2 7 9  
รวมข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งสิ้น 28 86 114  
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

โครงสร้างการบริหารงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา 256๕ 
 

 

 
 
 

งานประเมินผลการปฏิบัตริาชการ  
นางรพิชา   มตันามะ 

นางสาวอ าภา   หล่อหลอม 
นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวณัฐนิชา   ดีเมฆ 

 

งานวินัยและการรกัษาวินัย 
 นางสาวกัลยา    ไข่มขุเลิศฤทธิ ์

นางกมลพร   เชือ้ทอง 
นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

 
งานมาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 นางสาวกัลยา    ไข่มขุเลิศฤทธิ ์
นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์

 
 

นายสนั่น  วงษ์ดี 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

นางสาวกลัยา   ไข่มขุเลิศฤทธ์ิ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สมาคมศิษยเ์ก่า และครูโรงเรียนผดงุปัญญา 

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนผดงุปัญญา 

คณะกรรมการบริหารฯโรงเรียนผดงุปัญญา 

งานส านักงาน งานสรรหาบรรจุแตง่ตั้ง 

งานโอน ย้ายข้าราชการครูบุคลกร 

นางเสาวนีย ์  บุญทอ 

นางสาวมยุรา  รญัจวน 

นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู ่

 

งานสร้างขวัญและก าลงัใจ  
ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์

นางปิยฉัตร  คนชม 
นางเสาวนีย ์  บุญทอ 
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

 

งานแผนปฏบิัติการโครงการ 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางสาวภคัภร  ประภารตัน ์

นางสาวสายทอง  แซ่วา้ง 

นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู ่

 

งานสารสนเทศ 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่

นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา  รญัจวน 

 

งานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ  
นางปิยฉัตร    คนชม 
นางกมลพร    เชือ้ทอง 

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา   รญัจวน 
 

ก ากับ ดูแล ติดตาม 

งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

 นางปิยฉัตร    คนชม 
นางกมลพร    เชือ้ทอง 

นางสาวภคัภร   ประภารตัน ์
นางทศัวรรณ    บุญเทพ 

นางสาวมยุรา   รญัจวน 
 

งานทะเบียนประวัติ 
และขอเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 นางสมปอง  ภู่ยางโทน 
นางกมลพร   เชือ้ทอง 

นางสาวดวงนภา   หม่อโป๊ะกู ่
นางสาวมยุรา   รญัจวน 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
        นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์             รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

1. คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  1. นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล  ประธานกรรมการ 

      2. นางกมลพร    เช้ือทอง  ครู คศ.3   กรรมการ       
   3. นางสาวภัคภร   ประภารัตน์     ครู คศ.3   กรรมการ      
   4. นางเสาวนีย์   บุญทอ   ครู คศ.3   กรรมการ 
      5. นางปิยฉัตร   คนชม    ครู คศ.3   กรรมการ 
   6. นางสมปอง    ภู่ยางโทน  ครู คศ.2   กรรมการ 
   7. นางทัศวรรณ    บุญเทพ ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
       8. นางสาวอำภา    หล่อหลอม ครู   กรรมการ 
   9. นางสาวมยุรา   รัญจวน ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
               10. นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่ ครู   กรรมการ       
      11. นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
   12. นางรพิชา   มัตนามะ                    ครู คศ.3  กรรมการและเลขานุการ 
      13. นางสาวณัฐนิชา  ดีเมฆ          เจ้าหน้าท่ีสำนักงาน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน         
เพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้
กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นไปตาม              
หลักธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจท่ีมีความ
รับผิดชอบให้เกิดผล สำเร็จตามการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ 

4. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับ การยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา           
ของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

พันธกิจ / ภาระหน้าที่ 
1. การวางแผนอัตรากำลังคน การกำหนดตำแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลังคน 
1.1.1 วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของ

สถานศึกษา 
1.1.2 จัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
1.1.3 นำเสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา 
1.1.4 นำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

1.2 การกำหนดตำแหน่ง 
1.2.1 ให้เป็นไปตาม การกำหนดตำแหน่งและความเห็นขอบของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี

การศึกษา 
1.2.2 สถานศึกษากำหนดภาระงานสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา 
1.3 การขอเล่ือนตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู 

1.3.1 สถานศึกษาขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ ขอกำหนด
ตำแหน่ง 

1.3.2 ประเมินเพื่อขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง / ขอเล่ือนวิทยฐานะ / ขอกำหนด
ตำแหน่ง 

1.3.3 ส่งคำขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง /ขอเล่ือนวิทยฐานะ /ขอกำหนดตำแหน่ง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อนำเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. 
แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติและเสนอผู้มีอำนาจแต่งต้ัง 
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2. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
2.1 การดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งต้ังให้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิธีการของ อ.ก.ค.ศ.              

เขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. แล้วแต่กรณี  
2.2 การจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว 

2.2.1 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวโดยใช้เงินงบประมาณให้ดำเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังกำหนดหรือตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด 

2.2.2 กรณีการจ้างลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราว สถานศึกษาสามารถดำเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจำและลูกจ้างช่ัวคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของ
สถานศึกษาภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.3 การแต่งต้ัง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1 เสนอคำร้องขอย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 
2.3.2 กรณีรับย้าย ให้รายงานการบรรจุแต่งต้ัง รับย้าย ไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ

จัดทำทะเบียนประวัติต่อไป 
2.4 การกลับเข้ารับราชการ 

2.4.1 การกลับเข้ารับราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.1 การเล่ือนขั้นเงินเดือน กรณี ปกติ และกรณีพิเศษ 
3.1.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
3.1.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาส่ังเล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีส่ังไม่เล่ือนเงินเดือนให้แก่
ข้ า ร าช ก ารค รู แ ล ะบุ ค ล าก รท างก าร ศึ ก ษ าใน สถ าน ศึ ก ษ า               
ต้องช้ีแจงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวทราบ 

3.1.1.3 รายงาน การส่ังเล่ือนและไม่เล่ือนเงินเดือนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาไปยังเขตพื้น ท่ีการศึกษา               
เพื่อดำเนินการต่อไป 

3.2 งานทะเบียนประวัติ 
3.2.1 สถานศึกษารวบรวมสำเนาทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาบันทึกการเปล่ียนแปลงข้อมูลลงในทะเบียนประวัติ 
 3.4 งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.1 ตรวจสอบผู้มี คุณสมบั ติครบถ้วนสมควรได้รับการเสนอของพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

3.4.2  ดำเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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4. วินัยและการรักษาวินัย 
4.1    ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนด 

5. การออกจากราชการ 
5.1    ดำเนินการตามท่ีกฎหมายกำหนดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสำคัญ              

ท่ีมุ่ งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบั ติงานเพื่อตอบสนอง ภารกิจของสถานศึกษา                        
เพื่อดำเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎระเบียบ เป็นไป
ตามหลักธรรมมาภิบาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ 
ความสามารถ มีขวัญกำลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ 
ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
 
 
 

1. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.1 จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.2 วางแผนการทำงานในการจัดทำงบประมาณของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
1.3 รับผิดชอบพิจารณาร่วมกันในด้านวางแผน การบริหารงานพัสดุ ครุภัณฑ์ งานสารบรรณงานการเงิน

ให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
1.4 รับผิดชอบวางแผนในการดำเนินงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู 

สมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย 
1.5 ติดตามประเมินผล สรุปรายงานผลการดำเนินการ พร้อมท้ังแก้ไขเสนอต่อฝ่ายประกันคุณภาพ

โรงเรียน 
1.6 ปฏิบัติตามนโยบายท่ีฝ่ายบริหารมอบหมาย 

 
2. คณะกรรมการบริหารกลุ่มงานบุคคล 

 2.1 ร่วมประชุมวางแผนงาน โครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.2 ร่วมกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของชุมชน 
 2.3 ร่วมกำกับติดตามนิเทศงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.4 ร่วมประชุมวางแผนการบริหารงานโรงเรียนกับคณะกรรมการสถานศึกษาสมาคมผู้ปกครองและ 

                ครู 
 2.5 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 2.6 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3.   สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.1 ดูแลงานสารบรรณให้ถูกต้องตามระเบียบ 
3.2 จัดสำนักงานให้เป็นศูนย์บริหารหารงานบุคคล บริการครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.3 ประชุม นิเทศ  หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.4 ศึกษาวิเคราะห์แผนการตามโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.5 ประสานงานและควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3.6 การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและผู้ปกครอง 

ขอบข่ายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
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3.7 ให้คำปรึกษาด้านบริหารงานบุคคล กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง 
3.8 งานอัตรากำลัง 
3.9 งานประกันภายใน 
3.10 บันทึกการประชุมครูประจำเดือน 

           3.11 การขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
 3.12 งานการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 3.13 การขอหนังสือรับรอง 

3.14 งานอื่นๆตาม ท่ีได้รับมอบหมาย 

4 .  งานสรรหาบรรจุแต่งต้ัง,ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ,งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ,งานออกจาก
ราชการ 

 4.1 การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก 
 4.2 การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
 4.3 การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.4 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.5 การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.6 การบรรจุเข้ารับราชการ 
 4.7 การรักษาราชการแทน 
 4.8 การเกษียณอายุราชการ 
 4.9 การลาออกจากราชการ 
 4.10 งานเล่ือนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง 
 4.11 งานการขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
 4.12 งานการประเมินครูผู้ช่วย 
 4.13 งานการประเมินสรรถนะครูและลูกจ้าง 
 4.14 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     5.  งานทะเบียนประวัติและการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 5.1 การจัดทำบัญชีรายช่ือในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
 5.2 งานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7) 
 5.3 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     6.  งานคณะกรรมการสหวิทยาเขต  
 6.1  บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 6.2  งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     7.  งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 7.1  งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

7.2  การส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
7.3  งานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูผู้บริหารและครู 

           7.4  งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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      8. กฎหมายระเบียบที่เก่ียวกับงานบริหาร 
8.1 งานกฎหมาย ระเบียบ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
8.2 งานวินัย และการรักษาวินัย 
8.3 การดำเนินงานทางวินัย และการลงโทษ 
 8.4 งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
8.5 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     9.  การลาทุกประเภท 
 9.1 การลงเวลาการมาปฏิบัติงานบุคลากร 
 9.2 การสรุปวันลาของบุคลากร 
 9.3 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     10. งานสวัสดิการ 
 10.1 งานการลาศึกษาต่อ 
 10.2 งานการลาทุกประเภทของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 10.3 การขอพระราชทานเพลิงศพ 
 10.4 งานสวัสดิการครู  
 10.5 งานยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 10.6 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     11. งานสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 11.1 งานสร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 11.2 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     12. งานเจ้าหนา้ที่สำนักงาน 
 12.1 งานสำนักงานบุคคล 
 12.2 งานอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

มีหน้าที่ และความรับผิดขอบงาน ดังนี้ 
หน้าที่ทั่วไป 

 ให้คำปรึกษาแนะนำ เสนอแนะ นิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นปัจจุบัน 
 
 ความรับผิดชอบงาน 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
2. กรรมการบริหารงานโรงเรียนและประธานกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
3. ท่ีปรึกษาของคณะครูกลุ่มบริหารงานบุคคล 
4. วางตัวบุคลากรในการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลและนำเสนอผู้อำนวยการโรงเรียน                  

เพื่อแต่งต้ัง 
5. ท่ีปรึกษาการเขียนแผนงาน  / โครงการ / เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
6. เป็นท่ีปรึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนเกี่ยวกับงานบุคคลของโรงเรียน 
7. ควบคุมการจัดทำสถิติข้อมูลและวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล 
8. ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
9. ท่ีปรึกษาการวางแผน / งาน  / โครงการ เพื่อขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจำปี 
10. ควบคุมการจัดกิจกรรมของชุมชนในโรงเรียน 
11. ประสานงานกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ / ฝ่ายต่าง ๆ ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
12. รับผิดชอบดูแลการบริหารงานตามขอบข่าย  / ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล และวางแผนงานให้

เป็นไปตามระเบียบราชการและนโยบายของโรงเรียน 
 

มาตรฐานการปฏิบัติงานในตำแหน่ง 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

หัวหน้างานบุคลากรงานธุรการ งานสำนักงาน 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

กำหนดรูปแบบแผนภูมิการบริหารงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
13. นิเทศงานแก่บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล 
14. ควบคุม  ดูแล  ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มบริการบุคคล พร้อมท้ังแนวทางการ

แก้ปัญหาและอุปสรรค เสนอแก่ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพฒันากลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

15. จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมสหวิทยาเขต 
16. ประมาณค่าใช้จ่ายและบริการแก่ชุมชน และประสานงานกับหัวหน้างานในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
17. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนในกรณีท่ีผู้อำนวยการโรงเรียนไปติดต่อราชการภายนอก

โรงเรียนไปราชการต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 
18. ควบคุม ตรวจสอบการจัดทำเอกสารเผยแพร่การแบ่งสายงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล การจัดทำ

คู่มือหรือเอกสาร ท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคคล เช่น กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติ 
19. ร่วมประชุมกำหนดนโยบายของโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
20. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล 
21. จัดปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าใหม่ถึงนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
22. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
23. รับผิดชอบกำกับติดตามงานสำนักงานบริหารงานบุคคล 
24. รับผิดชอบกำกับติดตามงานตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
25. รับผิดชอบงานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  

นางเสาวนีย์   บุญทอ 
หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวมยุรา  รัญจวน               นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง           นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่   
 กรรมการ                                     กรรมการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
1. บันทึกการประชุมครูประจำเดือน 
2. จัดทำแบบฟอร์มสำหรับแสดงรายละเอียดในการขอใช้บริการ จัดลำดับการให้บริการ 
3. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษา 
4. การบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
5. งานมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
6. งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร 
7. งานขอหนังสือรับรอง  
8. งานการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารและครู 
9. งานบรรจุแต่งต้ัง การโอน การย้าย การออกจากราชการ การยืมตัวข้าราชการ การช่วยราชการ 
10. งานกำหนดตำแหน่งใหม่ 
11. การประเมินครูผู้ช่วย และการประเมินสมรรถนะลูกจ้าง 
12. การแต่งต้ังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
13. การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
14. การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
15. การเกษียณอายุราชการ และการลาออกจากราชการ 
16. งานอัตรากำลัง งานการประกันภายใน 
17. การลงเวลาปฏิบัติราชการ การไปราชการ การออกจากราชการ 
18. ดูแลซ่อมบำรุงวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงานเป็นประจำสม่ำเสมอ 
19. งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
20. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

                         งานสำนักงาน งานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง งานโอน 
ย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และงานออกจากราชการ ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 นางสาวภัคภร  ประภารัตน์ 
                                                  หัวหน้างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง                นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่           
                 กรรมการ                                    กรรมการ                    
       
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รวบรวมผลการวิเคราะห์สภาพองค์กร 
2. วิเคราะห์โครงการ กิจกรรมให้สอดคล้องกับพันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์   
    มาตรฐานการศึกษาและแผนพัฒนางาน 
3. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการเขียนโครงการ 
4. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มบริหารงานบุคคล 
5. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
6. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานแผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              นางสาวดวงนภา    หม่อโป๊ะกู่ 
                                                หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         นางทัศวรรณ   บุญเทพ      นางสาวมยุรา  รัญจวน   
                 กรรมการ                                                    กรรมการและเลขานุการ 
       
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  1. จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
  2. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานสารสนเทศงานบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 

 

 
 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               นางสาวภัคภร   ประภารัตน์ 
                                                หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     นางเสาวนีย์   บุญทอ                                  นางปิยฉัตร   คนชม        
                            กรรมการ                                                กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     นางสาวสายทอง  แซ่ว้าง             นางทัศวรรณ   บุญเทพ           นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่        
              กรรมการ         กรรมการ                    กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. สร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติ 
  2. การขอพระราชทานเพลิงศพ 
  3. งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
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งานสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกอบด้วย 

 

   

 



                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 

 
 
 
 
 

                                                     
                                
                                

 
            นางปิยฉัตร    คนชม                      

         หัวหน้างาน  

 

 
 
 
 
 
 
 
         
   นางกมลพร   เชื้อทอง                           นางทัศวรรณ   บุญเทพ        
  กรรมการ        กรรมการ                            
 
 
 
 
 
 
     

    นางสาวมยุรา   รัญจวน          นางสาวภัคภร   ประภารัตน์         
  กรรมการ       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำ การขอมีวิทยฐานะหรือเล่ือนวิทยฐานะ 
2. จัดอบรม ศึกษาดูงาน จัดประชุมปฏิบัติการท่ีเกี่ยวกับงานส่งเสริมประเมินวิทยฐานะ 
3. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อให้เจ้าของโครงการ /กิจกรรมนำผล 
    ไปพัฒนาต่อไป 
4. เป็นผู้ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาประสิทธิภาพครู 
5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

งานส่งเสรมิประเมินวิทยฐานะ และงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         นางรพิชา   มัตนามะ 
                                                 หัวหน้างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       นางสาวอำภา  หล่อหลอม            นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่           นางสาวณัฐนิชา   ดีเมฆ   
                 กรรมการ                               กรรมการ                     กรรมการและเลขานุการ 
       
มีหน้าที่รับผิดชอบงาน ดังนี้ 
  1. ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือนข้าราชการครู และบุคลากร                               
              ทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนกังานราชการ 
           2. สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีใช้ประกอบการประเมินผลการประเมินผลการ        
              ปฏิบัติราชการ  
           4. รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาความดีความชอบ 
           5. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ (งานเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง) ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 
                                

                                       นางสมปอง  ภู่ยางโทน 
                                            หัวหน้างาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
     นางกมลพร   เชื้อทอง                 นางสาวดวงนภา  หม่อโป๊ะกู่         นางสาวมยุรา  รัญจวน                     
              กรรมการ                                 กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ      

 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
      1. จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน 
      2. จัดทำเรื่องการขอเครื่องขอราชอิสริยาภรณ์ของบุคลากรในโรงเรียนเป็นไปด้วยความ    
          เรียบร้อยและเป็นปัจจุบัน  
      3. จัดทำสมุดประวัติ (กพ.7) และกรอกสมุดประวัติ (กพ.7) ของบุคลากรโรงเรียนเป็นไป ด้วยความเรียนร้อย  
      4. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ี 
         การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่องสมุดประวัติ (กพ.7) 
      5. ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นท่ี 
          การศึกษามัธยมศึกษาตาก เรื่องขอรับและขอคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
      6. การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และประสานงานเรื่องการขอพระราชทาน 
         เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
 
 

งานทะเบียนประวัติและขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 

                                                     
                                

 

                                 

 

 

  

                                                                                       

                                                                    นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์         
                                             หัวหน้างาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

          นางกมลพร   เชื้อทอง             นางสาวภัคภร  ประภารัตน์           นางสาวสายทอง   แซ่ว้าง                                 
                กรรมการ                            กรรมการ                      กรรมการและเลขานุการ 
 
 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
           2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย      
 
 

 
 
 

 
 
 

 

งานวินัยและการรักษาวินัย ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     

 

 
                                

                                         นางสาวกัลยา  ไข่มุขเลิศฤทธิ์         
                                           หัวหน้างาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
     นางสาวภัคภร  ประภารัตน์ 
      กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ส่งเสริมความมั่นคง ผดุงความเป็นธรรมในการประกอบวิชาชีพ 
           2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย      
 

 
 
 

 
 

 

 

 

งานมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประกอบด้วย 
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                                                                                                                                                                   คู่มือบริหารงานบุคคล 

 

 

 
 

 
เลขท่ี 151 หมู่ท่ี 6 ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 
โทรศัพท์ 0-5551-5864     โทรสาร 0-5551-7829 
Website : www.phadung.ac.th 
E-mail : myphadung@hotmail.com 
 
 

- กลุ่มบริหารงานงบประมาณ แผนงาน และธุรการ 
  โทรศัพท์ 0-5551-5864 
 
 

- กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
  โทรศัพท์ 0-5551-5803 
 
 

- กลุ่มบริหารงานทั่วไป/กิจการนักเรียน 
  และกลุ่มบริหารงานบุคคล 
  โทรศัพท์ 0-5551-1771 
 

 

 

  

 

 

  

ขอ้มลูตดิตอ่โรงเรยีนผดงุปญัญา 
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