


 

 

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
 



กลุ่มงานบริหารบุคคลขอสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษา 2564 ตามขอบข่ายงานต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ จ านวนคน 

1 บริหาร 5 

2 ครูผู้สอน 102 

3 พนักงานราชการ 1 

4 ลูกจ้างประจ า 2 

5 ครูธุรการ 1 

6 ครูพ่ีเลี้ยงเด็ก - 

7 คร ูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา 2 

8 ลูกจ้าง(เงินรายได้สถานศึกษา) 10 

9 เจ้าหน้าที่ส านักงาน 6 

10 ครูชาวต่างชาติ(เงินรายได้สถานศึกษา) 2 

  รวม 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ รายการ 
ต าแหน่งวิทยฐานะ 

 พนักงาน อัตรา รวม 
   เพศ 
  รวม 

    
ค.ศ.
4 

ค.ศ.3 
ค.ศ.
2 

ค.ศ.
1 

ครู
ผู้ช่วย ราชการ จ้าง   ชาย หญิง   

1 บริหาร  3   ๑  1       5 3 2 5 

2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   1 2  3 2     8 8 8 

3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   1 4 4 1   10 2 8 10 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   10 2 1       13 10 3 13 

5 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม   1  3 5  1     10 2 8 10 

6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี   8 4  6  2     20 7 13 20 

7 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ   3 4 2 1    11 1 10 11 

8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา   1 2  3       6 5 1 6 

9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   3 2  2      7 3 4 7 

10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        2   2  1 1 2 

11 เจ้าหน้าที่              6 6 6 

12 ลูกจ้างประจ า              2 2   2 

13 
ลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานท าความ
สะอาด)              9 8 1 9 

  รวม       109 44 65 109 

สถิติบุคลากรกลุ่มสาระแยกตามวิทยฐานะและเพศ ปีการศึกษา 2564 

โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อ. เสริมงาม จ.ล าปาง 
 



1. กลุ่มงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 วางแผนอัตราก าลัง/การก าหนดต าแหน่ง มีหน้าที่  
๑) วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 

๒) จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความ 

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓) เสนอแผนอัตราก าลังเพ่ือขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
๔) น าแผนอัตราก าลังของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๕) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง /ขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต าแหน่ง

ข้อก าหนดและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๖) ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา 

งานสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย และการออกจากราชการ มีหน้าที่  
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่าง ๆ 

๒) เสนอความต้องการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓) จัดท าแบบฟอร์มเกี่ยวกับการสรรหาเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาไว้บริการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๔) เสนอชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

๕) ด าเนินการให้ข้าราชการครูประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

๖) สรุปผลการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย 

๗) ด าเนินการด้านการแต่งตั้ง /ย้าย /โอน และการออกจากราชการ 

๘) เสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๙) รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดท า
ทะเบียนประวัติ 
๑๐) เสนอบันทึก เรื่องการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

๑๑) ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคลเพ่ือปฏิบัติงานต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว /จัดท าสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราว 

จัดท าค าสั่งจ้าง ค าสั่งเลิกจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์มีหน้าที่ 
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

๒) จัดท าทะเบียนประวัติ สมุดประวัติ (แฟ้ม กพ. ๗) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ลูกจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน 

๓) ด าเนินการเกี่ยวกับการแก้ไข วัน เดือน ปีเกิดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการและลูกจ้างตาม
แบบที่ก าหนดโดยน าเสนอไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๔) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด าเนินการดังนี้ 



๔.๑ รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ  ค าสั่ง  แนวปฏิบัติต่างๆ 

๔.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง เพ่ือเสนอขอ 
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๔.๓ ด าเนินการในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  

๔.๔ จัดท าทะเบียนประวัติผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
งานวินัยและการรักษาวินัยมีหน้าที่ 
๑) รวบรวมและเผยแพร่ ระเบียบ ค าสั่ง แนวปฏิบัติต่างๆ 

๒) ดูแลเรื่องวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๓) การเสริมสร้างและการป้องกันการกระท าผิดวินัย 

๔) ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง 
๕) ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความประพฤติของบุคลากรเมื่อมีการร้องเรียนหรือมี
บุคลากรกระท าความผิด 

งานรักษาความปลอดภัยและเวรรักษาการณ์มีหน้าที่ 
๑) เสนอแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรกลางวัน , เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร 

๒) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เวร ทั้งครูเวร และนักการเวร 

๓) เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติหรือมีความจ าเป็นเร่งด่วน ให้เสนอรายงานต่อรองผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล เพ่ือน าเสนอผู้บริหารต่อไป 

๔) ดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์อยู่เวร ยาม ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ 

งานส านักงานและงานสารบรรณมีหน้าที่ 
1) วางแผนบริหารงบประมาณ จัดท าโครงการของกลุ่มบริหารงานบุคคล 

2) การจัดท าโครงสร้างกลุ่มบริหารงานบุคลของโรงเรียนและจัดท าท าเนียบบุคลากร 

3) บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมดูแลงานภายในกลุ่มบริหารงานบุคคล 

4) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลา และการจัดท าทะเบียนประวัติการลาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้เป็นปัจจุบัน 

6) วางแผน พัฒนาระบบงานสารบรรณ / ระบบการบริหารข้อมูลให้เกิดความคล่องตัวสะดวก 
รวดเร็ว และทันเหตุการณ์ 

7) ด าเนินการด้านการรับ- ส่งหนังสือราชการ และการโต้ตอบหนังสือ 

8) ประสานงานการรับ-ส่งและโต้ตอบหนังสือกับฝ่ายต่าง ๆ     
9) ด าเนินการเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า

การปรับวุฒิการศึกษา การแก้ไขทะเบียนประวัติ 
10) ก ากับ ดูแล และติดตามการด าเนินงานสารบรรณให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๔  ( พ.ศ.๒๕๖๔) 



11) ก ากับ ดูแลการนัดหมายประชุม จัดท าวาระการประชุม บันทึกการประชุมและรายงาน ให้
ผู้บริหารทราบ 

งานส่งเสริมวิชาชีพ วิทยฐานะ จรรยาบรรณวิชาชีพมีหน้าที่ 
๑) ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานและ

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

๒) ด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะของครูและบุคลากรในโรงเรียน การด าเนินการ
ด้านการจัดท าข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) และแผนพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (ID PLAN) 

งานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การอบรม  สัมมนา  ศึกษา ดูงานมีหน้าที่ 
๑) วิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

๒) จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
๓) ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนที่ก าหนด 

๔) การพัฒนาก่อนการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศแก่ผู้ที่ได้รับการสรรหา
และบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ครูย้าย โอน ในสถานศึกษา แจ้งภาระงานตาม
มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

๕) การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการ
พัฒนาตนเองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ สถานศึกษา มีการก าหนดหลักสูตรการพัฒนา
แผน/โครงการพัฒนาบุคลากรด าเนินการพัฒนา ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

๖) การพัฒนาก่อนเลื่อนต าแหน่งโดยการศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่ ง ลักษณะ
งาน ตามต าแหน่งที่ได้รับ จัดส่งเสริมหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  เจตคติ  คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม  มีการประเมินผลและประเมินผลการพัฒนา 

๗) ด าเนินการร่วมกับงานโครงการการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน  ฝึกอบรม  สัมมนา 

๘) รับและรวบรวมรายงานผลการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนาของบุคลากรเพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร 

๙) สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่
ละภาคเรียน 

๑๐) งานการศึกษาต่อให้เสนอเรื่องขอลาศึกษาต่อของครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับให้เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์และหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 



2.การอบรมพัฒนาบุคลากร แยกตามปีงบประมาณ ดังนี้  
 

 

ที ่
ชั่วโมงการ

พัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักฐาน  

(ถ้ามี โปรด
ระบุ) 

 

ชื่อ – นามสกุล 

1 12 

ภาษาไทย 

เกียรติบัตร นางสาวอุไรวรรณ  ศรีกัลยา          
2 18 เกียรติบัตร นางอดิภา  ศรีพูล 

3 18 เกียรติบัตร นางกาญกนก  ไชยฉิม 

4 12 เกียรติบัตร นางสาวณิชากร  สมนึก 

5 18 เกียรติบัตร นางอรวรรณ  ธวัชวงษ ์

6 12 เกียรติบัตร นางสาวณิชาภา  แย้มกุล 

7 33 เกียรติบัตร นางจีรนันท์ สุขป้อม 

8 33 เกียรติบัตร นางสาวสุดารัตน ์ ทองไหล 

9 18  
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ 

เกียรติบัตร นายภวูดล  สายสวุรรณ 

10 18 เกียรติบัตร นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์ 
11 18 เกียรติบัตร นางสาวมัทร ี  โททอง 
12 18 เกียรติบัตร นางสาวสิริพร  พันธ ุ

13 - เกียรติบัตร นางสาวอาภาภรณ์  พูลกสิวิทย ์

14 18 เกียรติบัตร นางสาวบัณฑิตา  โพธิ์เสือ 

15 18 เกียรติบัตร นางสาวอลิสา  เกลยีวสีนาค 

16 18 เกียรติบัตร นางสาวศิมาภรณ์  อุบัต ิ

17 12 เกียรติบัตร นางสาวอรสา  เจนถิ่นปา่ 
18 12 เกียรติบัตร นายอกุฤษฏ ์ ฐากูรบุตร 
19 12  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

เกียรติบัตร นางสาวอันชุล ี คราวจันทร์ทึก 

20 12 เกียรติบัตร นายโยธิน  ศาสตร์ศรี 
21 12 เกียรติบัตร นางชนม์พิศา  ศาสตร์ศรี 
22 12 เกียรติบัตร นายภวูนัย    สาหร่ายสวุรรณ์ 
23 30 เกียรติบัตร นายกิตติชยั   เช่ียวชาญ 

24 42 เกียรติบัตร นายพชรวัฒน ์ ชมภูนุช 

25 21 เกียรติบัตร นางสาวรักษวรา   คชสิทธิ์ 
26 12 เกียรติบัตร นางสาวเบญจวรรณ   ธาดาธนบด ี

27 33 เกียรติบัตร นางสาวขวญัทิพย ์ วิทยารัตน์ 
28 23.5 เกียรติบัตร นางสาวหทัยรัตน์    วิสิทธิเขตรกรรม 

29 33 เกียรติบัตร นางสาวอรกาญจณ ์ โชคสวัสดิวงศ ์

30 21 เกียรติบัตร นายศุภณัฐ   วงศ์กระจ่าง 
31 21 เกียรติบัตร นางสาวทนิษฐา  ชื่นจิตร 
32 84 เกียรติบัตร นายอนิรุทธ ์ พูนววิัฒน์ 
33 51 เกียรติบัตร นางสาวเกสร ี แจ่มสกุล 

34 33 เกียรติบัตร นางสาววริษา   ทรัพย์ส าราญ 

35 96 เกียรติบัตร นายภูมิศักดิ ์  คงจันทร์ 
36 57 เกียรติบัตร นายปริวัตร   ศรสุรินทร์ 

37 67 เกียรติบัตร นางสาวนริศรา  ตรีสังข์ 
38 61 เกียรติบัตร นางสาววภิาวี  พูลการขาย 



 

ที ่
ชั่วโมงการ

พัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักฐาน  

(ถ้ามี โปรด
ระบุ) 

 

ชื่อ – นามสกุล 

39 36 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เกียรติบัตร นายธรณินทร ์สิงห์วงศ์ 

40 36 เกียรติบัตร นางสาวอรุณีย์  พิทกัษ ์

41 18 

ภาษาตา่งประเทศ 

เกียรติบัตร นางวารี  รอดมา 
42 12 เกียรติบัตร นางสาวเบญจมาศ  เล็กรัตน ์

43 12 เกียรติบัตร นายสมเกียรติ  ส าเภารอด 

44 12 เกียรติบัตร นายวีรชาติ  สายวงค์ 

45 33 เกียรติบัตร นางสาวกนกวรรณภรณ์  วงศ์สุฤทธิ์ 

46 12 เกียรติบัตร นางสาวธนิดา  ทพิย์เสน 

47 12 เกียรติบัตร นางสาวเขมจิรา  อินตระกูล 

48 30 เกียรติบัตร นางจุรีพร  ผาผ่อง 
49 33 เกียรติบัตร นางสาวหทยัรัตน์  โพธิ์มว่ง 
50 24 เกียรติบัตร นางสาววชิราคณา  เปรมจิตต์ 
51 12 เกียรติบัตร นางสาวประภาพร  แสนงาม 

52 12 

สังคมศึกษาฯ 

เกียรติบัตร นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ ์  

53 33 เกียรติบัตร นางสุนทรา  วิมลพันธ ์

54 42 เกียรติบัตร นางสาวอนุศรา  พูลคุ้ม 

55 31 เกียรติบัตร นายชวลิต  เลากสิกรรม 

56 12 เกียรติบัตร นางสาวชฏิน ี จูเทศ 

57 12 เกียรติบัตร นางเกศริน  เพ็ชนะ 

58 42 เกียรติบัตร นางสาวกนกพร  ค าลือไชย 

59 22 เกียรติบัตร นางสาวนลัทพร  ช านาญถิ่นเถือน 

60 28.5 เกียรติบัตร นางศุภมาศ  พูลจิตร์ 
61 39 เกียรติบัตร นายพัทธดนย์  ชูเพ็ง 
62 12 

ศิลปะ 

เกียรติบัตร นายนิลรัตน์  พึ่งพา 
63 12 เกียรติบัตร นางยุพิน  สมสวย 

64 12 เกียรติบัตร นางสาวณฐัปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย 

65 33 เกียรติบัตร นายอภิรักษ์  กัลพันธุ ์
66 12 เกียรติบัตร นางสาวภารดี  เกิดวาระ 

67 12 เกียรติบัตร นางสาวนวลนลา  ส าเภายนต ์

68 12 เกียรติบัตร นายกิตติพงษ ์ คงโต 

69 0 

สุขศึกษาและพลศึกษา 

เกียรติบัตร นายปราโมทย์  พูลเกิด 

70 42 เกียรติบัตร นายชินพัฒน์  แกว้ลายค า 
71 12 เกียรติบัตร นายปวงไทย  ประสมพงษ์ 
72 33 เกียรติบัตร นายทัศนัย   ฉันทอภิชยั 

73 12 เกียรติบัตร นายนิมิตร์  แกว้สาสุข 

74 18 เกียรติบัตร นางสาวเอื้องพร  นิระคม 

75 12 

การงานอาชพี 

เกียรติบัตร นางสาวอโนชา  เกษกรณ์ 

76 12 เกียรติบัตร นางสาวปิยะดา  แสงมณี 

77 12 เกียรติบัตร นางทัศนีย์  เพิ่มภาค 

78 12 เกียรติบัตร นายภราดร  บวัปอน 

79 75 เกียรติบัตร นางสาวรัตนาภรณ์  ดิษฐ์ทอง 



 

 

ที ่
ชั่วโมงการ

พัฒนา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ หลักฐาน  

(ถ้ามี โปรด
ระบุ) 

 

ชื่อ – นามสกุล 

80 36 

การงานอาชพี 

เกียรติบัตร นางสาวศิรินันท ์ สิมากรณ์ 

81 36 เกียรติบัตร นายวุฒิชยั  สวุรรณรินทร์ 
82 12 เกียรติบัตร นางบุษยาภรณ์  สินน้ าค า 
83 33 เกียรติบัตร นายบุตร  สุดสังข์ 
84 12 เกียรติบัตร นายปรีชานนัท์  ด่านตระกูลหิรญั 

85 75 เกียรติบัตร นางชุติกาญจน ์ เกษมวัฒนา 
86 12 เกียรติบัตร นายสมโภชน ์ แกว้เทียน 

 




