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โรงเรียนพานพร้าว 
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาหนองคาย 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 
แบบรายงานผลการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

---------------------------------------------------------- 
 จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพานพร้าว ได้มีการดำเนินการตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔ โดยแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน  และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 
 ด้านที ่๑ การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 
 ๑.๑ .การวางแผนกำลังคน วางแผนอัตรากำลังเพือ่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เพือ่ใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอนและตรงตามความ
ต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
            ๑.๑.๑ มีข้อมลูอัตรากำลังครูและจำนวนนักเรียน ณ วันที ่๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
 

                                       

                     
  
 

 



 
  ๑.๑.๒ มีการจดัทำข้อมูลครู แยกตามเพศ คุณวุฒิ วิชาเอกตลอดจนความสามารถพิเศษ ที่ถูกตอ้ง 

                  ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพร้าว 
                                        จำนวนครูและบุคลากรทั้งหมด ๓๒ คน 
                                               ชาย ๑๕ คน หญิง ๑๗ คน 
 

ที่ ชื่อ-สกุล วุฒิ วิชาเอก หมายเหต ุ
๑ นายคมสัน  ชัยจักร ์ ศศ.บ.,ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาอังกฤษ  
๒ นางวัชรพีร  ชัยจักร์ คบ.,คม. วิทยาศาสตร์ทั่วไป,การบริหารจดัการศึกษา  
๓ นางองุ่น  ผาจันทร ์ บธ.บ. การบัญช ี  
๔ นางศรีไพร  สังฆะคุณ ศศ.บ.,กศ.ม. บรรณารักษ์ศาสตร์,หลักสูตรและการสอน  
๕ นายไพโรจน์ สังฆะคุณ คบ.,กศ.มฐ ครุศาสตร์บัณฑิต(พลศึกษา,หลักสูตรและการสอน  
๖ นางดรุณ ี ไชยมานันท ์ วท.บ. เคม ี  
๗ นางพิชญา  สวุงศ ์ คบ. ภาษาไทย  
๘ นางวิญญู  คำภักด ี คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๙ นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง คบ.,กศ.ม. ศิลปศึกษา,บริหารการศกึษา  

๑๐ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม ศษ.บ. การสอนวทิย์-คณติ (ฟิสกิส์-คณิต)  
๑๑ นายสมศักดิ ์ พูลเพิ่ม คบ. คอมพิวเตอร ์  
๑๒ นายสุเมธ  ถาไชยลา วท.บ. คณิตศาสตร ์  
๑๓ นายสัมพันธ์ สวัสดิธ์รรม คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์  
๑๔ นางสาวเยาวลกัษณ์ พรมเนาว์ ศษ.บ.,ศษ.ม. การสอนวทิย์(เคมี-ชีวะ),การบริหารการศึกษา  
๑๕ นางสมพร  นนทะนำ คบ. คหกรรมศาสตร ์  
๑๖ นางสาววันดี  ไชยสุระ ศศ.บ. สังคมศึกษา  
๑๗ นางสาวกมลรัตน ์ ปะตังถาเน คบ. ชีววิทยา  
๑๘ นางสาวพัชร ี สวรรค์วิจติร คบ. ภาษาอังกฤษ  
๑๙ นายเสกสรรค ์ ปุณริบูรณ ์ คบ. อุตสาหกรรมศิลป ์  
๒๐ นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน ศษ.บ. สังคมศึกษา  
๒๑ นายวรพักตร์  มีมะจำ ศษ.บ. ภาษาไทย  
๒๒ นายกิตติ์ณฐั  สุนทรวิสัย คบ. ภาษาอังกฤษ  
๒๓ นางสาวลดัดาวรรรณ โพธิจันทร์ คบ. ภาษาอังกฤษ  
๒๔ นางสาวสพุัตรา  นุ่นสวัสดิ์ วท.บ.,ค.ม. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารลหลักสูตรและการสอน  
๒๕ นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง กศ.บ. ดนตรีศกึษา  
๒๖ นายกันทรากร  แหลมกกี่ำ คบ. นาฏศิลป ์  
๒๗ นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว คบ. สังคมศึกษา  
๒๘ นายวัชรพล  รักษาภักด ี คบ. คอมพิวเตอร ์  
๒๙ นางสาวสดุารตัน์ วิชาไชย คบ. บรรณารักษ์ศาสตร ์  
๓๐ นายเพช มิ่งขวัญ ม.๖ - นักการภารโรง 

๓๑ นายคำพอง  โคตรแกว้ ม.๖ - นักการภารโรง 

๓๒ นายวิโรจน ์ รัตนคำ ม.๖ - นักการภารโรง 

 
 



 
 ๑.๑.๓ มีการกำหนดตำแหน่งอัตรากำลังคร ูตามภารกิจกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                        ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพานพรา้ว 
                                        จำแนกตามกลุม่สาระการเรียนรู้ 
  ๑.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย               

ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นางพิชญา  สวุงศ ์ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายวรพักตร์  มีมะจำ  

  

 ๒.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์              
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นายสุเมธ  ถาไชยลา หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางนันธิยา  พูลเพิ่ม  
๓ นางสาวเยาวลกัษณ์  พรมเนาว์  

 

 ๓.กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี               
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นายสมศักดิ ์ พูลเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นางดรุณ ี ไชยมานันท ์  
๓ นางวิญญู  คำภักด ี  
๔ นางสาวกมลรัตน ์ปะตังถาเน  
๕ นายวัชรพล  รักษาภักด ี  

 

 ๔.กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม              
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาววันดี  ไชยสุระ หัวหนา้กลุ่มสาระ 
๒ นางสาวณัฐธิชา  ทองยืน  
๓ นางสาวพรอุมา  ศรีแก้ว  

 

 ๕.กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา              
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นายไพโรจน์  สังฆะคุณ หัวหน้ากลุ่มสาระ 

 

 ๖.กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ              
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นายธนวิชญ์  หลอดสว่าง หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายวุฒิศาสตร์  เทพอินแดง  
๓ นายกันทรากร  แหลมกกี่ำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๗.กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ            
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสมพร  นนทะนำ หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายสัมพันธ์  สวัสดิ์ธรรม  
๓ นางสาวสพุัตรา  นุ่นสวัสดิ์  
๔ นายเสกสรรค ์ ปุณริบูรณ์  

 

 ๘.กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ              
ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ 
๑ นางสาวพัชร ี สวรรค์วิจติร หัวหน้ากลุ่มสาระ 
๒ นายกิตต์ณฐั  สุนทรวิสัย  
๓ นางสาวลดัดาวรรณ  โพธิจันทร์  

 
 ๑.๑.๔ มีการบริหารอัตรากำลังครูที่ถูกต้อง สอดคล้องกับสภาพความจำเป็นและความต้องการของสถานศึกษา
และสอดคล้องกับวิสัยทศัน์ พันธกจิ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร 
 ๑.๒ การสรรหา 
                โรงเรียนพานพร้าว ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลกัษณะที่กำหนด และเลือกสรรคนดี คนเก่ง เพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจของสานศึกษา 
                ๑.๒.๑ ดำเนินการสรรหาบุคคลตามคุณลักษณะที่สถานศึกษาต้องการและสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
ระเบียบวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งตามที่ ( ก.ค.ศ.) กำหนดใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลงและอัตราตำแหน่งที่ว่าง
หรือขาดแคลน 
                 ๑.๒.๒ ดำเนินการสรรหาโดยวธิีการที่หลากหลาย เป็นธรรมและโปร่งใส ดังนี ้
                    ๑.๒.๒.๑ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครใูนสถานศึกษาโดยการขอใช้บัญชีผู้สอบเข้าแข่งขันได้ของเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาหนองคายหรือพื้นที่ใกล้เคียง 
                    ๑.๒.๒.๒ ดำเนินการสรรหาข้าราชการครใูนสถานศึกษาโดยการรับย้าย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่
(ก.ค.ศ.) กำหนด 
                   ๑.๒.๒.๓ ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างชัว่คราวและลูกจ้างประจำ 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยการประกาศรับสมัครทางสื่อต่าง ๆ เพื่อการรับรูอ้ย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
               ๑.๓ การเลื่อนเงินเดือน โรงเรียนพานพร้าว ไดด้ำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ปีละ ๒ ครั้ง โดย
ดำเนินการจดัระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพจิารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยพิจารณาจากการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย การปฏิบัติตนตามหลักจรรยาบรรณวชิาชพี และ
การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนด มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบ
กฎหมายทุกขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

            
 
ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร 
 ๑. โรงเรียนพานพร้าวไดด้ำเนินการจดัทำโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรในดา้นต่าง ๆ ให้มีความสามารถ และทกัษะในการปฏิบัติงานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้
เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
 

       
 

      
 



         
 

         
 

         
 

         
  
      ๒. ดำเนินการจัดทำข้อมูลการพัฒนาบุคลากร เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรในแต่ละตำแหน่ง สามารถบริหาร
จดัการบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ อยา่งเหมาะสมตามความถนัดและความรู้ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 



 
 ๓. ดำเนินการส่งเสริมการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ (ก.ค.ศ.) 
กำหนด  เพือ่สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของข้าราชการครูในสังกดั 
 

          
 

                                      
 
  ดา้นที่ ๓ การส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจ 
  โรงเรียนพานพรา้ว เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้
มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชวีิต มีขวญัและกำลังใจ ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาและกำกับดูแลใหข้้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชพี 
เป็นข้าราชการที่มดีีมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ 
 

๑. ดำเนินการจดัทำโครงการเสริมสร้างขวัญและกำลงัใจของบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน โดยการมอบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร หรือช่อดอกไม้แสดงความยินดี การจดังานเลี้ยงรับ-ส่ง การมอบของเยี่ยมไข้ 
เพื่อความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยโรงเรียนถือวา่บุคลากรทุกคนเปรียบเสมือนสมาชิกของ
ครอบครัว ทุกคนไดร้ับสิทธิประโยชน์อย่างทัว่ถึงเท่าเทียมกัน 
 
 
 
 
 



 

      
 

      
 
 ๒.ดำเนินการส่งเสริมบุคลากรให้มีโอกาสกา้วหน้าในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงข้ึน ทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

                                     
 
ด้านที่ ๔ การดำเนินการทางวินัย  
          พบว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โรงเรียนพานพร้าว ไม่ไดร้ับเรื่องรอ้งเรียน ไม่มีการลงโทษหรือดำเนินการทางวินัย
ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   
                            ประกาศ ณ วันที ่๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็นต้นไป 
 

                                                                 
              (  นายคมสัน  ชัยจักร์  ) 
                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพร้าว  


