
รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
………………………………………………………………………. 

  
1 ข้อมูลพื้นฐานข้าราชการครูและบุคลากร 
 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งคุณวุฒิ ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
เลขที่ 

ต าแหน่ง 
วุฒิ

การศึกษา 
วิชาเอก 

1. นายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา  ผู้อ านวยการ 131432 ค.ม. บริหารการศึกษา 
2. นางสาวไพลิน   ชิณเทศ   ครูอันดับ คศ.3 131437 สส.บ. ส่งเสริมการเกษตร 
3. นายประดิษฐ์   ภูสีฤทธิ์  ครูอันดับ คศ.3  66609 ค.บ. สังคมศึกษา 
4. นายโกวิทย์      เฉิดเจริญ   ครูอันดับ คศ.3  133758 กศ.บ. ศิลปศึกษา 
5. นางนงค์นุช   ถิ่นค าเชิด ครูอันดับ คศ.3   18650 ค.บ. ฟิสิกส์ 
6. นายพลกฤษณ์  รินทรึก ครูอันดับ คศ.2  5779 วท.บ 

วท.ม. 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

7. นางลักษณา  ปรีพูล  ครูอันดับ คศ.3  3462 กศ.บ. 
ศษ.ม. 

ชีววิทยา 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 

8. นางพิมพ์ลภัส   โคตาสี ครูอันดับ คศ.3  128495 ค.บ 
ค.ม. 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
วิจัยและประเมินผลการศึกษา 

9. นายสามารถ   กินะรี  ครูอันดับ คศ.3  164 วท.บ. 
วท.ม 

เคมี 
เคมีวิเคราะห์ 

10. นางสาวศิริพรรณ โชติชื่น  ครูอันดับ คศ.2  131433 ค.บ. ฟิสิกส์ 
11. นางสาววัชราภรณ์ ม่วงนาครอง ครูอันดับ คศ.1 218 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
12. นางสาวปรียานุช หันวิสัย  ครูอันดับ คศ.1  67179 กศ.บ. สังคมศึกษา 
13. นางสาวอรวรรณ  เบี้ยวพา ครูอันดับ คศ.1  5460 ค.บ. คณิตศาสตร ์
14. นายศราวุฒิ  ฉวีแปลง ครูผู้ช่วย 51227 ค.บ. ภาษาไทย 
15. นางลัดดาวัลย์  มาศภูมี  พนักงานราชการ บท 13 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
16. นายอนุชาติ   ปัญญาดิษฐ์  พนักงานราชการ บท 15 ศศ.บ. ดนตรี 
17. นางสาวประภาสิริ ขันธวิเศษ  ครูอัตราจ้าง - ค.บ. คณิตศาสตร ์
18. นางสาวรัตนา  ภารสงัด  ครู LD - ปวส. การจัดการ 
19. นางสาวนิภาวรรณ ฉายอ าไพ ครูธุรการ - บธ.บ. การบัญชี 
20. นายบัวพา  ไชยมาลี  พนักงานบริการ 2717 ม.3 - 

 
 



2. รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปีการศึกษา 2562 
     ด้านที่ 1 การแสวงหาบุคลากร 
    ทางโรงเรียนได้มีการวางแผนอัตราก าลังเพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
และตรงตามความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภาระกิจของสถานศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
แผนการปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซ่ึงทางโรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม มีข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 20 คน 

- การสรรหา 
           ในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคมมีข้าราชการครูเกินเกณฑ์ 3 ต าแหน่ง และได้ย้ายไป
ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอ่ืน ตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ ก าหนด 

- การเลื่อนเงินเดือน 
                โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคมได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจ าปีละ 2 ครั้ง และด าเนินการเลื่อนเงินเดือนค่าตอบแทนพนักงานข้าราชการปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดย
ด าเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 
 
 ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 

1) ครูได้เข้ารับการอบรมและพัฒนาทางวิชาการทุกคน คิดเป็น 100 % แสดงให้เห็นว่าครูมีการ
พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 

2) ครูที่มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ทุกคน ซึ่งอยู่ในระดับดี  ตามเป้าหมายที่วางไว้แสดงให้เห็นว่าจะสามารถพัฒนาครูให้มีความรู้ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้เพ่ิมขึ้นอีกต่อไป และทาง
โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคมได้มีวิทยากรด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศระดับประเทศ  

 
ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
 ด้านการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากร

และครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เช่น ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  การคลอดบุตร  การเลื่อนขั้น งานวันเกิด  
การเลื่อนต าแหน่ง หรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น  การเจ็บไข้ได้ป่วย หรืองานฌาปนกิจศพ 

 
 ด้านที่ 4  การให้บุคลากรพ้นจากหน้าที่การงาน   
  พบว่าในปี พ.ศ. 2562 โรงเรียนจ าปาหลวงวิทยาคม มีบุคลากรย้ายไปด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนอื่น 
2 ต าแหน่ง 
 
 


