
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รายงานผลการบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล

บุคคล 

โรงเรียนท่าดอกค าวทิยาคม 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ 



ประกาศโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

เร่ือง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 
 

 

  จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนท่าดอกคำ  ได้มีการดำเนินการตาม 

นโยบาย และมีผลการดำเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 

ด้านที่ 1 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 
 

- การวางแผนกำลังคน 

   วางแผนอัตรากำลังเพื่อใช้ในการการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา            

ในสถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตามความต้องการ

วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการปฏิรูปประยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) ซึ่งทางโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

จำนวน 16 คน 
 

  - การสรรหา 

   ในปีพ.ศ. 2565 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม มีข้าราชการครู อยู่ในระดับพอดีเกณฑ์ มีอัตราเพียงพอ

กับการวางแผนกำลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

  - การเลื่อนเงินเดือน 

   โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม ได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง

ประจำปีละ  2 ครั้ง ตามผลการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

มีการประกาศผล แจ้งผลรายบุคคลโดยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายทุกขั้นตอน 

 

ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
 

  1. ครูที่เข้ารับการพัฒนาทางวิชาการมากกวา่ 20 ชั่วโมงต่อป ี

   พบว่าในปี พ.ศ. 2565 ร้อยละของครูที่เข้ารับการอบรม และพัฒนาทางวิชาการสูงขึ้นทุกปี แสดงให้

เห็นว่าครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 

 
 
 
 



รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 
เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรโรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม 

 
ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปี  เรื่อง  สถานที ่ หน่วยงาน 

ที่จัด 
หลักฐาน 

1.นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน 16 ม.ค. 65 เพ่ือเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติ
ตน เป็นครูดีไม่มีอบายมุข ปี64 
 

ออนไลน์ สสส เกียรติบัตร 

25 มิ.ย. 64 ผ่านการอบรมหลักสูตร 
หลักเกณฑ์และวิธีให้ข้าราชการครู 
ตำแหน่งครูมีวทยฐานะและเล่ือน
วิทยฐานะ 

 
 ออนไลน์ 

 
สพป.

สุพรรณบุรี เขต

1 

เกียรติบัตร 

15 ส.ค. 64 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติตนการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์  

ออนไลน์ สพฐ เกียรติบัตร 

10 ก.ย.64 ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการ
บริหารการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ พร้อมประสมการณ์จริง
จากผู้บริหารสถานศึกษา 

ออนไลน์ สพฐ เกียรติบัตร 

27 ส.ค. 64 เข้าร่วมโครงการประชุมการวิจัย
ทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 
16 นวัตกรรมการศึกษา กล้า
เปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาไทย 

 
ออนไลน์ 

 
สำนักงาน

เลขาธิการ 

 

 
2.นางวิสุตา  เนาวดี 14 ส.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

ทักษะการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 
ออนไลน์ คณะกรรมการ

การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

เกียรติบัตร 

21 พ.ค. 64 การจัดการการเรียนรู้การสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
ในหัวข้อ การส่งเสริมศักยภาพ
การเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอออนไลน์ 
 
 
 

ออนไลน์ คณะกรรมการ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

เกียรติบัตร 



20 พ.ค. 64 การจัดการการเรียนรู้การสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
ในหัวข้อ การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนออนไลน์ตามแนวคิดเก
มิฟิเคชันและ การวัดและประเมิน
สำหรับเรียนออนไลน์ 
 
 
 

ออนไลน์ คณะกรรมการ
การศึกษา 

   ขั้นพื้นฐาน 

เกียรติบัตร 

18 พ.ค. 64 การจัดการการเรียนรู้การสอน
ออนไลน์ยุคปกติใหม่ : มุมมอง
ของผู้บริหาร นักวิชาการ และครู
ในหัวข้อ การสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ 1และการสร้างห้องเรียน
ออนไลน์ 2 

ออนไลน์ คณะกรรมการ
ศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

เกียรติบัตร 

5 มี .ค 64 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกภายใต้สถานการณ์ 
COVID -19  
 

สมศ สมศ เกียรติบัตร 

3.นางสมรักษ์   ศรีนาค 6 ก.คง 64 ครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันแต่งคำ
ประพันธ์การแข่งขันกิจกรรม
โครงการรักษ์ภาษาไทย 

สหวิทยา
เขตเซกา 

โรงเรียนเซกา เกียรติบัตร 

9 พ.ค. 64 ได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้าง
ทักษะฝึกอบรมการทำชาใบหม่อน
และสบู่จากใยไหม 

อบต ท่า
ดอกคำ 

อบต ท่าดอก
คำ 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.นางสาวอริศสา แสงพรมชารี 
 
 
 
 

17 ก.พ. 64 ผ่านการเป็นวิทยากรการอบรม
เยาวชน SMART HERO 
  

โรงเรียนท่า
ดอกคำ
วิทยาคม 

กอ.รมน. เกียรติบัตร 

5.นางสาวภัทรภร  ปรีสงค์ 17 พ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนทางไกล 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 
 

ออนไลน ์ คณะกรรมการ
การศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน 

เกียรติบัตร 

 

6.นายปรัชญา  พันพรม 17ก.พ. 65 ผ่านการเป็นวิทยากรการอบรม
เยาวชน SMART HERO 

โรงเรียน
ท่าดอกคำ
วิทยาคม 

กอ.รมน. เกียรติบัตร 

7.นายพนมศักดิ์  เหมะธุลิน 6 ก.พ. 64 การสอนวงโยธวาทิตระดับพื้นฐาน เทศบาล
เมืองเลย 

สมาคมวงโยธ
วาทิตแห่ง
ประเทศไทย 

เกียรติบัตร 

14 มี.ค. 
64 

ได้เข้าร่วมรับการอบรมและผ่าน
ทดสอบการใช้งานระบบมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัย 

ออนไลน์ ศึกษาธิการ เกียรติบัตร 

1 ส.ค. 64 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมิน 

ออนไลน์ ศึกษาธกิาร เกียรติบัตร 

8.นายธนวัฒน์  เคนนันท์ 17 พ.ค. 
64 

  
ผ่านการเป็นวิทยากรการอบรม

เยาวชน SMART HERO 

ร.ร.ทา่
ดอกคำ
วิทยาคม 

กอ. รมน. เกียรติบัตร 

9.นางสาวภูษณิศา กิตติกุล
เจษฏา 
 

20ก.ย. 64 ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตร
สำหรับครู 

ออนไลน์ สพป. 
เพชรบูรณ์ 

เกียรติบัตร 

20 ก.ย. 64 การจวัดและประเมินผลการเรียนรู้
โครงการบริการวิชาการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ออนไลน์ สพป.
เพชรบูรณ์ 

เกียรติบัตร 

10.นางสาวภคินันทน์  สอน
เครือ 

21 ม.ค64 เป็นผู้ผ่านการอบรมโครงการ
โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทย
หลักสูตรการลดความเส่ียงภัยพิบัติ
ธรรมชาติ 

ออนไลน์       สพฐ  
 

เกียรติบัตร 



15 ส.ค.64 ได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ 

 
ออนไลน์ 

 
สพฐ 

 
เกียรติบัตร 

27 ก.พ64 งานปฏิบัติธรรมรำลึกบูรพาจารย์ 
109 ปี 

 
วัดสิงหาริน

ทาราม 

 
วัดสิงหารินทา

ราม 

 
เกียรติบัตร     

11.นางสาวกนิษฐารัช บุญธรรม 7 มี.ค.64 อบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยากรคำนวณสำหรับครู
มัธยมศึกษาปีที่  

ออนไลน์ สพฐ เกียรติบัตร 

12.นางสาวนิลยา สงวนนาม 27 พ.ค.64 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริม
สถานศึกษาและประสารความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกดัเพื่อ
สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สมศ สมศ 
 

เกียรติบัตร 

13.นายกิตติพงศ์ พวงศรี - - - - - 
14.นางชณิฎตา  เดิมทำรัมย ์ 16 ส.ค. 

64 
 
เป็นคณะกรรมการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงานผลการขับเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 

 
สพม บึง

กาฬ 

 
สพม.บึงกาฬ 

 
เกียรติบัตร 

15.นายวีระพงษ์ คำชนะ 21 ก.พ. 
64 

 

ได้เข้าอบรมเสริมสร้างทักษะฝึกการ
ทำชาใบหม่อนและสบู่จากใยไหม 

 

อบต ท่า
ดอกคำ 

อบต ท่าดอก
คำ 

เกียรติบัตร 

16.นายศราวุธ  ปุณริบูรณ์ 26 ก.พ. 
64  

ได้เข้าร่วมการปฎิบัติธรรม วัดสิงหาริน
ทาราม 

วัดสิงหารินทา
ราม 

เกียรติบัตร 

 
 

 
 ลงชื่อ 

                                                   (นายวิศรุต  สมบัติบุญสวน) 

                   ผูอ้ำนวยการโรงเรียนท่าดอกคำวทิยาคม 

 

 


