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รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพื่อการส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพครูและบุคลากร 

 

 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษขอนแก่น เขต ๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ



๑ 

 

ค าน า 

ตามท่ีได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และค าสั่งที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ 
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคซึ่งก าหนดให้ มีคณะกรรมการ 
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค และให้ยุบเลิก อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้ง ให้โอน อ านาจหน้าที่ของ อ.ก.ค. 
ศ.เขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปเป็นอ านาจ 
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดซึ่งต่อมาได้มีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ค าสั่งที่ 
๑๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับปรุง 
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการใน 
ภูมิภาคและคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้การด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นั้น โรงเรียนบ้านแดงน้อยจึงได้ 
จัดท ารายงานผลการบริหารงานบุคคลและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ 
ระเบียบหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ชัดเจนและเป็นมาตรฐาน
เดียวกันต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานชุดนี้จะเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนบ้านแดงน้อยและบุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าป ๒๕๖๔ 

จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบานแดงน้อย ได้มีการด าเนินการตาม 
นโยบาย และมีผลการด าเนินการตามนโยบาย ดังนี้ 
 

ด้านที่ ๑ การวางแผนก าลังคน การสรรหาและเลื่อนเงินเดือน 

- การวางแผนก าลังคน 
วางแผนอัตรากังลังเพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

สถานศึกษาเพ่ือใช้สรรหาบุคคลไปด ารงต าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรงตาม
ความต้องการวิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้ง
แผนการ ปฏิรูปยุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ซึ่งทางโรงเรียนบ้านแดงน้อย มี
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน ๒๒ คน 

- การสรรหา 
ในปีพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแดงน้อย มีข้าราชการครูอยู่ใน ระดับพอดีเกณฑ์มีอัตรา

เพียงพอกับ การวางแผนก าลังคนครบตามเกณฑที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
- การเลื่อนเงินเดือน 
โรงเรียนบ้านแดงน้อยได้ด าเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการครูและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง

ประจ าปีละ ๒  ครั้งและด าเนินการเลื่อนเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการปีละ ๑ ครั้ง ตามผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล 
แจ้งผลรายบุคคลโดยด าเนินการตาม ระเบียบกฎหมายทุกข้ันตอน 

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๑ นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ช านาญ

การพิเศษ 

ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

  

๒ นายประสิทธิ์ งอสอน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(สังคมศึกษา) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 



๓ 

 

๓ นางสถาพร แก้วภูมิแห่ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(การสอน
ภาษาไทย) 

ประจ าชั้น ป.๕/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๔ นางถนอมจิต รัศมีเดือน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.๓/๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 

๕ นางมะลิ แสนบุตร ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.ปฐมวัย ประจ าชั้นอนุบาล ๑   

๖ นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ม.๒ /กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๗ นางสาวณัฐจารี เยาวมาตย์ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(พลศึกษา) ประจ าชั้น ป.๑/๒  
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๘ นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต  ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๙ นางพนทอง นวลบุดดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คหกรรม) ประจ าชั้น อนุบาล ๒   

๑๐ นางภาณี ยุพะลา ครู ช านาญการ ค.บ.(๕ ปี) 
การศึกษาปฐมวัย 

ประจ าชั้น อนุบาล ๓  

๑๑ นางบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์ คร ู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ป.๔ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๒ นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ คร ู วท.บ.(เคมี) ประจ าชั้น ม.๑ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๓ นางสาวสุภาวดี สายเนตร คร ู ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ป.๖ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 

๑๔ นางสาวศศิ  ทองศรี คร ู (ศษ.บ.) 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 



๔ 

 

๑๕ นางสุนิสา  ศิริโส 
 

คร ู ค.บ.(๕ ปี) 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจ าชั้น ป.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

๑๖ นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ประจ าชั้น ม.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๑๗ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ครูผู้ช่วย ศษ.บ.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 

ประจ าชั้น ป. ๑/๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๘ นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น ป. ๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑๙ นายเฉลิม สมสิน ครูอัตราจ้าง วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๒๐ นางสาววันวิสา  สุ่มมาตย์ ครูพิเศษ วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 

๒๑ นางสุจิตรา กิตติบริสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน บธบ.
(บริหารธุรกิจ) 

-  

๒๒ นายประจักษ์ ศรีภูเวียง นักการภารโรง ปว.ช.ไฟฟ้า -  
 

  



๕ 

 

ด้านที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร 
๑. ครูที่เข้ารับการพัฒนามากกว่า ๒๐ ชั่วโมงตอปี พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครูทุกคนที่เขารับ

การอบรม และพัฒนาทางวิชาการซึ่งสูงข้ึนทุกป ีแสดงใหเห็นว่า ครูในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเอง
อย่างสม่ าเสมอ 

๒.ครทูี่มีความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร(ICT) ในระดับดีพบว่า ในปพี.ศ. ๒๕๖๔ ร้อยละของครูที่มีความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในระดับ ดี มีค่าร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ตาม
เป้าหมายที่วางไว้แสดงให้เห็น วาจะสามารถพัฒนาความรู้ทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษและทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร(ICT) ในระดับที่เทียบเท่าตามที่วางไว้ 

การพัฒนาบุคลากรของครูและบุคลากร 

ชื่อ-สกุล ว.ด.ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
นางสุนิสา 

ศิริโส 
๒๑ 

มกราคม 
๒๕๖๕ 

พลังครูยุคใหม่ 
สร้างคุณภาพคน

ไทยสู่สากล 

ออนไลน์ คุรุสภา 

 
นางสุนิสา 

ศิริโส 
๒๑ 

มกราคม 
๒๕๖๕ 

หลักสูตรส่งเสริม
การเรียนรู้หน้าที่
พลเมืองดิจิทัล 
ส าหรับครูระดับ
ประถมศึกษา 

 

ออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
นางสุนิสา 

ศิริโส 
๑๖ 

มกราคม-
๓๑ 

พฤษภาคม 
๒๕๖๕ 

หลักสูตรพลังครู
ยุคใหม่ สร้าง

คุณภาพคนไทยสู่
สากล 

 
 

ออนไลน์ คุรุสภา 

 

นางสุนิสา 
ศิริโส 

๑๕ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๕ 

การใช้งานระบบ
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย 
(MOE Safetry 

Platfrom) 

ออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
นางสุนิสา 

ศิริโส 
๑๗ 

มีนาคม 
๒๕๖๕ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เสริมสร้าง

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ  
 



๖ 

 

ชื่อ-สกุล ว.ด.ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
ศักยภาพ

ข้าราชการครู
และบคลากรทาง

การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๓ เปิด
โลกการศึกษาไร้
ขีดจ ากัดในยุค
จักรวาลนฤมิต 

 
 
 
 
 

นางสุนิสา 
ศิริโส 

๑๘ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

ตลาดนัดวิชาการ
หลักสูตร

สถานศึกษา เรียน 
เบ่น เน้น

เทคโนโลยีและ
สร้างอาชีพใน

อนาคต 

ออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

นางสุนิสา 
ศิริโส 

๒๔ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๕ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ

ข้าราชการครู
และบคลากรทาง

การศึกษา 
กิจกรรมที่ ๔ 

ค่านิยมท่ีดีงาม
ของเด็กและ

เยาวชน 

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

 

นางภาณี 
ยุพะลา 

๑๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

การใช้ระบบ
มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย  

ออนไลน์ ส านักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
นางภาณี 
ยุพะลา 

๒๔ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ 
เสริมสร้าง
ศักยภาพ

ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ  



๗ 

 

ชื่อ-สกุล ว.ด.ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
ข้าราชการครู

และบคลากรทาง
การศึกษา 

กิจกรรมที่ ๔ 
ค่านิยมท่ีดีงาม
ของเด็กและ

เยาวชน 
นางสาววัน
วิสา สุ่ม
มาตย์ 

๔ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

แนวทางการ
จัดการเรียนการ
สอนส าหรับเด็กที่
มีความบกพร่อง
ในการเรียนรู้ช่วง
สถานการณ์โควิด-

๑๙ 

ออนไลน์ บริษัท อักษร เอ็ด
ดูเคชั่น จ ากัด

(มหาชน) 

 

นางสาว
จุฑามาศ 
ยะลาไสย์ 

๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

อบรมการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
ครูผู้สอนโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาตาม
ข้อตกลง PA  

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑  

 

นางสาว
หนึ่งฤดี ศรี
ประพันธ์ 

๓๑ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพ
การขัดการเรียนรู้

ภาษาอังกฤษ 
ตามแนว Active 
Learning แบบ

ออนไลน์ 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต๑ 

 

นางสาว
หนึ่งฤดี ศรี
ประพันธ์ 

๖ 
กันยายน 
๒๕๖๔ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการแบบ

ออนไลน์การสอน 
Phonic ส าหรับ

ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 

ระดับปฐมวัยและ

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต๑ 

 
 



๘ 

 

ชื่อ-สกุล ว.ด.ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
ระดับ

ประถมศึกษา 
นางสาว
สุพัตรา 

ฤทธิ์ลือไกร 

๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ

พัฒนาสมรรถนะ
การอ่านขั้นสูง
ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา

ประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต๑ 

 

นางสาว
สุพัตรา 

ฤทธิ์ลือไกร 

๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๕ 

อบรมการ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาส าหรับ
ครูผู้สอนโรงเรียน
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาตาม
ข้อตกลง PA  

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑  

 

นางสาวณิ
ชาภัทร อร

มูล 

๑๕ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

อบรมพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิง
รุก การวิจัยในชั้น
เรียน การสร้าง

นวัตกรรม
การศึกษา ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีลักษะและ

ทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑  

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑  

 

นางสาวณิ
ชาภัทร อร

มูล 

๕ 
ตุลาคม 
๒๕๖๔ 

 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ

เขียนข้อตกลงใน
การพัฒนาตนเอง 

PA ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ

ศึกษา 

ออนไลน์ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑  

 



๙ 

 

ชื่อ-สกุล ว.ด.ป เรื่อง สถานที ่ หน่วยงาน หลักฐาน 
นางสาวณิ
ชาภัทร อร

มูล 

๒๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๕ 

 

เข้าร่วมเสวนาการ
เปิดชั้นเรียน

ระดับชาติ ครั้งที่ 
๑๕ 

ออนไลน์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิชาชีพครู
ส าหรับอาเซียน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น   

 

ด้านที่ ๓ การสงเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ 
ด้านการสร้างขวัญ และก าลังใจใหแกบุคลากรโรงเรียนไดม้ีการสร้างขวัญ และก าลังใจแก่

บุคลากรและ ครอบครัวในโอกาสต่าง ๆ เชน ส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อน
ต าแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร
โครงการศึกษาต่อ นโยบายการบริการ และสิทธิประโยชนดังกลวได้มีการออกแบบใหเหมาะสม ตาม 
ความตองการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลายและเหมาะสมกับความแตกต่างของกลุ่มและประเภทของ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือวาบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนตองปฏิบัติ
หนาที่ตามนโยบายใหเหมาะสมกับตาแหนง และได้รับสิทธิประโยชนอย่างทั่วถึง เทาเทียมกัน 
 
ด้านที ่๔ การด าเนินการทางวินัย 

พบวา ในปพ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านแดงน้อยไม่ได้รับเรื่องรองเรียน ไม่มกีารลงโทษ 
หรือด าเนินการทางวินัยต่อราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
       (นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์) 

                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย 



๑๑ 

 

 


