
 
  

 
รายงานการบริหารบุคคล 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
โรงเรียนบ้านห้วยน  าพ ุ

 
 
 
 
 
 

ต าบลห้วยทราย อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 



 1.ข้อมูลรายช่ือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยน  าพุ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นางสุนีย์   อยู่หลง ผู้อ านวยการโรงเรียน  
2 นางยุพิน   ข าทวี ครูช านาญการพิเศษ  
3 นางจันทนา   สืบเสน ครูช านาญการพิเศษ  
4 นางสาวบุษยา  พยมธน ครูช านาญการพิเศษ  
5 นางพัชรพร   หอมแม้น ครูช านาญการพิเศษ  
6 นางสุธาทิพย์   นิโกรธา ครูช านาญการพิเศษ  
7 นางจุฑามาศ   รัตนปัญญา ครูช านาญการพิเศษ  
8 นายจรัญ     สังข์แก้ว ครชู านาญการ  
9 นายเอกลักษณ์   หนูยิ้มซ้าย ครูช านาญการ  
10 นายภาคภูมิ   เพิ่มพูน คร ูคศ.2  
11 นางสาวกมลวรรณ  เอี่ยมแท้ คร ูคศ.2  
12 นางสาวปฏิมาพร   เทียมเทศ คร ูคศ.2  
13 นางฟาติมะฮ์  ม่วงอุมิง คร ูคศ.2  
14 นางสาวกาญจนา  ชัยวิมล ครู คศ.1  
15 นางสาวนันทวรรณ  ทองเรือง ครูผู้ช่วย  
16 นายอนุรักษ์  นางแก้ว ครูผู้ช่วย  
17 นางสาวรุ่งทิวา  สมิงนรา ครูผู้ช่วย  
18 นางสาวปภาดา    พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน  
19 นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์   จีบเจือ ลูกจ้างชั่วคราว  
20 นางสาวสุภัทรา  จ าปาทอง ลูกจ้างชั่วคราว  
21 นางสาวนิตยา  จันทร์เฉย พ่ีเลี้ยงเด็กพิเศษ  
22 นายมาเลิศ     อยู่เย็น ลูกจ้างชั่วคราว  
23 นายอ านวย   อยู่เย็น พนักงานท าความสะอาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. ผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านห้วยน  าพุ มีดังนี   
 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบตามมาตรา 23 

ผลการดาเนินงาน 
ดีมาก ดี ต้องปรับปรุง ปัญหา/อุปสรรค 

(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งการก าหนดจานวนและอัตราต าแหน่งและ
เกลี่ยอัตรากาลังให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารงาน
บุคคล ระเบียบและ หลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 

    

(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 

    

(3) ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บรหิารการศึกษาและข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 

    

(4) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินการทางวินัยการออก
จากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ตามท่ีก าหนดไว้
ในพระราชบัญญัตินี้ 

    

(5) ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ 
การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการและการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพ ุ 

    

(6) กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาในโรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 

    

(7) จัดทาและพัฒนาฐานข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านห้วย
น้ าพุ 

   

(8) จัดทารายงานประจาปีที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้าน
ห้วยน้ าพ ุ

   

(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหาร งานบุคคลใน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพ ุ

   

(10) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัตินี้
กฎหมายอื่นหรือตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

   

 



3.การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ที่ เร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

1 
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะต าแหน่งครูตามหลักเกณฑ์
ใหม่ ว 21/2560 และการปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Logbook 
Teacher  

6 ต.ค. 61 โรงเรียนหาดสนุกราษฎร์บ ารุง 

2 
ด้วยอินโฟกราฟิกโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

20 ต.ค. 62 หลักสูตรออนไลน์ 

3 การลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัว 21 ต.ค. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
4 หลักสูตรการให้การปรึกษาวัยรุ่น 26 ต.ค. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
5 การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณีซึมเศร้า 28 ต.ค. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
6 การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด 6 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
7 การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณีความรุนแรง 6 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
8 การให้การปรึกษาวัยรุ่น กรณีเกมและคอมพิวเตอร์ 11 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
9 อบรมหลักสูตรกรรมการกลาง (ขั้นที่ 1) 11 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
10 การให้การปรึกษาวัยรุ่นแบบสร้างแรงจูงใจ 12 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
11 การให้การปรึกษาวัยรุ่น การให้การปรึกษาครอบครัว 12 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
12 การให้การปรึกษาวัยรุ่นกรณียาเสพติด 13 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 
13 การให้การปรึกษาวัยรุ่นบทเรียนเบื้องต้นและทักษะเฉพาะประเด็น 13 พ.ย. 62 หลักสูตรออนไลน์ 

14 
อบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนว
ทางการประเมินคุณภาพภายนอกประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

20 ธ.ค. 62 โรงแรมหาดทอง 

15 
การประชุมปฏิบัติการวางแผนเตรียมการประเมินโรงเรียนบ้านนักวิ
ทาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 

24 ธ.ค. 62 
ห้องประชุมตะนาวศรี 

สพป.ปข.1 
16 หลักสูตรส าหรับข้าราชการสุจริตไทย 10 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
17 หลักสูตรป้องกันไวรัสโคโรนา 14 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
18 หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
19 หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์ AI 14 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
20 หลักสูตรวิทยาการค านวณ 15 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
21 หลักสูตรห้องเรียนคุณภาพ (DLTV Clasroom) 15 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
22 กิจกรรมวันคุ้มครองโลกประจ าปี 2563 22 เม.ย. 63 อทว.พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ 

23 
การประเมินความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฏ
กระทรวงการประกันคุณภาพ 

27 เม.ย. 63 โรงเรียนบ้านห้วยน้ าพุ 

 



การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ที่ เร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 

24 การจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง 29 เม.ย. 63 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม

เกล้า ณ หว้ากอ 

25 
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล 

7 พ.ค. 63 สพฐ. 

26 กิจกรรมวันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2563 8 พ.ค. 63 
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอม

เกล้า ณ หว้ากอ 
27 การประกันคุณภาพการศึกษา 11 พ.ค. 63 โรงเรียนบ้านโคลด 
28 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 16 พ.ค. 63 สสวท. 

29 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยการ
วิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด 

16 พ.ค. 63 
ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 5 

สพป.ปข.1 

30 
กิจกรรมการพัฒนา การเรียนการสอนแบบ Active Leavning ด้วย 
Coding 

1-2 ส.ค. 63 สพป.ปข.1 

31 
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3 ส.ค. 63 สพป.ปข.1 

32 การประกันคุณภาพการศึกษา 17 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
33 การนิเทศภายใน 23 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
34 การสร้างบทเรียนออนไลน์ โดย Google site 24 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
35 การจัดการเรียนรู้วิทยาการค านวณส าหรับครู ป.1-3 2 พ.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
36 การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง 27 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
37 วิธีป้องกันและรับมือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 8 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
38 การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยี (วิทยาการค านวณ) 4 ส.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
39 ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต 8 เม.ย.63 หลักสูตรออนไลน์ 
40 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 16 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
41 การเสริมสร้างวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 เม.ย.63 หลักสูตรออนไลน์ 
42 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัสโคโรนา 2019 28 มี.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
43 การบริหารจัดการขยะ 13 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
44 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาเซียน 13 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
45 จิตอาสาเราท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัติริย์ 21 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
46 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 30 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 

 



การประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

ที่ เร่ือง วัน/เดือน/ป ี สถานที่ 
47 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 5 พ.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
48 การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวรัส Covid-19 25 มี.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
49 การวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy 27 มี.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
50 การทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 28 มี.ค. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
51 หลักสูตร สุจริตไทยส าหรับข้าราชการ 4 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 
52 การประเมินความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 21 เม.ย. 63 หลักสูตรออนไลน์ 

 


