


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานผลการบริหารงานบุคคล 

ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     
 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ2562  
(ตั้งแต่ 1ตุลาคม2561 – 30 กนัยายน2562) 

      
 
 
 

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิกา
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วัตถุประสงค์  
 
 

รายงานผลการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกลมุบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 ไดดําเนินการรายงานผล การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขา
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ อยูในอํานาจหนาที่ของ กศจอุบลราชธานีเขต ๑  ใหเปนรูปแบบ
เดียวกัน สามารถนําขอมูลไป ประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน บุคคล เพ่ือประโยชนในการ
กําหนดหรือพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการ รักษาความเปนธรรมและรักษามาตรฐาน การบริหารงานบุคคล 
และพิทักษระบบคุณธรรมของขาราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขต 
 
 

การรายงานนี้เป็ นรายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคลเฉพาะที่อยู็ ในอํานาจและหน็ าท็ ่ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 

 
 
 
 

หัวข ้อการรายงาน 

 
1. ข็ อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

อุบลราชธานี  เขต 1 
2. ผลการดําเนินงานตามอํานาจหน็ าที่และความรับผิดชอบของกลุ็ มบริหารงานบุคคล  
3. ปริมาณงานของกลุ็ มบริหารงานบุคคล 
4. ข็ อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 

        (นายสุชาติ   กิตติโกสินท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง 
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 
1.1ข้อมูลทัว่ไป 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ต าบลท่าไห อ าเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี   รหัสไปรษณีย์ 34150สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 
E-mail: thahai_haithong@hotmail.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เนื้อ
ที่ 47 ไร่ เขตพ้ืนที่บริการ ต าบลท่าไห หมู่ที่ 1 ,2,3,4,9,10,11,12,12 

 ประวัติความเป็นมา 

  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง)  ตั้งขึ้นเม่ือ  พ.ศ.  2455 เปิดท าการสอนครั้งแรกท่ีวัดบ้านท่าไห โดย
พระอาจารย์มี  คันธจันทน์ เป็นผู้สอน ต่อมา พ.ศ. 2460 เปิดท าการสอนชั้น ป.1-3 ตามหลักสูตรกระทรวง
ธรรมการ นายสี  พงษ์ภาพ เป็นครูใหญ่  พ.ศ.  2474  ได้จับจองท่ีดินรกร้างว่างเปล่าเนื้อที่  12  ไร่เศษ ปลูก
สร้างอาคารเรียนโดยทางราชการได้จัดสรรเงินให้ 1,000 บาท เป็นค่าสังกะสี พ.ศ.  2474  นายอภัย  จันทวิ
มล อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ได้มาตรวจราชการและได้ขอจับจองที่ดินรกร้างว่างเปล่าที่ติดกับที่ดินของโรงเรียน
ด้านทิศตะวันตก  เนื้อที่ประมาณ  100 ไร่เศษ  เพ่ือการศึกษา  พ.ศ.  2508หมู่บ้านได้จัดท าผังหมู่บ้านใหม่
โรงเรียนได้ขยายพ้ืนที่ไปตั้งในที่จับจอง  ที่ดินอีกส่วนหนึ่งถูกถนนตัดผ่านเข้าหมู่บ้าน  จึงท าให้พื้นที่ที่จับจองไว้
ถูกแบ่งเป็น  2  แปลง  แปลงที่  2  เนื้อที่  60  ไร่  สงวนไว้เพ่ือการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาของต าบล  
แปลงที่ 1เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  เนื้อที่  47 ไร่ เศษ  ในเขตที่ตั้งหมู่ท่ี  11   

 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 จ านวนครูและบุคลากรทั้งสิ้น  ๒๐  คน 
จ าแนกเปน็ ผู้อ านวยการ 1  
 รองผู้อ านวยการ 1  
 ข้าราชการครู 1๖  
 ธุรการโรงเรียน 1  
 นักการฯ 1  

mailto:thahai_haithong@hotmail.com%20%20เปิด
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 ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                    ชื่อ-สกุล นายสุชาติ กิตติโกสินท์  วุฒิการศึกษาสูงสุด  ค.ม. สาขาการบริหารการศึกษา                           
โทรศัพท์ 0819678636  e-mail suchartkittikosin@gmail.com ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ วันที่ 
12   ธันวาคม  พ.ศ. 2555 รับผิดชอบ(ตามโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา) กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ และกลุ่มบริหารงานงบประมาณ   
รองผู้อ านวยการโรงเรียน มีจ านวน 1  คนดังนี้ 
   ชื่อ-สกุล นายสมนึก  จันทร์เตี้ย   วุฒิการศึกษาสูงสุด ค.ม.  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
โทรศัพท์   087-2559540   e-mail  aeggachia@hotmail.comรับผิดชอบ(ตามโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา)  กลุ่มบริหารงานบุคคล  และกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 
ตาราง แสดงข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

1 นายสชุาติ  กิตติโกสนิท์ 59 40 ผู้อ านวยการ 
คศ.3 

ค.ม. บรหิารการศึกษา เศรษฐกิจ
พอเพียง ม.1-3 

2 นายสมนึก  จันทร์เตี้ย 57 38 รองผู้อ านวยการ 
คศ.3 

ค.ม. บริหารการศึกษา เสริมทักษะ
ภาษาไทย ป.1-3 

3 นางทัศนีย์  กัลปพฤกษ์ 59 37 ครู  คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย ป.5-6 
4 นางสาวภัคจิรา สิงห์การ 29 3 ครู คศ.1 ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
5 นายบพิตร  สีระวัตร 58 39 ครู  คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและ 

การสอน 
ภาษาอังกฤษ 
ป.5-6 

6 นายปัญญา  ทองลอง 59 37 ครู  คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและ 
การสอน 

ศิลปะ พลศึกษา 
ม.1-3 

7 นายมนูญ  กะนีจติร 57 36 ครู  คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและ 
การสอน 

วิทยาศาสตร ์
ม.1-3 

8 นางวไิลวรรณ กะนีจิตร 58 37 ครู  คศ.3 ค.บ. นาฏศิลป ์ ทุกกลุ่มสาระ 
9 นางอุษา โคตรพัฒน ์ 54 29 ครู  คศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ทุกกลุ่มสาระ 

 
ประเภท 

 

ป. เอก ป. โท ป. ตรี ต ่ำกวำ่ป.ตรี  
รวม ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 

1. ผู้บริหาร - - 2 - - - - - 2 
2. ครูผู้สอน - - 3 2 1 ๑๐ - - 1๖ 
3. นักการฯ - - - - - - 1 - 1 
5. เจ้าหน้าทีธุ่รการ - - - - - 1 - - 1 
     รวมทั้งหมด - - 5 2 1 ๑๑ 1 - ๒๐ 

mailto:suchartkittikosin@gmail.com
mailto:aeggachia@hotmail.com
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10 นางดวงกมล  ชิณบุตร 56 28 ครู  คศ.3 ศษ.ม. หลักสูตรและ 
การสอน 

ภาษาอังกฤษ 
ม.1-3 

11 นางสุพรรณ คันธจันทน ์ 58 34 ครู  คศ.3 ศษ.บ. ประถมศึกษา ทุกกลุ่มสาระ 
12 นายไพฑูรย์ โคตรพฒัน์ 55 29 ครู  คศ.3 ค.บ. เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

ป.5-6 
13 นางลัคนา  คณากรณ ์ 46 22 ครู  คศ.3 ค.ม. การพัฒนา

หลักสูตร 
ทุกกลุ่มสาระ 

14 นางสาวจรูญลักษณ์ ศิริป ี 34 2 ครู คศ.1 ค.บ คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์  
ป.5-6 

15 นางปฐมาวดี ศรีมาค า 35 2 ครู คศ.1 วทบ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
ม.1-3 

 

จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก   11  คนคิดเป็นร้อยละ78.57  
จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด 3คนคิดเป็นร้อยละ  21.42  
 
 บุคลากรอ่ืน 

 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
ประสบการณ์
การท างาน (ปี) 

วุฒิ ต าแหน่ง 

1. นางสาวพิไลพร  โททอง 34 11 ศศ.บ. เจ้าหน้าที่ธุรการ 
2. นายพงศ์ศิริ  พวงเพ็ชร 37 7 ปวช. นักการภารโรง 

 

 

 

  
 
 
 

ที่ ช่ือ – ช่ือสกุล อายุ 
อายุ

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วทิยฐานะ 

วุฒิ วชิาเอก สอนวชิา/ช้ัน 

16 นางสาวสุรีพร ส่งเสริม 28 6 เดือน ครูผู้ช่วย ศศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
การงานอาชีพฯ 

๑๗ นางสาววาสิฎฐี  หงษ์ขาว  ๒๙ 3 เดือน ครูผู้ช่วย ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ปฐมวัย 
๑๘ นางสาวนิตยา  กาเมือง ๓๒ ๓ เดือน ครูผู้ช่วย วท.บ. วิทยาศาตร ์ วิทยาศาสตร ์

ป.5-6 



4 
1.3  ข้อมูลนักเรียน 
 

โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) มีนักเรียน  (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562) จ านวน 338 คน เป็นชาย 
170 คน  เป็นหญิง  168คนห้องเรียนจ านวน  11  ห้อง 

 
ตาราง  แสดงจ านวนนักเรียน  และห้องเรียนในโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ปีการศึกษา 2562 
 จ าแนกเป็นรายช้ัน( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562) 

 

ระดับชั้นเรียน จ านวนห้อง 
เพศ 

รวม 
จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง 

อ.2 1 15 13 28 1 

อ.3 1 16 9 25 1 

รวม 2 31 22 53 2 

ป.1 1 17 19 36 1 

ป.2 1 14 12 26 1 

ป.3 1 12 20 32 1 

ป.4 1 24 17 41 1 

ป.5 1 15 14 29 1 

ป.6 1 19 25 44 1 
รวม 6 101 107 208 6 

ม.1 1 13 13 26 1 

ม.2 1 13 18 31 1 

ม.3 1 12 8 20 1 

รวม 3 38 39 77 3 

รวมทั้งหมด 11 170 168 338 11 
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 ๒.ผลการดําเนินงานตามหนาท ่และความรับผิดชอบของกลุมบริหารงานบุคคล 
 

การด าเนินงาน 
ทรัพยากรบุคคล 
1. พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูล ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากร บุคคล 
การบริหารอัตราก าลังและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถทักษะ และสมรรถนะในการท างานอยู่เสมอสามารถ 
ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
5. สร้างเสริมจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับมอบหมายและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
6. สร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตและการท างาน จดัสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย ในการ 
๗. การรับการบรรจุและแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
๙. การพิจารณาประเมินความดีความชอบของครแูละบุคลากรในสถานศึกษา ในโรงเรียน 
๑๐. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
๑๑. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๑๒. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 
แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการพัฒนาทีมงานด้วยระบบ PLC 
3) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
4) โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
5) โครงการพัฒนาและใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
6) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 

 
๓.การบริหารและการจัดการงานของกลุมบริหารงานบุคคล 
๓.1วิธีการพัฒนา  
 1.  โ ร ง เ รี ยนมี การก าหนด เป้ าหมาย  วิ สั ยทั ศน์ และ พันธกิ จสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น  
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมี
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพของ
โรงเรียนให้มีมาตรฐาน คือโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่าไห โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม เป็นต้น มี
แนวทางการขับเคลื่อน  HAII MODEL  2019Best  Practice   HAII : 2019 Model ด าเนินงานตาม
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ให้เข้มแข็ง กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม และเตรียม
ความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity& 
Transparency Assessment :ITA) โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ น้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด าเนินการบริหารโดยบูรณาการเข้ากับงานทุกด้าน ยกระดับ
สถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ทักษะและคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้าง
ความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพของโรงเรียนให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครองชุมชนและ
สาธารณชน ให้มีความร่วมรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา  
อยู่ในระดับด ี
 2. โรงเรียนจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา น า 
แผนงาน/โครงการ ทั้ง 4 กลุ่มงาน ไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ครอบคลุมมาตรฐานของสถานศึกษา และน าผลการประเมินมาพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มี
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐานต าแหน่ง ข้อมูลสารสนเทศ
มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ได้ ด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีกิจกรรมจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีกระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดับดี 
 3. โรงเรียนมีโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนทุกคนด้วยความเสมอภาค
อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง น าข้อมูลผลการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลมาวางแผนปรับปรุง ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ความถนัด ความสนใจ ความพร้อม เพ่ือให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน สามารถเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขโรงเรียนด าเนินงานระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ  
ตามโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ของกองทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) การด าเนินงานอยู่ในระดับดี  
 4. โรงเรียนมีปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
หมู่บ้านของผู้เรียน และส่งเสริมการมีงานท าของผู้เรียนอยู่ในระดับด ี
 5. ผู้บริหารโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถ
ทางวิชาการและมีความคิดริเริ่มในการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการและการ
บริหาร  จัดการสถานศึกษา ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปโรงเรียนได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการเรียนรู้ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง จึงได้ผ่านคัดเลือกรับรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มี
ผลงานปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของกลุ่มโรงเรียนประชารัฐที่เซ็นทรัลให้การสนับสนุน และการข้าร่วมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ,ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้รับเหรียญทอง เป็นที่น่าภาคภูมิใจและโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรวัฒนธรรม 
ประจ าปงีบประมาณ 2563ระดับต้นแบบ ของวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับดี 
 6. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม ที่
ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้ น เพ่ือ
น ามาพัฒนางานและการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพเพ่ือน าความรู้ที่ได้มา
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ถ่ายทอดให้กับเพ่ือนครูและน ามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ 
ความส าเร็จในด้านพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 น านักเรียนเข้า
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ,ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1 และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
ภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-3  การท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3  รางวัลเหรียญทองแดง  
กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 อยู่ในระดับด ี
 7. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง ใช้การได้ น าไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียนทุกด้าน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สภาพแวดล้อมที่สวยงามร่มรื่น ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และ
เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรับทราบ 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาอยู่ในระดับด ี
 8.โรงเรียนมีการนิเทศภายใน  ก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและน าผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอน ผลที่เกิดจากการด าเนินงานในแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม น าไปสู่ Best 
Practice UBON 1: 2023 Model ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
ผู้บริหารใช้กระบวนการบริหาร กระบวนการสอนและนิเทศการศึกษา เป็นกลไกส าคัญ ครูผู้สอน ปรับทิศ
ทางการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดเน้นกลยุทธ์ และบริบท ปัจจัย และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 
โรงเรียนได้น ารูปแบบไปประยุกต์ใช้กับแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  โรงเรียน
ด าเนินการตามจุดเน้นของกลยุทธ์ที่ 1-5 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม อยู่ในระดับด ี

9. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี เครือข่ายอินเทอร์เนต เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนสามารแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการ
ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศอย่างเป็นระบบครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน และทางโรงเรียนยังมีสนับสนุน 
ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อDLIT เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์  อยู่ในระดับด ี
ปญหา/อุปสรรค 
 (๑) ขั้นตอนการสั่งการของราชการในการแจงประชาสัมพันธใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับ 
ทราบ คอนขางลาชา เชนการสงผลงานเพ่ือคัดเลือกทําใหบางครั้งผูทีส่นใจจะสงผล งานเขารับการคัดเลือก ไม
สามารถดําเนินการไดทันตามหวงเวลาที่กําหนด 
(๒) การจัดขอมูลการรายงานการบริหารงานบุคคล ของโรงเรียนกําหนดขอบเขตการทํางาน แนวปฏิบัติ หรือ 
สรางความเขาใจใหหนวยงานทางการศึกษาใหรบัทราบและถือปฏิบัติ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ความไม
ชัดเจนนี้จึงคอนขางเปนอุปสรรคในการดําเนินงานในการขอรับการสนับสนุน ขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ 
 (๓) การขับเคลื่อนสูการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน โครงการที่กําหนดไวไมไดรับการขับเคลื่อน ทําใหแผนไม 
สามารถปฏิบัติงานไดอยางแทจริง หนวยงานทางการศึกษายังใหความตระหนักในเรื่องของการเสนอโครงการ
ในแผนพัฒนาการศึกษาคอนขางนอย 
(๔) การจัดเก็บขอมูลไมครอบคลุมตามตัวชี้วัด 
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(๕) หนวยงานทางการศึกษารวมทั้งเจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจในมิติของการจัดการศึกษาท่ีตอง 
บูรณาการรวมกัน 
 ๕.ขอเสนอแนะดานการบริหารงานบุคคล  
มีดังนี้ 
(1) การจัดท าขอมูลสารสนเทศของทุกหนวยงานในสถานศึกษาถือเปนสิ่งที่ส าคัญและควรด าเนินการนับแต
วันที่ไดรับค าสั่งจากส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือประโยชนตอการน าไปเปนฐานขอมูลในการด าเนนิการ
ของทุกสวนราชการ แตในสภาพปจจุบันหนวยงานทางการศึกษาในจังหวัดไมเขาใจบทบาทของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดที่จะตองน าขอมูลจากหนวยงานตางๆเหลานั้นมาจัดท าเปนสารสนเทศในภาพรวมเทาที่ควร 
๒) การด าเนินการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ตองพิจารณาทั้งเรื่องการบรรจุ การแต
งตั้ง การโยกยาย การด าเนินการทางวินัย การก าหนดวิทยฐานะและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งการด าเนินการทางวินัย ซึ่งในแตละครั้งของการประชุมมีเรื่องที่ตองเสนอ
เพ่ือพิจารณาเปนจ านวนมาก เพ่ือใหการพิจารณาของคณะกรรมการเปนไปดวยความรอบคอบ  
 
ขอรับรองวา รายงานการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉบับนี้เปน  
ขอมูลถูกตองเปนจริงทุกประการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นายสุชาติ   กิตติโกสินท์) 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง 
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การประชุมปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรและพัฒนาองคกรในสถานศึกษาประจ าป 2562 
กิจกรรมหลัก 
 ด าเนินการจัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าไห(ไห่ทอง) ดังนี้ 
 1.1 ผบูริหารโรงเรียน จ านวน 2 คน 
 1.2 คณะครู   ๑๗   จ านวน  
 1.3 บุคลากร จ านวน ๓ คน 
 รวม จ านวน ๒๐ คน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบุคลากร สามารถด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากร ไดแลกเปลี่ยนองคความรูที่จะน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐาน 
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โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมหลัก 
สงเสริมและสนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาผลการด าเนินงานตลอดป

งบประมาณ 2562 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๐ คน ไดเขารับการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ 
ดังนี้ 

สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม ที่ทางส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพ่ือน ามาพัฒนางานและ
การจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาชีพเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดให้กับเพ่ือน
ครูและน ามาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มความสามารถส่งผลให้ ความส าเร็จในด้านพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 น านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย ,ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1 -
3  การท าอาหารคาวหวานเพ่ือสุขภาพ ระดับชั้น ม.1-3  รางวัลเหรียญทองแดง  กิจกรรมกวีเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับชั้น ม.1-3 อยู่ในระดับด ี 
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สนับสนุน ให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม ประชุม ที่ทางส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 หรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้ น เพ่ือน ามาเพ่ือพัฒนา
ตนเอง ดังนี้ 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้
วิทยาการค านวณส าหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม เป็นวิทยากรโครงการว่ายน้ าเพ่ือชีวิต 
ป้องกันเด็กจมน้ า 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรม ความรู้ความเข้าใจตามแนวทางการทดสอบ

ระดับนานาชาติ PISA 
ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยให้เข้าร่วมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับข้าราชการครู 

 


	ตาราง  แสดงจำนวนนักเรียน  และห้องเรียนในโรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) ปีการศึกษา 2562

