รายงานผลการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจําปี 2563
จากนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี)ได้มี
การดําเนินการตาม นโยบาย และมีผลการดําเนินการตามนโยบาย ดังนี้
ด้านที่ 1 การวางแผนกําลังคน การสรรหาและเลือ่ นเงินเดือน
- การวางแผนกําลังคน วางแผนอัตรากําลังเพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน สถานศึกษาเพื่อใช้สรรหาบุคคลไปดํารงตํ าแหน่งให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตรง
ตามความ ต้องการ วิชาเอกของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อภารกิจของสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งแผนการ
ปฏิรูป ประ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 29 คน
- การสรรหา ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) มีข้าราชการครูอยู่ในระดับ
พอดีเกณฑ์ มีอัตราเพียงพอกับกับ การวางแผนกําลังคนครบตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด
- การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น โรงเรี ย นบ้ า นหน้ า ควนลั ง (ราษฎร์ ส ามั ค คี ) ได้ ดํ า เนิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ น
ข้าราชการครูและเลื่อนขั้น ค่าจ้างลูกจ้างประจํา ปีละ 2 ครั้ง ตามผล การประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าที่
ราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการประกาศผล แจ้ง ผลรายบุคคลโดยดํา เนินการตาม ระเบียบ
กฎหมายทุกขั้นตอน
ด้านที่ 2 การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง(ราษฎร์สามัคคี) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรอย่างหลากหลายและต่อเนื่อง ดังนี้
1.การพัฒนาบุคลากร โดยการประชุม นิเทศ ติดตามผล ผลการดําเนินงาน เดือนละ 1 ครัง้
วัน เดือน ปี
เรื่อง
จํานวนครู บุ
คลาการทาง
การศึกษา
พ.ค.2563 นิเทศการจัดชั้นเรียนตามมาตรการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
29 คน
มิ.ย.2563 การประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู
29 คน
ก.ค.2563 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ Active Learning
29 คน
ส.ค.2563 การดูแลสุขภาพอนามัยนักเรียนตามมาตรการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
29 คน
ไวรัสโคโรน่า
ก.ย.2563 นิเทศติดตามผลการจัดการเรียนการสอน
29 คน
ต.ค.2563 การจัดการเรียน การเน้นการอ่านออกเขียนได้ การสอบ NT และ O NET
29 คน
พ.ย. 2563 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อ และเทคโนโลยี
29 คน
ธ.ค. 2563 แนวทางการดําเนินงานการแลกเปลี่ยนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PlC)
29 คน
ม.ค. 2564 การกวดขัน ดูแล ความปลอดภัยของนักเรียน
29 คน
ก.พ. 2564 การนิเทศชั้นเรียน
29 คน
มี.ค. 2564 การกวดขัน ดูแลมารยาทนักเรียน
29 คน
จากตารางพบว่า ครูทั้งหมด 29 คน ได้เข้ารับการพัฒนา โดยการประชุม นิเทศ ติดตามผล ผลการดําเนินงาน
ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100

2.การพัฒนาบุคลากรตามทีโ่ รงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด
วัน เดือน ปี
เรื่อง
๑-๑๕
พฤษภาคม
๒๕๖๓
๒๕-๒๗
มิถุนายน
๒๕๖๔
11
กรกฎาคม
2563
สิงหาคม
2563

1. อบรมออนไลน์หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้
วิทยาการคํานวณสําหรับครู Coding for Teacher
(C4T)
การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านระบบ
สารสนเทศทางการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2563

สิงหาคม
2563

การดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

สิงหาคม
2563

การประเมินโรงเรียนคุณธรรมความโปร่งใส

การจัดกิจกรรม Coding สําหรับเด็กปฐมวัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน

๒๘-๓๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการครูระดับปฐมวัยและระดับ
พฤศจิกายน ประถมศึกษา เรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒๕๖๓
วิทยาศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานกับการพัฒนาเด็ก
6 มี.ค.๒๕๖4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพ ว 21 สู่ ว PA
และการออกแบบ Model เพื่อพัฒนารูปแบบ
นวัตกรรม
14
การอบรมเงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียน
พฤศจิกายน ด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และโปรแกรมการจัดทํา
๒๕๖๓
Google forms Google sites
ธันวาคม การอบรมพัฒนากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
2563
ผ่านกระบวนการ PLC
ธันวาคม การนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทีเป็นเลิศ (Best
2563
Practice)

หน่วยงานทีจ่ ัด
สสวท.

จํานวนครู บุคลากร
ทางการศึกษา
2 คน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

1 คน

สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต ๒

1 คน

เครือข่ายกําแพงเพชร

29 คน

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)

29 คน

โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)
โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง
(ราษฎร์สามัคคี)

29 คน

4 คน

2 คน
2 คน
3 คน

29 คน

จากตารางพบว่า ครูทั้งหมด 35 คน ได้เข้ารับการอบรมพัฒนา ตามที่โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด คิดเป็น
ร้อยละ 41.06

3.การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online
มีครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

1

นางโสภา ธิวงค์

2

นางอําภา นาคะวัจนะ

3

นางนันทา กิมิเส

4

นางวัชรี พิพัฒนวานิช

วัน เดือน ปี
สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนาในระบบ Online
27 เม.ย.2563 ผ่านการทดสอบความรู้ออนไลน์ เรื่อง วิทยาศาสตร์
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
12 พ.ค.2563 สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
ได้ผ่านการวัดและประเมินผลขอนไลน์ เรื่อง การสร้างต้องเรียนออนไลน์ด้วย
15 พ.ค.2563
G-Suite และ Google Classroom
3 พ.ค.2563 วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
5 พ.ค.2563 วิชา การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
7 พ.ค.2563
5 เม.ย.2563
14 เม.ย.2563
5 พ.ค.2563
3 พ.ค.2563

วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ โฟนิกส์
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน
วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

6 พ.ค.2563 วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง
11 พ.ค.2563 วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางาน
3 พ.ค.2563 วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
5

นางนิศากร ศรีรักษ์

6

นางนงนภัส นุ้ยสุข

7

นางสุไหรหนับ หะยีเตะ

6 พ.ค.2563 วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง
11 พ.ค.2563 วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางาน
ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
23 พ.ค.2563 พุทธศักราช 2560
3 พ.ค.2563 วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
7 พ.ค.2563
9 พ.ค.2563
7 พ.ค.2563
10 พ.ค.2563
4 ส.ค.2563

วิชา พระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ
วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
การประชุมทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
ได้ผ่านการอบรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลักสูตร Digital literacy
ได้ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy

ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

8

นางศิริลักษณ์ ลิขิตธาดาภัทร

9

นายเกษม ตะลุง

10 นางสาวสุนทรี รัตนโชเต

11 นางรุ่งรัตน์ ชูมณี

12 นางชลกานต์ เหรัมพกุล

13 นางวรินทร์ธาร กิจฉาโณ

14 นางสุนันทา ถาวรจิตร

วัน เดือน ปี
8 พ.ค.2563
10 พ.ค.2563
23 พ.ค.2563
14 เม.ย.2563
7 พ.ค.2563
8 พ.ค.2563
3 พ.ค.2563
10 พ.ค.2563
23 พ.ค.2563
3 พ.ค.2563
6 พ.ค.2563
11 พ.ค.2563
3 พ.ค.2563
7 พ.ค.2563
8 พ.ค.2563
6 พ.ค.2563

สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนาในระบบ Online
วิชา ทัศนคติที่ดีต่อการทํางานภาครัฐ
วิชา ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและพลประโยชน์ส่วนรวม
วิชา เสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สํานึกข้าราชการไทยไม่โกง
ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
การประชุมทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
การศึกษาไทย ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล
ทักษะที่จําเป็นสําหรับครูยุค 4.0
กระบวนการสอนตามแนวคิด BBL
เทคนิคการอ่าเชิงตอบโต้ (Dialogic Reading)
วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
วิชา ความเชื่อมั่นในตนเอง
วิชา การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทํางาน
วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วิชา การเป็นข้าราชการ
วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับ
ข้าราชการยุคดิจิทัล

8 พ.ค.2563
9 พ.ค.2563
3 พ.ค.2563

วิชา การเป็นข้าราชการ
วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

8 พ.ค.2563 วิชา การเป็นข้าราชการ
9 พ.ค.2563 วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
11 พ.ค.2563 วิชา ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสําหรับ
ข้าราชการยุคดิจิทัล

ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

15 นางสาวธารปภัสร์ ดําน้อย

16 นางสุนันทา พรหมอินทร์

วัน เดือน ปี
8 พ.ค.2563

สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนาในระบบ Online
การศึกษาไทย ต้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจิทัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
12 พ.ค.2563 สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
19 พ.ค.2563 วิทยาการคํานวณ
3 พ.ค.2563 วิชา ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
7 พ.ค.2563
7 มิ.ย.2563

17 นางสาวจันทรามาศ วงค์สุวรรณ

8 พ.ค.2563
12 พ.ค.2563

18 นางสาวมูนีเราะห์ ดอเล๊าะ

23 พ.ค.2563
25 เม.ย.2563
8 พ.ค.2563
10 พ.ค.2563
12 พ.ค.2563

19 นางสาวมารีนา ดอกา

20 นายนรา ประสงค์ผล

7 พ.ค.2563
8 พ.ค.2563
10 พ.ค.2563
30 เม.ย.2563
8 พ.ค.2563
12 พ.ค.2563

วิชาพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วิชาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ. ศ.
2560
การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
ได้ผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์เรื่องหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
การประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2561
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
การประชุมทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
แนวปฎิบัติการวัดและประเมินผลการรียนรู้ด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์
การทดสอบความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น
การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา

ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

21 นายณัฐพล ไชยมะโณ

22 นางสาวพิชชาภา อินชะนะ

23 นางสาวกาญจนา ปราบณรงค์

24 นายจรกฤตย์ คณวัฒน์ธะนันท์

25 นางจินตนา บุญรัตน์

26 นายนุกุล ปาวิชัย

27 นางสาวพิมพ์ชนก เหล็มปาน

วัน เดือน ปี

สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนาในระบบ Online
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7 พ.ค.2563
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 พ.ค.2563 การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
12 พ.ค.2563 สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
17 เม.ย.2563 การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิตัล( Digital Literacy)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7 พ.ค.2563
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19 พ.ค.2563 วิทยาการคํานวณ
5 พ.ค.2563 วิชา การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
7 พ.ค.2563 วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ
9 พ.ค.2563
5 พ.ค.2563
7 พ.ค.2563

วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
วิชา การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน
วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของข้าราชการ

9 พ.ค.2563 วิชา การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
17 เม.ย.2563 การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิตัล( Digital Literacy)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7 พ.ค.2563
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19 พ.ค.2563 วิทยาการคํานวณ
30 เม.ย.2563 การทดสอบความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรีไทยเบื้องต้น
8 พ.ค.2563 การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
12 พ.ค.2563 สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
5 เม.ย.2563 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบ โฟนิกส์
14 เม.ย.2563 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร ทักษะครูในศตวรรษที่ 21
5 พ.ค.2563 ผ่านการอบรมออนไลน์ หลักสูตร การวิจัยในชั้นเรียน

ที่

ชื่อ - ชือ่ สกุล

28 นางสาวสุปราณี หมัดอะดัม

29 นางสาวอาภรณ์ มากสังข์

วัน เดือน ปี

สาระหลักสูตรที่เลือกพัฒนาในระบบ Online
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7 พ.ค.2563
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
8 พ.ค.2563 การศึกษาไทย ด้านทุจริตอย่างไรในยุคดิจัล
อบรมออนไลน์ (Webinar) "การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการ
12 พ.ค.2563 สอนออนไลน์ สําหรับสถานศึกษา
17 เม.ย.2563 การวัดประเมินผลทักษะการเข้าใจดิจิตัล( Digital Literacy)
การจัดการเรียนการสอนทางไกล ใยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
7 พ.ค.2563
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
19 พ.ค.2563 วิทยาการคํานวณ

จากตารางพบว่า การพัฒนาบุคลากร โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online
ครูได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100
ด้านที่ 3 การส่งเสริมและสร้างขวัญกําลังใจ
ด้านการสร้างขวัญ และกําลังใจให้แก่บุคลากรโรงเรียนได้มีการสร้างขวัญ และกําลังใจแก่บุคลากรและ ครอบครัว
ในโอกาสต่าง ๆ เช่น สําเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เลื่อนขั้น วันเกิด เลื่อนตําแหน่งหรือได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น เจ็บป่วย
หรือประสบอุบัติเหตุ ฌาปนกิจสงเคราะห์ครูและบุคลากร โครงการศึกษาต่อ นโยบาย การบริการ และสิทธิประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการออกแบบให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับความแตกต่างของ
กลุ่มและประเภทของผู้ปฏิบัติงาน โดยโรงเรียนถือว่าบุคลากรทุกคน เปรียบเสมือนสมาชิกของครอบครัว ทุกคนต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายให้เหมาะสมกับตําแหน่ง และ ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน
ด้านที่ 4 การดําเนินการทางวินัย
พบว่า ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง (ราษฎร์สามัคคี) ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน ไม่มีการ ลงโทษ
หรือดําเนินการทาง วินัยต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

อบรมการพัฒนารูปแบบ (MODEL)

อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การขับเคลือ่ นกระบวนการ E-PLC (Ethic Professional Learning Community)
โดย วิทยากรพิเศษ รศ.ดร. จรัส อติวิทยาภรณ

ผู้อํานวยการอวยพรวันเกิดคุณครู

เยี่ยมรับขวัญลูกคุณครูวรินทร์ธาร กิจฉาโณ

เยี่ยมไข้คุณครูณัฐพล ไชยมะโณ

เลี้ยงรับครูใหม่ เลี้ยงส่งครูย้าย

ร่วมไว้อาลัยแสดงความเสียใจงานคุณพ่อคุณครูวชั รี พิพัฒนวานิชและคุณตาคุณครูจนั ทรามาศ สุวรรณวงค์

คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านแก่นท้าว

ส่งเสริมสุขภาพครูและบุคลากร

