
ตวัช้ีวดัย่อยที ่9.4 การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคล 
สภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

วสัิยทศัน์  

โรงเรียนบา้นท่าเกษม เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท่าเกษม ต าบลท่าเกษม อ าเภอเมืองสระแกว้  

จงัหวดัสระแกว้ 

ปรัชญาของโรงเรียน   ปลกูฝังคุณธรรม น าความรู้สู่สังคม 

ค าขวญัของโรงเรียน  มีระเบียบวนิยั  ใฝ่ศึกษา  พฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

พทุธศาสนาสุภาษิต  ปัญญาว  ธเนน  เสยโย  ปัญญาเทียว  ประเสริฐกวา่ทรัพย์ 

อตัลกัษณ์   เพยีงพอ...ดี 

เอกลกัษณ์   เด็กดี  ตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์8 ประการ 

    1. รักชาติ ศาสนา กษตัริย ์

    2. ซ่ือสัตยสุ์จริต 

    3. มีวนิยั 

    4. ใฝ่เรียนรู้ 

    5. อยูอ่ยา่งพอเพยีง 

    6. มุ่งมัน่ในการท างาน 

    7. รักความเป็นไทย 

    8. มีจิตสาธารณะ 

สีประจ าโรงเรียน  ชมพ ู เขยีว 

    สีชมพ ู หมายถงึ  ความสุภาพ  อ่อนนอ้ม  อ่อนหวาน 

    สีเขียว หมายถึง  ความสมบูรณ์  ความเจริญรุ่งเรือง  สดใส 

ภารกจิของโรงเรียน 

1. 1. ด้านผู้เรียน 

1.1. 1.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1.2. 1.2 ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา  โดยเชิญวทิยากรภายนอกมาใหค้วามรู้ 

1.3. 1.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัโครงการอาหารกลางวนั  ดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนท่ีขาดแคลน 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 16 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 16 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 16 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 16 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 16 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 16 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 18 พ., ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 18 พ., ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: อัตโนมัติ

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0.06",
ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.,  ไมม่สัีญลักษณ์แสดง
หวัขอ้ยอ่ยและล าดับเลข

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.,  ไม่
มสัีญลักษณ์แสดงหัวขอ้ยอ่ยและล าดับเลข

ทีจ่ดัรูปแบบ:  ไมม่สัีญลักษณ์แสดงหัวขอ้
ยอ่ยและล าดับเลข



ในดา้นอาหารกลางวนัและจดัหาทุนการศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนท่ีขาดแคลน 

 

        1.4 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาการเรียนรู้ควบคู่กบัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมใน

กระบวนการเรียนรู้และจดัโครงการปฏิบติัธรรมสู่เยาวชนอยา่งต่อเน่ือง 

        1.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนการน านกัเรียนเขา้ร่วมประกวดแข่งขนัทางวชิาการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

จดัข้ึน 

 

        1.6 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนรักการอ่าน โดยจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่านและจดัหา

หนงัสืออ่านเพิม่เติมท่ีเหมาะสมแกวยัและความสนใจของนกัเรียน  

        1.7 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนมีความตระหนกัในการท าความดี ละเวน้ความชัว่   

รู้จกัท าประโยชน์ต่อสังคม 

        1.8 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนทุกคนมีสุขภาพ พลานามยัสมบูรณ์แขง็แรง  

 

        1.9 นกัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งทัว่ถึงอยา่งมีคุณภาพ ตามหลกัสูตรท่ีสถานศึกษาก าหนด 

1.10 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัเรียนสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซ่ียน 

 

 2. ด้านครูผู้สอนผู้เรียน 

  

          2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัอยา่งต่อเน่ือง 

 

          2.2 ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร ใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนตาม

แนวทางปฏิรูปการศึกษา โดยการศึกษาดูงาน ประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการท าผลงานทางวชิาการ รวมทั้ง

การเขา้ประกวดแช่งขนัเพือ่การพัฒนาตนเอง 

 

         2.3 ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ควบคูก่บัการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมในทุกกระบวนการเรียนรู้ 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0"

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0"



 

          2.4 พฒันาครูทุกคนใหส้ามารถใชค้อมพวิเตอร์ในการจดักิจกรรมการเรียน การสอนได ้

 

          2.5 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูสามารถส่ือสารอยา่งนอ้ย 2 ภาษา เพือ่เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม

อาเซ่ียน 

 3. ด้านผู้บริหาร 

 

         3.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 

         3.2 ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางและสอดคลอ้งกบัปัญหา

ความตอ้งการของผูเ้ยนและชุมชน  

           3.3 ส่งเสริมารจดัท าส่ือการเรียนการสอน แหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

           3.4 ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตาทอ้งถ่ิน โดยน าวทิยากร /ภมิูปัญญาทอ้งถิ่น เขา้มีส่วนร่วมใน

การจดัการศึกษา 

          3.5 ปรับปรุงพฒันาสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ปลอดภยัและเอ้ือต่อการเรียนรู้อยูเ่สมอ 

 

          3.6 ส่งเสริมการบริหารการจกัการ โดยเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดยา่งต่อเน่ือง 

  

          3.7 ส่งเสริมความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนอยา่งต่อเน่ือง 

         3.8 ส่งเสริมการใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคคลในการบริหารงบประมาณโดยเฉพาะการจดัซ้ือ จดัจา้ง 

        3.9 ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

 

การด าเนิน เป้าหมาย  การบริหารงานบุคคล งานท้ัง 4 งานของโรงเรียนบ้านท่าเกษม คอื 

 เพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าเกษม ได้ก าหนดงานไว้ 4 งานหลกั ซ่ึงแต่ละงานมี

เป้าหมายดังน้ี 

1. เป้าหมายด้านงานบริหารวชิาการ 

 1. 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 8 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 8 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา



2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

2. เป้าหมายงานบริหารงบประมาณ  

 

         1. 

2. 

3. เป้าหมายการบริหารงานบุคคล 

1. ส่งเสริมใหข้า้ราชการครูมีความมุ่งมัน่ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

         2. สนบัสนุนขา้ราชการครูใหมี้การพฒันาตนเองและสร้างความภูมิใจในวชิาชีพ 

         3. ส่งเสริมการจดัสวสัดิการ บุคลากรในโรงเรียน 

         4. ส่งเสริมบุคลากร ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

         5. จดัให้มีกิจกรรมเพือ่สร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร  

4. เป้าหมายงานบริหารงานทัว่ไป 

  

     

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาหลกัสูตรด้านการส่ือสารภาษาองักฤษและภาษาเขมร   

          เป้าประสงค์      ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  

1.ครูและนกัเรียนมีทกัษะการส่ือสาสรภาษาองักฤษ         1.ร้อยละ 80 ของครูและนกัเรียนใช้

ภาษาองักฤษและ ภาษาเขมร                                                             ภาษาองักฤษและ ภาษาเขมรไดดี้                                                         

 2.ครูและนกัเรียนมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรม       2.ครูและนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการจดั

กิจกรรม ตามหลกัสูตรห้องเรียน IEP     ร้อยละ 85 

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0"

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ตัวหนา, แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0.5"



 กลยุทธ์ท่ี 1.1 ส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรทกัษะพหุภาษาเพือ่การส่ือสาร  

กลยุทธ์ท่ี 1.2 ส่งเสริมการจดักิจกรรมเทียบเคียงหลกัสูตร IEP  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาครูให้มีความรู้ด้านการวจิัย เพือ่จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 

 เป้าประสงค์     ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  

1.ครูมีความรู้ ความสามารถในการวจิยั เพือ่                 1.ครูทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการวจิยัเพือ่  พฒันาการ

เรียนการสอน          พฒันาการเรียนการสอน  

2.โรงเรียนมีวจิยัและพฒันาเพือ่การเรียนการสอนท่ีมี   2.ครูทุกคนมีวจิยัและพฒันาเพือ่การเรียนการสอน  

ประสิทธิภาพและเผยแพร่ให้กบัโรงเรียนอ่ืน ๆ  

3.ครูและนกัเรียนมีความพงึพอใจการน าผลการวจิยัไป   3 ร้อยละ 90 ของครูและนกัเรียนทั้งหมดมีความพงี 

พฒันาการเรียนการสอน              พอใจในการน าผลการวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอน 

 4.มีงานวจิยัและพฒันาการเรียนการสอนน ามาเป็น        4.ร้อยละ 90 ของงานวจิยัของครูสามารถน ามาเป็น     

      แนวทางในการท าหลกัสูตรสถานศึกษา                       แนวทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา  

5.ครูจดัการเรียนการสอนแบบ Active Learning               5.ร้อยละ 90 ของครูจดัการเรียนการสอนแบบ  

                                                                                             Active Learning  

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนครูจัดท าวจิัย น าผลการวจิับในการพฒันาการเรียนการสอน   

กลยุทธ์ที่ 2.2 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยการวจิัยและพฒันา  

 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนครู ให้จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 จัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยอีย่าง มี 

 ประสิทธิภาพ  

                     เป้าประสงค์      ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  

1.ครูมีความรู้ ความสามารถในการใชส่ื้อเทคโนโลยี   1.ร้อยละ 90 ของครูมีความสามารถในการใชส่ื้อ     

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: ซา้ย:  0"



   จดัการเรียนการสอน                                                     เทคโนโลยจีดัการเรียนการสอน  

2.นกัเรียนศึกษาหาความรู้ โดยใชส่ื้อเทคโนโลยี            2.ร้อยละ 90 ของนกัเรียนมีความสามารถในการ ใชส่ื้อ  

เทคโนโลย ี 

3.ครูและนกัเรียนมีความพงึพอใจในการใชส่ื้อ         3.ร้อยละ 90 ของครูและนกัเรียนมีความพงึพอใจใน  การ ใช้

เทคโนโลยจีดัการเรียนการสอน                                  ส่ือ เทคโนโลยจีดัการเรียนการสอน  

4.โรงเรียนมีการบริหารจดัการในการใชส่ื้อเทคโนโลยี 4.โรงเรียนมีการใชส่ื้อเทคโนโลยอียา่งมีประสิทธิภาพ 

อยา่งมีประสิทธิภาพ                                                           ครบทุกกลุ่มงาน 

5.โรงเรียนเป็นท่ียอมรับของชุมชนและทอ้งถ่ิน             5.ร้อยละ 90 ของชุมชนและทอ้งถ่ินใหก้ารยอมรับ  

กลยุทธ์ท่ี 3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนให้นกัเรียนศึกษาหาความรู้การใชส่ื้อเทคโนโลยดีว้ยตนเอง  

กลยุทธ์ท่ี 3.2 ส่งเสริมสนบัสนุนครูและนกัเรียนใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน  

กลยุทธ์ท่ี 3.3 จดัหาส่ือเทคโนโลยเีพือ่การจดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ   

กลยุทธ์ท่ี 3.4 ส่งเสริมสนบัสนุนให้ชุมชน และทอ้งถ่ิน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอน 13 ประเดน็ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความเป็นผู้น า ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย  

 เป้าประสงค์                        ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย   

1.นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีคุณธรรม     1.ร้อยละ 90 ของนกัเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 

จริยธรรม         เรียนผา่นเกณฑม์าตรฐานชาติและมีคณุธรรจริยธรรม  

     เป็นไปตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

2.ผูเ้รียนมีสอบธรรมสนามหลวง และมีคุณธรรม           2.ร้อยละ 80 ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สอบ 

จริยธรรมไดม้าตรฐาน                                                       ผา่นธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก และคุณธรรม จริยธรรม     

                                                                                             เป็นไปตามคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  



3.ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในการจดักิจกรรมตาม             3.ร้อยละ 90 ของผูเ้รียนมีความพงึพอใจในการจดั  กิจกร

ตามหลกัสูตร และคุณลกัษณะอบัพงึประสงค์                    กิจกรรมหลกัสูตรและคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  

4.บริหารจดัการโดยให้ชุมชนและทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วน   4. ร้อยละ 90 ของชุมชน และทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วม  

ในร่วมในการจดัการศึกษา     การจดัการศึกษา  

5. จดักิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ดา้น         5. ร้อยละ 90 ของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์  

การอนุรักษว์ฒันธรรมไทย                                                   วฒันธรรมไทย  

กลยุทธ์ท่ี 4.1 พฒันาส่ือและเทคโนโลย ีดา้นคุณธรรม จริยธรรม ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

กลยุทธ์ท่ี 4.2 สนบัสนุนใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

กลยุทธ์ท่ี 4.3 จดักิจกรรมส่งเสริมอตัลกัษณ์ และเอกลกัษณ์ ดา้นการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย  14 ประเดน็ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมทกัษะการท างานและทักษะชีวติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง  

เป้าประสงค์       ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย  

1.นกัเรียนมีทกัษะดา้นการคน้ควา้หาความรู้จากแหลง่    1.นกัเรียนร้อยละ 90 มีทกัษะดา้นการคน้ควา้หา 

ความรู้ เรียนรู้ต่าง ๆ                 จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2.นกัเรียนมีทกัษะชีวติการท างานอยา่งมีคุณภาพ          2.นกัเรียนร้อยละ 95 มีทกัษะการท างานอยา่งมีคุณภาพ 

3.นกัเรียนมีทกัษะชีวติเพือ่ใชใ้นชีวติประจ าวนั             3.นกัเรียนร้อยละ 90 มีทกัษะชีวติในการทงาน 

 4.โรงเรียนมีหลกัสูตรการเรียนการสอนตามหลกั           4.ร้อยละ 90 จดักิจกรรมตามหลกัสูตร 

ปรัชญาหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง  

กลยุทธ์ท่ี.1 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะดา้นการเรียนรู้และทกัษะการท างานมุ่งสู่ความส าเร็จ 

 กลยุทธ์ท่ี 5.2 ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีทกัษะชีวติเพือ่ใชใ้นชีวติประจ าวนั  

กลยุทธ์ท่ี 5.3 ส่งเสริมใหน้กัเรียนน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาใชใ้นการด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสม   

ทีจ่ดัรูปแบบ: การเยือ้ง: บรรทัดแรก:  0.5"



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดเน้นการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 

                                                  ระดับสถานศึกษา 

 ด้านวชิาการ 

 จุดเน้นที ่1 ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระเพิม่ข้ึนอย่างนอ้ย ร้อยละ 5 ดา้นผูเ้รียน 

 จุดเน้นที ่2 ผูเ้รียนมีน ้าใจ กลา้แสดงออก พดูส่ือสารภาษาองักฤษได ้รักการอ่าน หาความรู้ไดด้ว้ย ตนเอง 

ประหยดั ซ่ือสัตย ์รับผดิชอบ มีระเบียบวนิยั กตญัญูรู้คน อ่อนนอ้ม อดทน ขยนัท างาน รักษาความ สะอาด มี

ทกัษะชีวติ คิดแกปั้ญหา ใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ดา้นบุคลากร 

 จุดเน้นที ่3 การจดัการเรียนการสอนแบบ Project Approach ดา้นสถานท่ีและการบริหารจดัการ  



จุดเน้นที ่4 บริหารจดัการสถานศึกษา โดยการมีส่วยร่วมของทุกภาคส่วนและมีการประชาสัมพนัธ์ ผลงานของ

สถานศึกษาในเชิงรุกทุกรูปแบบ และจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้มี  บรรยากาศท่ี

เอ้ือต่อการเรียนการสอนและอยูอ่าศยั 

 

ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านท่าเกษม 

ที่ ช่ือ สกุล ต าแหน่ง ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  
1 นายประดิษฐ ์ โอฬารวงษ ์ ครูใหญ่ 2491 – 2496 
2 นายเกียรติ  กนัพวง ครูใหญ่ 2496 – 2497 
3 นายสละ  ทรัพยส์มบูรณ์ ครูใหญ่ 2497 – 2497 
4 นายบุญเลียง  ท่าสะอาด ครูใหญ่ 2497 – 2497 
5 นายวรีะ  สุกใส ครูใหญ่ 2497 – 2499 
6 นายโพ  กนับวัลา ครูใหญ่ 2499 – 2501 
7 นายสนอง  สมเช้ือ ครูใหญ่ 2501 – 2503 
8 นายนรินทร์  เทพวารินทรามาศ ครูใหญ่ 2503 – 2507 
9 นายศิริ  อาลยัลกัษณ์ ครูใหญ่ ก.ค.2511 – ก.ค.2532 

10 นายโพ  กนับวัลา อาจารยใ์หญ่ ก.ค.2511 – ก.ค.2532 
11 นายมงักร  แกว้พฒัน์ ผูอ้  านวยการ ก.ค.2532 – ก.ย.2553 
12 นายธีรศกัดิ์   เจิมมงคล ผูอ้  านวยการ พ.ย.2533 – ก.ย.2557 
13 นายมนตรี  บุญสมนึก ผูอ้  านวยการ พ.ย.2557 – ก.ย.2562 
14 นายเอกพงศ ์ บุตรสงฆ ์ ผูอ้  านวยการ พ.ย.2562 – ปัจจุบนั 

 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 18 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 18 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 18 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 18 พ.



 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านท่าเกษม 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1 

 

 

 

 

 

 
 

      

  

 

 

    

 

 

คณะกรรมการสถานศกึษา 

นายเอกพงศ์ บตุรสงฆ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 

การบริหารทัว่ไป 

นางสมหมาย  บนัดิษ
เสน 

การบริหารงานบคุลากร 
นายเอกพงศ์  บตุรสงฆ์ 

การบริหารงบประมาณ 

นางจรัสศรี  เพียแก้ว 
การบริหารวิชาการ 

น.ส.จีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ 

คณะกรรมการในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 18 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 18 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: 18 พ., แบบ
อักษรภาษาทีซั่บซอ้น: 18 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: พืน้หลัง 1

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: น ้าเงนิ

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: น ้าเงนิ

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: น ้าเงนิ



       

    

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน โรงเรียนบ้านท่าเกษม  

1. นายวเิชียร สุคนธประทีป  ประธาน 

2. นายสังขาล  จนัลา    ผูท้รงคุณวฒิุ 

3. นายธนาชยั  พงษเ์วชกลุ    ผูท้รงคุณวฒิุ 

4. นายบุญทนั  เศษศรี    ผูท้รงคุณวฒิุ 

5. นายอศิรินทร  หนุนปรณีต   ผูท้รงคุณวฒิุ 

6. นายสิริชยั  สมใจ    ผูท้รงคุณวฒิุ 

7. นายสมนึก  ออ่นประดา   ผูแ้ทนผูป้กครอง 

8. นางจรัล  คายเลิศ    ผูแ้ทนผูป้กครอง 

9. นายจุมพล  ดีทองสุข    ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า 

10. นางวาสนา  พลูชาติ    ผูแ้ทนครู 

11. พระครูเกษม  ดิตถคุณ   ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 

นางจรัสศรี  เพียแก้ว 
นางวาสนา พลูชาต ิ

 

นางสายใจ  ถานะวร 
น.ส.ศศิประภา  ชว่ยณรงค ์

น.ส.สมหญิง  คายเลศิ 

น.ส.ดาราวรรณ  กนับวัลา 
น.ส.สมหญิง  คายเลศิ 
น.ส.จินตนา  ทองเลก็ 

น.ส.ศภุลกัษณ์  วงค์ศรีทา 

นางวาสนา พลูชาต ิ

นางจรัสศรี เพียแก้ว 
น.ส.ดาราวรรณ  กนับวัลา 
น.ส.วิชดุา  นาชยัฤทธิ ์
น.ส.นภาพร  แก้วประพนัธ์ 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา
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ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.,
ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.,
ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: สแีบบอักษร: น ้าเงนิ

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย



12.พระครูประภากร  โสภณ   ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 

13. นายอทุยั ถมมา    ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 

14. นายถนอม โทมี    ผูแ้ทนองค์กรส่วนทอ้งถ่ิน 

15. ผอ.เอกพงศ ์บุตรสงฆ ์  กรรมการ / เลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ปรึกษา  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.



ส่วนที่  2 
ข้อมูลบุคลากร 

ตารางแสดงข้อมูลประวตักิารรับราชการของบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าเกษม  
เลขท่ี

ต าแหน่

ง 

ช่ือ สกุล ต าแหน่ง อนัดบั วิทยฐานะ 
รับราชการ

คร้ังแรก 

ด ารง

ต าแหน่ง

โรงเรียนน้ี 

วุฒิ วิชาเอก เงินเดือน 
เคร่ืองราช

ฯ 

420 นายเอกพงศ ์ บุตรสงฆ์ 
ผอ.

โรงเรียน 
คศ.3 ช านาญการพิเศษ 1 มิ.ย.2541 1 พ.ย. 2562 กศ.ม. บริหาร 419910 

ท.ช. 

- นางสาวสมหญิง  คายเลิศ ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ -  - ค.บ. ประถมศึกษา 40930 ท.ช. 

- 
นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค์ ครู ครู

ผูช่้วย 

- 1ต,ค.2563 1 ต.ค. 2563 ค.บ. ภาษาองักฤษ - ท.ช. 

- 
นางสาวศุภลกัษณ์  วงคศ์รีทา ครูเด็ก

พิเศษ 

- - - - ค.บ. คณิตศาสตร์ 9,000 ท.ช. 

- นางสาวนภาพร  แกว้ประพนัธ์  ครู คศ.2 ช านาญการ - - ค.บ.    ภาษาไทย - ท.ช. 

- 
นางสมหมาย  บนัดิษเสน  ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ - - ค.บ. บริหาร

การศึกษา 

- ท.ช. 

- 
นางอิสรีย ์ จารุโรจนว์ฒันา  ครูผู ้

ทรงคุณค่า 

- - - - กศ.ม. ประถม - ท.ช. 

- 
นางจินตนา  ทองเล็ก ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ - - คบ. วิทยาศาสตร์

ทัว่ไป 

- ท.ช. 

437 นางวาสนา  พูลชาติ ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 18มิ.ย.2533 28ก.ย.2536 คบ. สังคม 57630 ท.ช. 

501 นางสายใจ  ถานะวร ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 18มิ.ย.2533 14พ.ค.2547 คบ. คหกรรม 54510 ท.ช. 

658 น.ส.ดาราวรรณ  กนับวัลา ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 11 พ.ค.2549 20 มี.ค.2561 กศ.ม บริหาร 37380 ท.ช. 

2139 นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ ครู คศ.1 - 25ต.ค.2559 25ต.ค.2559 กศ.บ วิทยาศาสตร์ 19500 - 

3487 นางจรัสศรี  เพียแกว้ ครู คศ.3 ช านาญการพิเศษ 3ก.ย.2533 1พ.ค.2539 ศษ.บ. สุขศึกษา 55190 ท.ช. 

425 นางสาววิชุดา  นาชยัฤทธ์ิ ครูผูช่้วย  ครู - 9มี.ค.2563 9มี.ค.2663 ศน.บ. ปฐมวยั 15800 - 
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ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



 

ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒกิารศึกษา ตารางแสดงจ านวนบุคลากรจ าแนกตามวชิาเอก / วุฒกิารศึกษา 

วิชาเอก 

จ านวนคน วุฒิการศึกษา 

ชาย หญิง รวม ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ต ากว่าปริญญา

ตรี 

การบริหารการศึกษา 1 2 - 3 - - 

การสอนภาษาไทย - 1 - - - - 

การศึกษาปฐมวยั - 1 - - - - 

วิทยาศาสตร์ - 2 - - - - 

ภาษาองักฤษ - 1 - - - - 

สังคมศึกษา  1 - - - - 

คหกรรม - 1 - - - - 

คณิตศาสตร์ - 1 - - - - 

สุขศึกษา  2 - - - - 

ประถม  2 - - - - 

 

 

ตารางแสดงจ านวนครู – อาจารย์จ าแนกตามอายุราชการและเพศ 

อายุราชการ (ปี) จ านวนครู อาจารย์ รวมทั้งส้ิน 

ชาย หญิง จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี - - - - 

6-10 - 1 1 7 

11-15 - - - - 

16-20 - 1 1 7 

21-25 1 - 1 7 

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



26-30 - - - - 

31-35 - 4 4 29 

มากกวา่ 35 ปี ข้ึนไป - 6 6 43 

รวม 1 13 14 100 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากร 

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 

 

 

 

ตารางแสดงจ านวนครู- อาจารย์ ตามต าแหน่ง /อนัดับ และเพศ 

 

อนัดับ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
ครูธุรการ - - - 6 

ครูอตัราจา้ง - 1 1 6 

ครูผูช่้วย - 2 2 6 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



คศ. 1 - 1 1 6 

คศ. 2 - 1 1 1 

คศ. 3 1 7 7 76 

รวม 1 13 13 100 

 

 

ตารางแสดงจ านวนครู- อาจารย์ ตามต าแหน่ง /อนัดับ และเพศ 

 

ช่วงอายุ 

 
จ านวนครู-อาจารย์ 

 รวม 

ชาย หญิง 

โสด สมรส โสด สมรส โสด สมรส รวม 
21-25 - - - - - - - 

26-30 - - 4 - - - 4 

31-35 - - - - - - - 

36-40 - - - - - - - 

41-45 - - - - - - - 

46-50 - - 1 - - - 1 

51-55 - - - - - - - 

56-60 - 1 - 11 - - 12 

รวม - 1 5 11 - - 17 

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



 

ตารางแสดงจ านวนครู- อาจารย์ ตามต าแหน่ง /อนัดับ และทีอ่ยู่อาศัย 

 

สถานทอียู่อาศัย 
จ านวนคน 

ชาย หญิง รวม 
บา้นพกัครู - - - 

บา้นพกัส่วนตวั 1 11 11 

บา้นเช่า - 2 2 

บา้นเช่า (เบิกงบประมาณ) - - - 

บา้นพกัครูโรงเรียนอื่น - - - 

บา้นพกัราชการ - - - 

อื่นๆ - - - 

รวม 1 13 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.,
ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.



 

 

 

ตารางแสดงรายช่ือครูผู้สอน / ครูประจ าช้ัน โรงเรียนบ้านท่าเกษม 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

ช้ัน ช่ือตรู-อาจารย์ สาระทีส่อน 
อนุบาล  2  นางสาววชุิดา  นาชยัฤทธ์ิ ทุกกิจกรรม 

   

อนุบาล   3  นางสาวสมหญิง  คายเลิศ ทุกกิจกรรม 

   

ประถมศึกษาปีที  1 / 1 นางสาวณิชนนัท ์ มลซิ้อน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  1 / 2 นางวาสนา  พลูขาติ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  2 / 1 นางจรัสศรี  เพยีแกว้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  2 / 2 นางสาวศุภลกัษณ์  วงคศ์รีทา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  3 / 1 นางสาวศศิประภา  ช่วยณรงค ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  3 / 2 นางสาวนภาพร  แกว้ประพนัธ์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  4 / 1 นางสมหมาย  บรรดิษเสน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  4 / 2 นางอิสรีย ์   จารุโรจน์วฒันา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  5 / 1 นางสาวดาราวรรณ  กนับวัลา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  5 / 2 นางสายใจ  ถานะวร ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  6 / 1 นางสาวจีราวรรณ  ศรีอริยานนท์ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ประถมศึกษาปีท่ี  6 / 2 นางจินตนา  ทองเลก็ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...
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ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ  โครงการส่งเสริมศกัยภาพครูเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

แผนงาน  บริหารบุคคล 

กลยุทธ์ิ   สพฐ.ท่ี 1, 4, 5 

   สพป.ท่ี 1 

   ร.ร.ท่ี 2, 5 

จุดเน้น สพฐ.  ท่ี 2, 3, 5 

มาตรฐาน  ท่ี 2 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอุไรรัตน ์นิยมสิทธ์ิ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 – 30 ตุลาคม 2563 

 

 

1.  หลกัหารและเหตุผล 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
Angsana New, ไม ่ตัวหนา, แบบอักษร
ภาษาทีซั่บซอ้น: Angsana New, ไม่
ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
Angsana New, ไม ่ตัวหนา, แบบอักษร
ภาษาทีซั่บซอ้น: Angsana New, ไม่
ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย, ชอ่งวา่ง หลัง:  0 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+หัวเรือ่งแบบ CS, 16 พ., แบบอักษรภาษา
ทีซั่บซอ้น: +หัวเรือ่งแบบ CS, 16 พ.



 ปัจจุบนัเทคโนโลยต่ีาง ๆ มีการเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นการศึกษาไทยมีความจ าเป็นตอ้งมีการ

เปล่ียนแปลงการเรียนการสอนใหท้นัต่อสภาพการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบนั เพือ่จดักระบวนการเรียนการสอนใหเ้ด็ก

มีคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งส่งเสริมศกัยภาพครูผูซ่ึ้ง

เป็นกลไกส าคญัในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายของการศึกษา 

 โรงเรียนตระหนกัและเห็นส าคญัของการพฒันาคุณภาพเด็ กในโรงเรียน จึงจดัโรงการน้ีเพือ่เป็นขวญั

และก าลงัใจใหบุ้คลากรครูไดรั้บการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม และเป็นการส่งเสริม

บุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถกา้วไกลทนัต่อเหตุการณ์ของสังคมปัจจุบนัและอนาคต 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1. เพือ่พฒันาศกัยภาพบุคลากรครูในโรงเรียนใหก้า้วไกลทนัต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนัและอนาคต  

 2. เพือ่จดัการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.  เป้าหมาย 

 1. บุคลากรครูร้อยละ 100 ไดรั้บการพฒันาศกัยภาพจากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 2. บุคลากรครูร้อยละ 100 จดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เพิม่ข้ึน 

 

4.  กจิกรรมการด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 การอบรม สัมมนา พ.ย. 62 – ก.ย. 63 

มี.ค. 63 
นางอุไรรัตน ์นิยมสิทธ์ิ 
นางอุไรรัตน ์นิยมสิทธ์ิ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

 

5.  งบประมาณ 

 1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน(รายหวั)  จ านวน  45,000  บาท 

 2. เงินนอกงบประมาณ    จ านวน       -  บาท 

  รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 

รายการ/กจิกรรมการใช้งบประมาณ 
งบประมาณ

ทีใ่ช้ 
งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวสัดุ ค่าครุภัณฑ์ 
1. การอบรม สัมมนา 5,000  35,000 5,000  

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา



2. ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 40,000 5,000 
รวม 45,000  35,000 10,000  

 

6.  การประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเร็จ วธีิการประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินผล  

1. ครูไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ 
รายงานการอบรม สัมมนา  
ศึกษาดูงาน 

แบบรายงานการอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 

2. บุคลากรจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ 
การสังเกต 

แบบสังเกต 

แบบประเมินความพงึพอใจ 

 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. บุคลากรครูไดรั้บการพฒันาจากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ตามความเหมาะสม 

 2. บุคลากรครูน าความรู้และประสบการณ์มาจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและนกัเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้น 

 

o อนุมติั 

o ไม่อนุมติั 

ผูเ้สนอโครงการ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

(นางอุไรรัตน ์ นิยมสิทธ์ิ)     (นายเอกพงศ ์บุตรสงฆ์) 

ครูโรงเรียนบา้นท่าเกษม     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นท่าเกษม 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: กึง่กลาง, ชอ่งวา่ง หลัง:  0
พ., ระยะหา่งบรรทัด:  หนึง่เทา่

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ: รายการยอ่หนา้

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...

ทีจ่ดัรูปแบบ ...



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ  โครงการจา้งบริการนกัการภารโรง 

แผนงาน  งานบริหารบุคลากร 

กลยุทธ์ิ   สพฐ.ท่ี 2, 4 

   สพป.ท่ี 1 

   ร.ร.ท่ี 2, 6 

จุดเน้น สพฐ.  ท่ี 1, 6 

มาตรฐาน  ท่ี 1, 3 

ลกัษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวาสนา  พลูชาติ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 1 ตุลาคม 2564 – 30 ตุลาคม 2565 

 



 

1.  หลกัหารและเหตุผล 

 โรงเรียนบา้นท่าเกษม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ นกัเรียนจ านวน 303 คน อาคารเรียนและอาคารประกอบ

จ านวน 11 หลงั ประกอบดว้ย อาคารเรียน 4 หลงั ห้องสมุด 1 หลงั ห้องพยาบาล 1 หลงั โรงอาหาร 1 หลงั อาคาร

อเนกประสงค ์1 หลงั และหอ้งน ้ าห้องส้อม 3 หลงั นอกจากนั้นยงัมีห้องอุปกรณ์เคร่ืองมือเกษตร 2 หอ้ง ดงันั้น 

โรงเรียนบา้นท่าเกษม จึงจ าเป็นจะตอ้งมีผูรั้บผดิชอบในเร่ืองการดูแลความสะอาดในอาคารและรอบบริเวณ ดูแล

ตน้ไม ้ตดัหญา้บริเวณโรงเรียน ปิด เปิดอาคารเรียน ไฟฟ้า น ้าประปาและหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

เพือ่ใหเ้กิดความเป็นระเบียบของสถานท่ีราชการ จึงจดัจา้งเหมาบริการนกัการภารโรงเพือ่มาปฏิบติัภารกิจ

ดงักล่าว 

2.  วตัถุประสงค์ 

 1. เพือ่จดัจา้งเหมาบริการนกัการภารโรง จ านวน 1 อตัรา 

 2. เพือ่ปฏิบตัิหนา้ท่ีดูแลความสะอาดบริเวณโรงเรียน อาคารสถานท่ีราชการต่าง ๆ 

 3. เพือ่ดูแลบ ารุงรักษาตน้ไม ้สวนเกษตรและทรัพยสิ์นทางราชการ 

3.  เป้าหมาย 

 เพือ่ใหโ้รงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา พร้อมทั้งดูแลตน้ไม ้ตดัหญา้ สวน

เกษตรและปิดเปิดอาคารสถานท่ี ไฟฟ้า น ้ าประปา และหนา้ท่ีอื่น ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

แก่ทางราชการ 

 

4.  กจิกรรมการด าเนินงาน 

ที่ กจิกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการอนุมติั 1 ต.ค. 64  

 1 พ.ย. 64 – 31 มี.ค. 65 
1 เม.ย. 63 

1 พ.ค. 65 – 30 ก.ย. 65 
1 ต.ค. 63 
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2 ด าเนินการตามโครงการ 
3 ประเมินคร้ังท่ี 1 
4 ด าเนินการตามโรงการ 
5 ประเมินคร้ังท่ี 2 

 

5.  งบประมาณ 

ตารางทีจ่ดัรูปแบบแลว้



 1. เงินงบประมาณจากงบอุดหนุน(รายหวั)  จ านวน  90,000  บาท 

 

6.  การประเมินผล 

 ใชว้ธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ปีละ 2 คร้ัง 

  คร้ังท่ี 1 รอบการประเมิน วนัท่ี  1 พฤศจิกายน 2564 -31 มีนาคม 2565 

  รอบท่ี 2 รอบการประเมิน วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2565 – 30 มีนาคม 2565 

7.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 อาคารเรียนและอาคารประกอบ มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประโยชน์ต่อทางราชการเป็น

อยา่งดี 

 

o อนุมติั 

o ไม่อนุมติั 

ผูเ้สนอโครงการ      ผูอ้นุมติัโครงการ 

 

ลงช่ือ       ลงช่ือ 

(นางวาสนา  พลูชาติ)     (นายเอกพงศ ์บุตรสงฆ์) 

ครูโรงเรียนบา้นท่าเกษม     ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นท่าเกษม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: (คา่เริม่ตน้)
+หัวเรือ่งแบบ CS, 16 พ., แบบอักษรภาษา
ทีซั่บซอ้น: +หัวเรือ่งแบบ CS, 16 พ.

ทีจ่ดัรูปแบบ: แบบอักษร: ไม ่ตัวหนา,
แบบอักษรภาษาทีซั่บซอ้น: ไม ่ตัวหนา

ทีจ่ดัรูปแบบ: ซา้ย


