
 
 

 

ค ำน ำ 
 

 แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ภายใต้
นโยบายตามแนวปฏิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นที่ผลความส าเร็จ การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงเป็น
การจัดทางเลือกให้การปฏิบัติงานมีความเหมาะสม ทั้งสภาพแวดล้อมของผู้เรียน ทรัพยากร และความก้าวหน้า
ของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งยังรวมถึงการตรวจสอบ ติดตาม และรายงาน ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องบรรลุตามเป้าหมายที่
ก าหนด โดยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการ และการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
โรงเรียน เป็นฐานส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
 

 ดังนั้น โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ให้ความส าคัญ  กับการบริหาร           
ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในรูปแบบที่ชุมชนมีส่วนร่วม และคณะกรรมการสถานศึกษา มีบทบาทในการจัดท า  เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี รวมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ  

 ทางโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอขอบคุณฝ่ายบริหาร/กลุ่มสาระ/งาน 
และจากบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุนในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565
ให้ส าเร็จ ลุล่วงเป็นอย่างดี และเพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ขอให้ทุกหน่วยงานของ
โรงเรียนใช้แผนปฏิบัติการฉบับนี้ เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียน และ
นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

 
 
 

 
                                                                (นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ) 

                                                               ผู้อ านวยการ 
                                                                โรงเรยีนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ประวัติโรงเรียน 

  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จั งหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ ปีพุทธศักราช 2441               
โดยขุนปรีชานุศาสน์  (นายปล้อง   ธรรมารมณ์) และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ          
ได้ประทานนามว่า “โรงเรียนปรีชาวิทยาคาร”จนกระทั่ง ปีพุทธศักราช 2461 พระยาสุนทรบุรี(อ้ี กรรณสูต) 
ได้ย้ายไปก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ บริเวณที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีในปัจจุบัน และเปลี่ยนชื่อ        
เป็น “โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี” เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดสอนใน      
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีพุทธศักราช 2481 นายทา พิมพ์พันธุ์ ครูใหญ่ ได้ติดต่อของบประมาณจากทาง
ราชการ และขอความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นร่วมบริจาค เพ่ือจัดซื้อที่ดินกอ่สร้างอาคารเรียน หลังใหม่ 
ซึ่งเป็นบริเวณโรงเรียนสุพรรณภูมิ ปัจจุบันเป็นอาคารไม้  2 ชั้น ยาว 49 เมตร จ านวน 18 ห้องเรียนในปี
พุทธศักราช 2501 จึงได้เปิดสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา (ม.7 และ ม.8) แผนกวิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรก  

 จนในปีพุทธศักราช 2506 นายพิณ โสขุมา ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เห็นว่าบริเวณเดิมคับแคบ          
ไม่เหมาะสมจะขยายเป็นโรงเรียนใหญ่สนองความต้องการของชุมชน ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนได้เปิดระดับ
มัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา จึงได้ติดต่อประสานงานกับ นายพัฒน์ บุญยรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายประยูร วีระวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัด ให้ช่วยพิจารณาหาที่ดินและของบประมาณจากทางราชการด้วย ซึ่งก็
ได้ที่ดินวัดร้าง 2 วัด คือ วัดชุมนุมสงฆ์และวัดพริก เนื้อที่ 38 ไร่เศษ บริเวณท่ีอยู่ปัจจุบัน โดยสร้างอาคารเรียน
แบบ 218 เสร็จเรียบร้อยและย้ายมาอยู่ในปีการศึกษา 2509 ณ สถานที่ตั้งปัจจุบัน คือเลขที่ 440 ต าบลรั้ว
ใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บนเนื้อที่ 48  ไร่ 2 งาน ปัจจุบันโรงเรียนได้รับการพัฒนา ด้านอาคาร
สถานที่สิ่งแวดล้อม และพัฒนาด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากทางราชการ 
พร้อมด้วยประชาชนในท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ร่วมบริจาคเงิน อุปกรณ์การศึกษา ให้ความร่วมมือ
ในด้านต่างๆ แก่โรงเรียนอยู่เสมอท าให้โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  บรรลุเป้าหมายและสามารถสนองนโยบาย
ด้านการศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง 

ตรำสัญลักษณ์  โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ร ู

 

รปูง้ำวไขว้อยู่ใต้เจดีย์ยุทธหัตถี 

บทน ำ 
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 ง้าว  หมายถึงพระแสงของ้าวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้จ้วงฟันสมเด็จพระมหาอุปราชา        
แห่งพม่า ขาดสะพายแล่งสิ้นพระชนม์บนคอช้าง 

 องค์พระเจดีย์  หมายถึงพระเจดีย์ที่องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดฯให้สร้างไว้เป็นที่ระลึก
ในชัยชนะครั้งกระนั้น  ที่ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ความหมายจากตราสัญญาลักษณ์ เพ่ือที่จะให้ลูกกรรณสูตฯทุกคนส านึกว่าต้อง รักเกียรติ            
รักศักดิ์ศรีของตนเอง รวมทั้งมีความเก่งกล้าสามารถในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความรู้ ความคิด การกีฬา  
เป็นผู้ประสบความส าเร็จ ความเจริญในทุกโอกาส 

ธงโรงเรียน 

 
 

 

สีประจ ำโรงเรียน   น้ าเงิน – เหลือง 

 สีน  ำเงิน  มีความหมายถึง พระมหากษัตริย์ 

 สีเหลือง  หมายถึง ศาสนา ธรรมะและคุณธรรม 

ควำมหมำยสีประจ ำโรงเรียน  ลูกน้ าเงินเหลืองทุกคนจะเคารพและเทิดทูน                       
สถาบันพระมหากษัตริย์  และจะต้องยึดมั่นในธรรมะอันเป็นหลัก
ในการครองตน และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วย คุณธรรม 

คติธรรม ประจ ำโรงเรียน        อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ    จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท 

ค ำขวัญของลูกกรรณสูต   กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ 

ปรัชญำ    ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน 

ต้นไม้ประจ ำโรงเรียน  ต้นชัยพฤกษ์ 

ปรัชญำ/คติพจน์/ค ำขวัญ 

 คติธรรม อัปฺปมเทน สมฺปาเทถ  “จงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท” 

 ค ำขวัญ  กีฬา ประเพณี สามัคคี เสียสละ 

 ปรัชญำ ศรัทธา สามัคคี มีความรู้ สู้งาน  

อัตลักษณ์    “ ศิษย์ดีศรีกรรณสูต” มีคุณลักษณะ มีดังนี   
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 ศิษย์ดี หมำยถึง คนดี  คนเก่ง คนมีความสุข   

 ศรีกรรณสูต หมำยถึง รกัเกียรติ รักศักดิ์ศรี สร้างชื่อเสียงให้กับ สถาบันที่ทรงคุณค่า  คู่เมืองสุพรรณ 

 มีตัวบ่งชี   ดังนี  

   คนด ี  1. เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ  วินัยของโรงเรียน 

     2. เป็นผู้มีมารยาทดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม 

     3. อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม 

     4. ล้ าหน้าทางความคิด 

     5. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

   คนเก่ง  1. เก่งวิชาการ 

     2. เป็นผู้น ากิจกรรมเพื่อสังคม 

     3. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา   

     4. ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

   คนมีควำมสุข 1. มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและจิตดี 

     2. มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา 

     3. มีทักษะในการท างาน รักการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโรงเรียน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้ก่อตั งโรงเรียน : พระยาสุนทรบุรี (อ้ี กรรณสูต) ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 ที่ตั งสถำนศึกษำ : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 440           

ถนนมาลัยแมน ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณที่ตั้งของโรงเรียนตั้งอยู่ด้านฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ าท่าจีน ฝั่งขวาถนนมาลัยแมน ระยะห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรี ประมาณ 2.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่               
ประมาณ 48 ไร่  
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 ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตภาคกลาง
ด้าน ทิศตะวันตกของประเทศไทย อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณ
โรงเรียน เป็นพ้ืนดินถม อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลปานกลาง ประมาณ 3 - 10 เมตร สภาพภูมิอากาศมี 3 ฤดู 
คือฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาว มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28.2 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยตลอดปี                    
105.7 มิลลิเมตร  

 
สภำพท ำเลที่ตั ง  
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบ ดังนี้  

➢  ด้านทิศเหนือติดกับล ารางสาธารณะและที่ดินส่วนบุคคล (ด้านหลังโรงเรียน)  
➢  ด้านทิศใต้ ติดต่อกับถนนมาลัยแมน (ด้านหน้าโรงเรียน)  
➢  ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทสุพรรณแลนด์แอนด์เฮ้าส์  

➢ ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับชุมชนหมู่บ้านวัดป่าเลไลยก์  

กำรคมนำคม  
 

 อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงหมายเลข 340 ประมาณ 109 กิโลเมตร ทางรถไฟ
ประมาณ 142 กิโลเมตร และทางหลวงหมายเลข  321 ประมาณ 161 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสาร        
ประจ าทางผ่านบริเวณหน้าโรงเรียนได้แก่  
 

➢ รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย 88 สุพรรณบุรี - กรุงเทพฯ (สายใต)้  
➢ รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย 411 สุพรรณบุรี - กาญจนบุรี  
➢ รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย อยุธยา - ด่านช้าง  
➢ รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย สุพรรณ - ดอนเจดีย์  
➢ รถยนต์โดยสารประจ าทางสาย กรุงเทพฯ - บ้านไร่ (อุทัยธานี)  
➢ รถยนต์โดยสารขนาดเล็กสาย วัดป่า - อู่ยา - บางปลาหมอ  
 ลักษณะของชุมชน : โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตต าบลรั้วใหญ่                

ต าบลรั้วใหญ่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี ห่างจากที่ว่าการอ าเภอประมาณ 3 กิโลเมตร 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตพ้ืนที่ประมาณ 12,167 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีทรัพยากร  
ดินและน้ าอุดมสมบูรณ์เหมาะสมส าหรับท าเกษตรกรรม  พ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ดอนน้ าท่วมไม่ถึง ทางทิศ
ตะวันออกของต าบล มีแม่น้ าไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างต าบลรั้วใหญ่ กับต าบลสนามชัย และต าบลท่าพ่ี
เลี้ยง พ้ืนที่ของต าบลรั้วใหญ่ไม่เป็นผืนเดียวกัน โดยมีจุดกลางเป็นเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประชากรทั้งสิ้น 
26,657 คน เป็นชาย 12,448 คน หญิง 14,209 คน มีจ านวนครัวเรือน 10,547 ครัวเรือน ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมรายได้เฉลี่ยปีละ  50,000 บาท/คน มีการแบ่งเขตปกครอง ตาม
พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องถิ่น โดยมีหมู่บ้านทั้งหมด 6 หมู่บ้าน จุดเด่นของพ้ืนที่ต าบลรั้วใหญ่ มี
สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น วังมัจฉาวัดพระลอย คุ้มขุนแผน ต้นมะขามยักษ์วัดแค ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 
เรือนขุนช้าง หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร และยังเป็นที่ตั้งของโรงเรียนกีฬา จังหวัดสุพรรณบุรี สนามกีฬา
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กลาง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับประเทศมาแล้วหลายครั้ง  มีสถานศึกษาส าคัญ 
ได้แก่ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี โรงเรียนอนุบาล
วัดป่าเลไลยก์  วิทยาลัยสารพัดช่าง บรรหาร-แจ่มใส  

 ในอดีตประมาณสมัยทวาราวดี ชุมชนวัดป่าเลไลยก์ เป็นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งกษัตริย์
สุพรรณบุรีเป็นผู้สร้าง เช่น หลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์ วัดชุมนุมสงฆ์ วัดพริก วัดกระต่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ต านานพระป่าเลไลยก์ เป็นปางหนึ่งของพระพุทธรูปที่มีในประเทศไทย พระมหากษัตริย์ในสมัยต่อมา ถือเป็น
โบราณราชประเพณีท่ีต้องเสด็จ พระราชด าเนินมาสักการะบูชา  

 ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี มีสถานศึกษาอยู่ในเขต
พ้ืนที่เพ่ิมขึ้นอีกคือ โรงเรียนสุพรรณภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โรงเรียนวิทยาศึกษา วิทยาลัยเทคนิค
สุพรรณบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดประตูสาร) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดปราสาททอง) โรงเรียนเทศบาล 3     
(วัดไชนาวาส) โรงเรียนสหวิทย์พาณิชย์การ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี โรงเรียนสงวนหญิง และโรงเรียน
อนุบาลศุภลักษณ ์

แผนที่โรงเรียน 
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แผนที่อ ำเภอเมืองสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลสถานศึกษา   

  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔๐                
ต าบลรั้วใหญ่ อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ ๗๒๐๐๐ โทรศัพท์035-525629-31 
โ ท ร ส า ร 035-525631 e-mailkannasoot@hotmail.com website www.kannasoot.ac.th สั ง กั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดการศึกษาแบบสหศึกษาเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

กำรจัดกำรศึกษำ 

  ปัจจุบันโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีจ านวนนักเรียน  2,850 คน การจัดชั้น
เรียน แบ่งเป็น ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 13 – 13 – 12 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 11 – 11– 11                               
รวม 71 ห้องเรียน  มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น 187 คน  แบ่งเป็นบุคลากรชาย 63  คน หญิง 124 คน             
ผู้บริหาร 5 คน  ครู 140 คน ครูต่างชาติ 3 คน ลูกจ้างประจ า 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน เจ้าหน้าที่ส านักงาน 
10 คน และพนักงานทั่วไป 18  คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 คน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 

 

mailto:kannasoot@hotmail.com
http://www.kannasoot.ac.th/
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ตำรำง  แสดงจ ำนวนห้องเรียนและจ ำนวนนักเรียนของโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

ชั นเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ชำย หญิง รวม 
ระดับชั นมัธยมศึกษำตอนต้น 

ม. 1 13 374 182 556 
ม. 2 13 355 165 520 
ม. 3 12 328 181 509 
รวม 37 1,057 528 1,585 

ระดับชั นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
ม. 4 11 281 172 453 
ม. 5 11 265 183 448 
ม. 6 11 264 169 433 
รวม 33 810 524      1,334  

รวมทั งสิ น 70 1,867 1,052 2,919 
 

ตำรำง  แสดงข้อมูลครูและบุคลำกรในโรงเรียน 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ 

ชำย หญิง 

ผู้บริหาร 3 2 
ครูประจ าการ 44 96 
ลูกจ้างประจ า 2 - 
ครูต่างประเทศ 3 - 
ครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ - 15 
นักการ/พนักงานขับรถ/ยาม 11 10 

รวม 64 123 
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 การบริหารจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ซึ่ง
เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดความพึงพอใจของผู้รับบริการ สนองต่อทิศทางนโยบาย 
จุดเน้นของโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษา  
ชุมชน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  จึงก าหนดทิศทางการด าเนินงานการจัดการศึกษา
ร่วมกันดังนี้  
 

วิสัยทัศน์      โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
เสริมสร้างทักษะในศตวรรษท่ี 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย 
 
พันธกิจ 
 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้หลายภาษา เป็นบุคลแห่งการเรียนรู้ และ 
เป็นผู้สร้างนวัตกรรมในอนาคต 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียน และสามารถใช้  
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาจนเองอย่างเหมาะสม 

3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีค่านิยมและเจตคติท่ีดี มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรมน า 
ความคิด มีจิตสังคม ด ารงตนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  บริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยระบบคุณภาพ 
5.  ประสานความร่วมมือกบัผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ภาคีเครือข่าย ผู้น าทุกภาคส่วนในชุมชนเพ่ือ      
 สนับสนุนการจัดการศึกษา 
6.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
7.  บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผล การจัดการเรียนการสอนที่เน้น  
     ผู้เรียนเป็นส าคัญ  สื่อและอุปกรณ์ทางการศึกษา ตามมาตรฐานสากล 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตามมาตรฐาน  
     วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
9.  ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาใช้การประเมินผลตามสภาพจริงและใช้การวิจัย   
     เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการจัดการศึกษา 
10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลาการทางการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ  
      ในรูปแบบActive learning โดยใช้สื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัยและบริหารจัดการชั้นเรียน 
      เชิงบวก 

 

ส่วนที่ 2 

ทิศทำงและกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ 
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11. พัฒนาอาคาร สถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความสะดวก สะอาด                 
      และปลอดภัย 
เป้ำประสงค์ 
 

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น  
    และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
5. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
7. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
8. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
9. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
10. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
11. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธะกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
12. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
13. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
14. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
15. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก  
      กลุ่มเป้าหมาย 
16. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
17. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้ 
18. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
19. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
20. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
21. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
22. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
จุดเน้น(นโยบำยชองสถำนศึกษำ) 
1. พัฒนาคุณภาพและความเป็นเลิศด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา การงานอาชีพ และเทคโนโลยี 
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของนักเรียนและครูทั้งในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และ    
    ระดับนานาชาติ 
3. สนับสนุนการด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง ครบถ้วน ทั่วถึง 
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4. สร้างขวัญก าลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สถานที่ สื่อ เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ 
    การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์องค์กร 
กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน 
  กำรแข่งขันทำงวิชำกำร พัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 

1.1 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณอย่าง
สร้างสรรค์ 

1.2 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.3 ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมอย่างหลากหลายมาพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง 

1.4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติ 
 
กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้ำงค่ำนิยม เจตคติ คุณธรรมจริยธรรม จิตอำสำ และกำรด ำรงตนให้อยู่ในสังคมอย่ำงมีควำมสุข 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 
 2.1 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลายมา  
   ใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 2.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 2.3 ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย สามารถปรับตัวเข้ากับพหุ 
วัฒนธรรมบนพื้นฐานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย 
 2.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 2.6 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม มีทักษะชีวิตปลอดจากอบายมุข 
และสิ่งเสพติด 
 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมระบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัยและ 
  ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 

3.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพโดยจัด 
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดอย่างชัดเจน 
  3.2 ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 3.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์ที่ 4  ประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง ศิษย์เก่ำ ภำคีเครือข่ำย ผู้น ำชุมชน หน่วยงำนของรัฐและ 
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  เอกชนต่ำงๆเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 
 4.1  พัฒนาความรู้ความสามารถด้านทางวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญในอำชีพตำมมำตรฐำน 
      วิชำชีพของตน 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 
 5.1 พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
เพียงพอที่จะท างานได้อย่างมีประสิทธิผลตามมาตรฐานแผนการปฏิบัติงาน 
 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 
กลยุทธ์ที่ 6  มุ่งเน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 กำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย ใช้งำนวิจัยในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 จุดประสงค์กลยุทธ์: 
 6.1 พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
 6.2 ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
ในชีวิตได้ตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 
 6.3 พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 6.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
กลยุทธ์ที่ 7  พัฒนำห้องเรียน อำคำรเรียน แหล่งเรียนรู้ และสภำพแวดล้อมให้เอื อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 ของผู้เรียน 
จุดประสงค์กลยุทธ์: 
7.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมให้เอ้ือต่อการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมี 
คุณภาพ 
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นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นโยบายผู้บริหารสถานศึกษา 
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มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
******************* 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖5 มีจ านวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่   
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมำตรฐำนมีรำยละเอียดดังนี  
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
            ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                     ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ 
     คิดเห็นและแก้ปัญหา 
                     ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                     ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                     ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                     ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
       ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                     ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                     ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                     ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
                ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
               ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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                ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
        ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำในมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับ กำรศึกษำขั นพื นฐำน โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ปีกำรศึกษำ 2565 
ค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

มำตรฐำนกำรศึกษำ 
ค่ำเป้ำหมำย 

( ระดับคุณภำพ) 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
      ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ยอดเยี่ยม 
      ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย                           
แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

      ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
      ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
      ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
      ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
      ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
      ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ยอดเยี่ยม 
      ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
      ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
      ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  
            และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

      ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
      ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ยอดเยี่ยม 
      ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ยอดเยี่ยม 
      ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
      ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
      ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
      ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 

สรุปค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศกึษำของสถำนศึกษำในภำพรวม ยอดเยี่ยม 
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ตัวบ่งชี และค่ำเป้ำหมำยควำมส ำเร็จตำมประเด็นพิจำรณำของมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน  โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน      ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม     มีจ ำนวน 10 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                                       มีจ ำนวน  ๖  ประเด็นกำรพิจำรณำ 

ประเด็นพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำย/ตัวบ่งชี /ระดับคุณภำพ 
1.1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการอ่าน เขียน ภาษาไทย อยู่ใน
ระดับ ดีขึ้นไป  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.1.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการสื่อสาร ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอผลงานได้ 
อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.๑.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการคิดค านวณ อยู่ในระดับดี ขึ้น
ไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.1.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษอยู่ใน
ระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.1.6 นักเรียนร้อยละ 80 ห้องเรียนภาษาจีน มีความสามารถในการสื่ อสาร 
ภาษาจีน อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
1.1.7 นักเรียนร้อยละ 80 ห้องเรียนภาษาเกาหลี มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาเกาหลี อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.1.8 นักเรียนร้อยละ 80 ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น มีความสามารถในการสื่อสาร 
ภาษาญี่ปุ่น อยู่ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.2.1 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ อยู่ในระดับ 
ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.2 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.2.3 นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการคิด ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

1.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.3.1 นักเรียนร้อยละ 90 ในการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และน าไป
เผยแพร่ธารณชนได้ 

1.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ         การสื่อสาร 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.4.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีความสารถในการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและ
สรุปความรู้ ได้ด้วยตนเองและอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ ได้จากการสืบค้นทาง
เทคโนโลยีใน ระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
1.๔.๒ นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ด้าน
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ในระดับดี ข้ึนไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด           
 1.4.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด        
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ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 
1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.5.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
1.5.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ระดับ 2.0  ขึ้นไป 
1.5.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ระดับ 2.0  ขึ้นไป 
1.5.4 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ระดับ 3  ขึ้นไป 
1.5.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
ระดับ 2.5  ขึ้นไป 
1.5.6 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละ
ศึกษา ระดับ 3.0  ขึ้นไป 
1.5.7 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  
ระดับ 3  ขึ้นไป 
1.5.8 นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ระดับ 2.0  ขึ้นไป 

1.6 มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจต
คติท่ีดีต่องานอาชีพ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.๖.1 นักเรียนร้อยละ 90  มีความรู้และทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
ในระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด        
1.๖.2 นักเรียนร้อยละ 80 มี Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
อย่างน้อยคนละ 1 แฟ้ม 
1.๖.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ร้อยละ 80 มีความพร้อมที่ศึกษา
ต่อท างานและการประกอบอาชีพ ในระดับ ดี ขึ้นไป  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด        
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2. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน                                        จ ำนวน 4 ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 

2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่
ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2.1.1นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดี   
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.1.2นักเรียนร้อยละ 100 มีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีภาวะผู้น าและจิตอาสา ใน
ระดับ ดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.๑.๓นักเรียนร้อยละ 80 มีค่านิยมที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ ในระดับดีขึ้นไป ตาม
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2.๒.1นักเรียนร้อยละ 80 ร่วมกิจกรรมตามประเพณี วันส าคัญ และท้องถิ่น    
อย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี 
2.๒.2นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและความรักในสถาบัน
หลักของชาติในระดับ ดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.๒.๓นักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักและความภูมิใจใน
ความเป็นไทย ประเพณี วัฒนธรรมและท้องถิ่น ในระดับ ดีเยี่ยม      ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด     

2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2.3.1นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
บนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเห็นที่แตกต่างกัน              ในระดับ ดี  
ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2.3.๒นักเรียนร้อยละ 100 มีทัศคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ   ในระดับ ดี  ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด              

2.4 สุขภาวะทางร่างกาย และจิต
สังคม 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2.4.1นักเรียนร้อยละ 90 มีน้ าหนักส่วนสูงและพัฒนาการทางร่างกายเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข        ในระดับ ผ่าน 
2.4.๒นักเรียนร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานของ     กรม
พลศึกษา หรือ ส านักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในระดับ 
ผ่านทุกข้อ 
2.4.3นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจากสิ่งมอมเมา               ปัญหา
ทางเพศ การทะเลาะวิวาทและอบายมุขทุกชนิด ในระดับผ่าน          ตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด                                 
2.4.4นักเรียนร้อยละ 90 มีพฤติกรรมที่แสดงออกในการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมีจิตสาธารณะ  ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด                 
 2.4.5นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน          ด้าน
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  ในระดับดี ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด                 
2.4.6นักเรียนร้อยละ 80 แต่งการสุภาพเรียบร้อย เครื่องใช้ส่วนตัวสะอาด และ
ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ ในระดับผ่าน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด                 
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม จ ำนวน 6 ประเด็นกำร
พิจำรณำ 
ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 

1.1 สถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณาและจัดท า
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงอย่างครบถ้วน ก าหนดผู้รับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ จนน าไปสู่การประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
1.2 สถานศึกษาก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายใน
ประเด็นการพิจารณา อย่างเหมาะสม โดยผ่านการพิจารณาจากทุกฝ่ายอย่างถี่ถ้วนตาม
บริบทของสถานศึกษา 
1.3 สถานศึกษาจัดท าประกาศมาตรฐานสถานศึกษา ค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาได้รับทราบด้วยวิธีที่หลากหลาย 
1.4 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายด้านต่างๆ โดยใช้ข้อมูล
สถานศึกษาที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ตามหลักการ สอดคล้องกับแผนการศึกษาชาติและ
ความต้องการของชุมชน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สะท้อนคุณภาพความส าเร็จ
อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 สถานศึกษามีการวิเคราะห์สถานภาพของสถานศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความ
ต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยใช้วิธีที่หลากหลายได้ข้อมูลสารสนเทศที่
ถูกต้อง  ครบถ้วน  และทันสมัยทั้งจากแหล่งข้อมูล เอกสาร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
2.2 สถานศึกษามีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สามารถปฏิบัติได้จริงและตรวจสอบได้ 
2.3 สถานศึกษามีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการสถานศึกษา คลอบ
คลุมงานทุกด้านทั้งวิชาการ งบประมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อม และบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.4 สถานศึกษาด าเนินงานทุกโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับทุกมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยกระบวนการท างานที่เป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เปิด
โอกาสให้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
2.5 สถานศึกษามีการทบทวนและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยทุกแผนงาน โครงการ/กิจกรรม คลอบคลุมตามภารกิจ
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พร้อมทั้งปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่ส าคัญและ
ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
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ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 

 2.6 สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
เห็นชอบและรับรู้ร่วมกันอย่างกว้างขวาง อย่างมีระบบและแจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบเป็นประจ าทุกป ี
2.7 สถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  มีกระบวนการ ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.8 สถานศึกษาก าหนดบทบาทหน้าที่ มอบหมายงานตามหน้าที่ให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  และมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน  
2.9 สถานศึกษามีการก าหนดปฏิทิน แผนการด าเนินการ และแผนการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานประจ าปี มีการระบุผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม การ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนครบถ้วนในทุกโครงการ/กิจกรรม โดยผู้ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม 
2.10 โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 80 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ มีการ
ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
2.11 สถานศึกษามีการติดตาม ประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับ
บุคคลและระดับสถานศึกษา  ที่แสดงผลการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ  โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมและมีการจัดท ารายงานให้เป็นปัจจุบัน 

2.12 สถานศึกษามีการวางแผนและก าหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
อย่างชัดเจน ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในที่ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยทุกมาตรฐานและประเด็น
พิจารณา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยใช้วิธีการและ
เครื่องมือที่หลากหลาย  
2.13 สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่สะท้อนคุณภาพของผู้เรียน ผลส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษา
อย่างชัดเจน  ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา และผลการประเมินแบบองค์รวม  การ
ติดสินโดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญ การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
2.14 สถานศึกษามีการตรวจสอบปรับปรุงคุณภาพของการรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้มีความชัดเจนและสมบูรณ์ และน าเสนอต่อรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบอย่างเป็นระบบตามช่วงเวลาที่ก าหนด น า
ข้อเสนอมาใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเผยแพร่รายงานประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และสาธารณชน 
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ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 
 2.15 สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและบุคลาการทางการศึกษา มีความรู้ 

ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่ง    การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของสถานศึกษา 
2.16 สถานศึกษามีการเตรียมรับการติดตาม ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ ทั้งด้าน
ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ร่องรอยการด าเนินการต่างๆ อย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสม 
น่าเชื่อถือ และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพเพ่ือน าผลประเมินไปปรับปรุง
และพัฒนาการศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

3.1 สถานศึกษามีการรายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.2 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา การวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3.3 สถานศึกษามีหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
3.4 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง     รอบด้าน 
3.5 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง      รอบด้าน 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

4.1 ครูร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง ตามความต้องการ 
ความถนัดและความสนใจ อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
4.2 ครูร้อยละ 100ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ และครูในระดับชั้น เข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการท างาน
ร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
4.3 ครูร้อยละ 100 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียน
การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

5. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

5.1 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัย 
5.2 สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
เพียงพอ ทันสมัย ได้มาตรฐาน    

6. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

6.1 สถานศึกษามีการจัดหา การพัฒนา และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพสถานศึกษา 
6.2 สถานศึกษามีแผนในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาสมกับสภาพของสถานศึกษา 
6.3 สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  ระดับคุณภำพ   ยอดเยี่ยม 
จ ำนวน 5 ประเด็นพิจำรณำ 
ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

1.1 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชีวัด/ผลการเรียนรู้ และน าไปจัดท ารายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและองค์ความรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ท้องถิ่น และน าไปปฏิบัติได้จริง 
1.2 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้สอดคล้อง
กับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียน บริบทของสถานศึกษาและ
ท้องถิ่นที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามรูปแบบที่สถานศึกษาก าหนดและสามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง 
1.3 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด ด้วย
วิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ได้จริง สามารน าไปปฏิบัติไดจ้ริงและน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
1.4 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลายสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
1.5 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีบันทึกหลังการสอนที่สอดคล้องกับ
จุดประสงค์การเรียนรู้และน าผลมาปรับประยุกต์พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพที่สูงขึ้น 
1.6 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่าง
เป็นระบบ การใช้หน่วยการเรียนรู้  ในการจัดการเรียนรู้และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพท่ีสูงขึ้น 
1.7 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
learning และมีการเผยแพร่นวัตกรรม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

2.1 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้สื่อ  นวัตกรรม เทคโนโลยี 
Application ในการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล  ตามแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด/ผลกรเรียนรู้  จัดประสงค์การเรียนรู้และ
สอดคล้องกับธรรมชาติของสาระการเรียนรู้และผู้เรียน 
2.2 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกหรือภายใน
โรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนเอ้ือต่อการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง 
2.3 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในรูปแบบ Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 
 2.4 ครูร้อยละ 80 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีการประเมินผลการ ใช้

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

3.1 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ส่งผลให้นักเรียนรักการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อม
บรรยากาศในชั้นเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยและมีความสุข 
3.2 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิด มีทักษะชีวิต ทักษะการท างาน และมีวินัยเชิงบวก 
3.3 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงาม ปลูกฝังความเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการเสริมแรงให้ผู้เรียนมี
ความมั่นใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ 
3.4 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
เอกสารประจ าชั้นเรียน เอกสารประจ าวิชาอย่างเป็นระบบ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
โดยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีการใช้สารสนเทศในการเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียน 
3.5 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โครงการ/กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหานักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 

4.1 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินผลตามสภาพ
จริง 
4.2 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการประเมินคุณภาพของ
เครื่องมือวัดและประเมินผลกรเรียนรู้และน าผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง
พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
4.3 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบและน าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน 
4.4 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ใช้กระบวนการวิจัยในการ
สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้วิธีการ
ที่ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นของผู้เรียน 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
ระดับคุณภำพ  ยอดเยี่ยม 
 

5.1 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) เพ่ือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
แก้ปัญหา วิธีการในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและให้ข้อมูล
สะท้องกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้น 
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ประเด็นพิจำรณำ ตัวบ่งชี /ค่ำเป้ำหมำย/ระดับคุณภำพ 

 5.2 ครูร้อยละ 100 ของผู้ที่ เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนวิทยาฐานะจัดท า
แผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan) ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามความต้องการจ าเป็น 
และน าความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

5.3 ครูร้อยละ 100 ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ/
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
รวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/ปี  หรือ ภารเรียนละ 1 หลักสูตร เพ่ือให้เกิดความรู้
และทักษะที่เพ่ิมข้ึนในการจัดการเรียนการสอน 
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แผนผังสำยกำรบริหำรงำน 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
และงำนวิชำกำรสถำนศึกษำ 

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
คณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ปกครอง 

 
 สมำคมนักเรียนเก่ำผู้ปกครองและครู 

 
 ชมรมครูเก่ำโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 

 

 หัวหน้ำงำน 
 -  งำนส ำนักงำน 

-  งำนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรนิเทศ 
-  งำนพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
-  งำนบรหิำรหลักสูตรและงำนวิชำกำรศึกษำขั นพื นฐำน 
-  งำนวัดผลประเมินผล 
-  งำนพัฒนำและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ 
-  งำนทะเบียนวัดผล 
-  งำนวิจัยและพัฒนำ 
-  งำนประกันคุณภำพ 
-  งำนพัฒนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
-  งำนศูนย์ HCEC 
-  งำนโครงกำรโรงเรียนมำตรฐำนสำกล 
-  งำนโครงกำรห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ 
-  งำนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
-  งำนห้องสมุด 
-  งำนข้อมูลแผนและสำรสนเทศฝ่ำย 
-  งำนโครงกำรสะเต็มศึกษำโรงเรียน 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

 

รองผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผน 

 

 หัวหน้ำงำน 
 -  งำนส ำนักงำน 

-  งำนบุคลำกร  สถิติ  
-  งำนพฒันำบคุลำกรและมำตรฐำนกำรปฏบิตัิงำน 
-  งำนอัตรำก ำลัง สรรหำ บรรจุ แต่งตั ง 
-  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
-  งำนสรรหำ บรรจ ุแต่งตั ง 
-  งำนวินัยและกำรรักษำวินัย 
-  งำนสำรสนเทศโรงเรยีน 
-  งำนปฏิคมโรงเรียน 
-  งำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
-  งำนข้อมูลแผนและสำรสนเทศฝ่ำย 
-   งำนทะเบียนประวัติ 
-   งำนสำรบรรณ 
 

-  งำนส ำนักงำน 
-  งำนอำคำรสถำนที่  และสภำพแวดล้อม 
-  งำนอนำมัยโรงเรยีน 
-  งำนโภชนำกำร  และร้ำนค้ำสวัสดิกำร 
-  งำนประชำสัมพันธ ์
-  งำนสัมพันธ์ชุมชน 
-  งำนธนำคำรโรงเรยีน 
-  งำนโสตทัศนศึกษำ 
-  งำนสำธำรณูปโภค 
-  งำนยำนพำหนะ 
-  งำนวงโยธวำทิต 
-  งำนพนักงำนบริกำรและลูกจ้ำงชั่วครำว 
-  งำนข้อมูลแผนและสำรสนเทศฝ่ำย 
-  งำนโครงกำรอำหำรกลำงวัน 

-  งานส านักงาน 

-  งานโครงการเยาวชนคนดี  ศรีสุพรรณ 

-  งานดูแลและส่งเสริมความปลอดภัย 

-  งานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

-  งานพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

-  งานสารวตัรนักเรียน 

-  งานเครือข่ายผู้ปกครอง 
-  งานหัวหน้าระดบัและครูทีป่รึกษา 

-  งานเวรยามประจ าวัน 

-  งานแก้ไขปัญหายาเสพตดิ/ 

-  To be number one 
-  งานสภานักเรยีน ส่งเสริมประชาธิปไตย 

-  งานส่งเสริมพัฒนานักเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

-  งานข้อมูลแผนและสารสนเทศฝ่าย 

-  งานระเบยีบวินัยนักเรยีน 

 

-  งำนส ำนักงำน 
-  งำนนโยบำยและแผน 
-  งำนกำรเงิน กำรบัญช ี
-  งำนบริหำรพัสดุและสินทรัพย ์
-  งำนร้ำนค้ำและสวัสดิกำรโรงเรียน 
-  งำนควบคุมภำยใน 
-  งำนโครงกำรห้องเรียนสีเขียว 
-  งำนอัดส ำเนำเอกสำร 
-   งำนสำรสนเทศ 
 
 

 หัวหน้ำงำน 
 

 หัวหน้ำงำน 
 

 หัวหน้ำงำน 
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1. ประมำณกำรงบประมำณรำยรับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

ที ่ ประเภทรำยรับ 
งบประมำณรำยรับปีกำรศึกษำ 2565 

(ภำคเรียนที่ 1, ภำคเรียนที่ 2) 
 เงินนอกงบประมำณ  

1 เงินอุดหนุนกำรศึกษำ  
 1.1 เงินอุดหนุนการเรียนการสอน(อุดหนุนรายหัว) 10,616,700.00 
 1.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 1,310,685.71 
 1.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน 2,727,457.14 
 ๑.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 1,414,000.00 
 1.5 ค่าหนังสือเรยีน 3,234,471.43 
 รวมเป็นจ ำนวนเงิน 19,303,314.28 

2 เงินบ ำรุงกำรศึกษำ  
 2.1 ค่าคอมพิวเตอร ์ 1,776,000.00 
 2.2 ค่าสาธารณูปโภคส าหรบัห้องเรียนปรบัอากาศ 1,184,000.00 
 2.3 ค่าจ้างครูตา่งชาติ 3,552,000.00 
 2.4 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 4,736,000.00 
 2.5 ค่าคู่มือนักเรยีน 147,600.00 
 2.6 วารสารโรงเรียน 414,400.00 
 2.7 ค่าประกันอุบตัิเหต ุ 592,000.00 
 2.8 บตัรประจ าตัวนักเรียน 98,400.00 
 2.9 ค่าปฐมนิเทศ ม.1 160,200.00 
 2.10 ค่าปฐมนเิทศ ม.4 157,500.00 
 รวมเป็นเงิน 12,818,100.00 

3 เงินรำยได้สถำนศึกษำ  
 3.1 เงินค่าเช่าพ้ืนท่ีร้านค้า 45,000.00 
 3.2 ค่าเงินสมทบค่าไฟฟ้า 12,500.00 
 รวมเป็นเงิน 57,500.00 

4 เงินสะสมอื่นๆ  
 4.1 เงินโครงการห้องเรียนสีเขียว 7,030.00 
 4.2 เงินห้องเรียนพิเศษฯ ม.ต้น 1,910,025.00 
 4.3 เงินห้องเรียนพิเศษฯ ม.ปลาย 429,850.00 
 4.4 เงินอุดหนุนเหลือจ่าย 4,929,788.00 
 4.5 เงินบ ารุงการศึกษาเหลือจ่าย(โครงการอาหารกลางวัน) 262,763.60 
 4.6 เงินรายได้สถานศึกษาเหลือจา่ย 1,739,573.81 
 4.7 เงินวิทยานสุรณ ์ 674,608.84 
 4.8 เงินลูกเสือ 15,451.30 
 4.9 เงินบริจาค 78,385.88 
 รวมเป็นเงิน 10,047,476.00 
 รวมเงินงบประมำณของสถำนศึกษำทั งสิ น (1+2+3+4) 42,226,390,28 

**หมำยเหตุ อ้างอิงจ านวนนักเรียนวันที่ 10 พ.ย. 2564 เป็นจ านวน 2,919 คน 

ส่วนที่ 3 
ประมำณกำรงบประมำณรำยรับ-รำยจ่ำย 
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2. ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
     2.1 งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ 

ที ่ ประเภทรำยรับ 
งบประมำณรำยรับ    
ปีกำรศึกษำ 2565 

หมำยเหตุ 

(เงินอุดหนุนรำยหัว)   
1 ค่ากระแสไฟฟ้า 4,800,000 เงินอุดหนุน 3,616,000 

เงินบ ารุงการศึกษา 1,184,000 
2 ค่าน้ าประปา 15,000  
3 ค่าโทรศัพท์ 65,000  
4 ค่าไปรษณีย์ 13,000  
5 ค่าบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 500,000  
6 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 200,000  
7 ค่ารักษายานพาหนะ 100,000  
8 ค่าต่อทะเบียน พรบ. 25,000  
9 ค่าวัสดุและอุปกรณ์ท าความสะอาด 240,000  
10 ค่าซ่อมบ ารุงลิฟต์ 140,000  
11 ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 200,000  
12 ค่าวัสดุอัดส าเนาเอกสาร 1,400,000  

รวมเป็นเงินทั งสิ น 7,698,000  
**งบประมาณรายจ่ายประจ า เงินอุดหนุนรายหัว 6,514,000บาท 
**งบประมาณรายจ่ายประจ า เงินบ ารุงการศึกษา 1,184,00 บาท 
  
 2.2 กำรจัดสรรงบประมำณ ประเภทเงินอุดหนุนค่ำกำรเรียนกำรสอน (รำยหัว) 
ตำรำงท่ี 1 ตารางแสดงงบประมาณเพ่ือการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าการเรียนการสอน(รายหัว) 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
1 ค่าจัดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 10,616,700 
2 รายจ่ายภาระงานประจ า 6,514,000 
3 คงเหลือจัดสรร 4,102,700 

 
ตำรำงท่ี 2 แสดงการจัดสรรอุดหนุนรายหัวค่าการเรียนการสอน(รายหัว) 4,102,700 บาท 

รำยกำร จ ำนวนเงิน (บำท) 
งบกลาง 10% 410,270 
งบวิชาการ 60% 2,461,620 
งบด าเนินงาน 30% 1,230,810 
รวมทั งสิ น 4,102,700 
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ตำรำงท่ี 3 ตารางแสดงการจัดสรรเงินกลุ่มบริหารงานวิชาการ (60%)  จ านวน 2,461,62.00 บาท 
 

 
ตำรำงท่ี 4 ตารางแสดงการจัดสรรงบด าเนินงาน (30%) จ านวน 1,230,810.00 บาท 

ที ่ กลุ่มงำน จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 กลุ่มบริหารงานทั่วไป(55%) 676,946.00 
2 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน(20%) 246,162.00 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล(15%) 184,622.00 
4 กลุ่มบริหารงานงบประมาณฯ(10%) 123,081.00 

    รวมทั งสิ น(100%) 1,230,810.00 
 
2.3 ประมำณกำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ (เงินอุดหนุน) 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 400010 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการจัด
การศึกษา 

3,601,000.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

2 400020 
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ประจ าส านักงาน
อาคารเรียน 

640,000.00 นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์ 

3 400030 
ผลิตสื่อเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 

1,400,000.00 นายปิติภูมิ น้ าแก้ว 

กลุ่ม กลุ่มสำระฯ/งำน จ ำนวนเงิน(บำท) 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 1. งานวิชาการ 1,211,620.00 
    2. ภาษาไทย 80,000.00 
    3. คณิตศาสตร์ 90,000.00 
    4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120,000.00 
    5. สังคมศึกษา 80,000.00 
    6. สุขศึกษา 120,000.00 
    7. ศิลปะ 80,000.00 
    8. ภาษาต่างประเทศ 100,000.00 
  9. การงานอาชีพ 80,000.00 
    10. งานห้องสมุด 240,000.00 

  

11. งานแนะแนว 120,000.00 
12. กีฬาสีภายใน 140,000.00 

 รวมทั งสิ น 2,461,620.00 
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

4 200010 
ส่งเสริมป้ายประชาสัมพันธ์ ข้อมูล
ข่าวสาร และสัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน 

200,000.00 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน 

5 200020 
การให้บริการยานพาหนะ ซ่อมบ ารุง 
และจัดหาน้ ามันเชื้อเพลิง 

325,000.00 นายสุนทร แตงโต 

6 200030 
ส่งเสริมการรักษาความสะอาดและลด
ภาวะโลกร้อน 

240,000.00 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน 

  รวม 6,406,000.00  
 
2.4 ประมำณกำรงบประมำณตำมโครงสร้ำง (เงินอุดหนุนรำยหัว) 
 2.4.1 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 100010 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

16,448.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ 

2 100020 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม 
3 100030 K.S. Pre-test 65 สู่รั้ว “กรรณสูต” - นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู ่

4 100040 
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สู่
ห้องเรียนคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

28,000.00 นางสาวณัฏฐลภสั จันทรเ์ดชาสุข 

5 100050 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

205,774.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ 

6 100060 
วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
คุณภาพผู้เรียน 

20,000.00 นางสาวอัจฉราพร กลิ่นเกษร 

7 100070 สานสัมพันธ์ครูผู้ปกครอง และนักเรียน 37,100.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ 

8 100080 
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่
จบการศึกษา 

52,422.00 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม 

9 100090 
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

11,750.00 นางสุวรรณี เข็มเพ็ชร 

10 100100 พัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพ - นางสาวศกุนี ศรีเหรา 

11 100110 
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

300,000.00 นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู ่

12 100120 
งานพัฒนาระบบสารสนเทศงานฝ่าย
วิชาการ 

6,000.00 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 

13 100130 
การส่งเสริมความถนัดและความสนใจ
ด้วยรูปแบบกิจกรรมชุมนุม 

53,168.00 นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

15 100150 
พัฒนาและส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนด้วยหลักสูตรสะเต็มศึกษา(STEM 

24,500.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ 
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

Education)เพ่ือฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
กระบวนการแก้ปัญหาในการสร้าง
นวัตกรรม 

16 100160 
การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ 

150,000.00 นางวรรณพัทร ซื่อตรง 

17 100170 
พัฒนาผู้เรียนด้วยสื่อเทคโนโลยี
การศึกษา 

35,000.00 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม 

18 100180 สร้างขวัญและก าลังใจ - นางสาวศกุนี  ศรีเหรา 
19 100190 ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 216,374.00 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 
20 100270 อนุรักษ์ปัญจภาคีดนตรีสุพรรณ 10,000.00 นางอุษา อนันตวิไลเลขา 
21 100280 มอบทุนการศึกษามูลนิธิบรรหาร-แจ่มใส 45,084.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ 

  รวม 1,211,620.00  
 
 2.4.2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

ที ่ รหัสโครง โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 101010 
นิทรรศการแสดงผลงานคุณภาพครูและ
คุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย KS EXPO 2022 

10,000.00 นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์ 

2 101020 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 5,000.00 นางสาววรรณฤดี ปานด า 

3 101030 
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

10,000.00 นายไพฑูรย์ พูลเกิด 

4 101040 พัฒนาศักยภาพการอ่านและการเขียน 9,000.00 นางสาวอภิญญา ปานชา 
5 101050 วันภาษาไทยแห่งชาติ 15,000.00 นายปกรณ์วิท กล้าหาญ 
6 101060 วันสุนทรภู ่ 5,000.00 นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์ 
7 101070 ส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านภาษาไทย 6,000.00 นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์ 

8 101080 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ส านักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

20,000.00 นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ 

  รวม 80,000.00  
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2.4.3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

 
2.4.4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 103010 KS EXPO 2022 2,690.00 นางสาวปัญจพร มาพลาย 

2 103020 
พัฒนาสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1,000.00 นางสาวปัญจพร มาพลาย 

3 103030 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

34,535.00 นางสาวเฉลิมศร ีโป่งรักษ์ 

4 103040 
การวิจัยในชั้นเรียน (Classroom 
Action Research) 

- นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส 

ที ่ รหัส โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1 102010 
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ผลการทดสอบระดับชาติ 

- นายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม 

2 102020 
ส่งเสริมการอ่านการค้นคว้าและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- นางสาวกาลัญญา ใจชื่น 

3 102030 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- นายพิเชษฐ ผาสุข 

4 102040 การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ - นางสาวณัฏฐลภสั จันทรเ์ดชาสุข 

5 102050 พัฒนาระบบนิเทศภายในสถานศึกษา - นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

6 102060 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานส านักงาน 

40,000.00 นางสาวพรสดุา แสงธรรมนาถ 

7 102070 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
การศึกษา 

- นางสาวอรพรรณ ดวงแข 

8 102080 ส่งเสริมอัจฉริยภาพสู่มาตรฐานสากล - นายยศพงค์ ทรงเพียรธรรม 

9 102090 
จัดแข่งขันศักยภาพนักเรียนด้าน
คณิตศาสตร์ 

30,800.00 นางสาวธนพร มากระจัน 

10 102100 
ส่งเสริมการใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนรู้ 

- นายปัญญา บุญเติมเต็ม 

11 102110 
พัฒนาสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้และ
ส่งเสริมการให้บริการ 

19,200.00 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน 

   รวม 90,000.00   
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 103050 
ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนในยุคศตวรรษท่ี 21 

9,700.00 นางสาวปัญจพร มาพลาย 

6 103060 
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนของ
ครูวิทยาศาสตร์ 

- นางจุรีย์ พัฒผล 

7 103070 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร์(สารเคมี) 

56,075.00 นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ์ 

8 600320 วิทยาศาสตร์สู่ลานกว้าง 8,000.00 นางชุติมา  ลิ้มลมัย 

9 600330 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วยการ
จัดการเรียนรู้แบบSTEM 

5,000.00 นางสาวปัณณพร  จันชัยภูม ิ

10 600340 พัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ฯ  นางสาวปัณณพร  จันชัยภูม ิ
11 600350 BIO SOCIETY 3,000.00 นางชุติมา  ลิ้มลมัย 
12 600360 คลินิก Science ม.๓  นางนงเยาว์  วระกุล 

  รวม 120,000.00  
 2.4.5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 104010 
วิจัยพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
คุณภาพผู้เรียน 

- นางสาวมนตรี เอกเพลงพิณ 

2 104020 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- นางสาวอัจฉรา กลิ่นเกษร 

3 104030 นิเทศภายใน - นางสาวอัจฉรา กลิ่นเกษร 

4 104050 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

45,000.00 นางสาววิจิตรพร สระทองเหม็น 

5 100460 
มหกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (KS EXPO Social Studies 
Symposium 2022) 

12,000.00 นางสายพาน ทองจันทร์ 

6 104070 การตอบปัญหา Top test - นางเพยาว์ ตนดี 

7 104080 
วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาและ
วัฒนธรรมไทย 

10,000.00 นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา 

8 104090 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 10,000.00 นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ 
9 104100 โรงเรียนคุณธรรม 3,000.00 นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข 

  รวม 80,000.00  
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2.4.6 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 105010 
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา 
และการออกก าลังกาย 

54,000.00 นางสาวนุจรี สาธุรัมย์ 

2 105020 
ส่งเสริมผู้เรียนเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางด้านกีฬา 

41,000.00 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 

3 105030 

นิทรรศการแสดงผลงานคุณภาพครู
และคุณภาพผู้เรียนของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา KS 
EXPO 2022 

5,000.00 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 

4 105040 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานส านักงานกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

20,000.00 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 

  รวม 120,000.00  
 2.4.7 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 

2.4.8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 107010 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาเทศกาลวันส าคัญนานาชาติ 

22,000.00 นางปิยนันท์ ตั้งกองทรัพย์ 

2 107020 
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเพ่ือเตรียม
สอบวัดระดับทางภาษา 

1,000.00 นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 

3 107030 ค่ายภาษา 15,000.00 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ ์
4 107040 แข่งขันทักษะทางภาษา 16,000.00 นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 106010 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ 

33,000.00 นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

2 106020 
แสดงผลงานศิลปวัฒนธรรม (K.S. 
EXPO) 

2,000.00 นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค 

3 106030 
เสริมทักษะผู้เรียนนอกเวลาเรียนด้าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 

- นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

4 106040 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลป์ 30,000.00 นายรณกฤต เอ่ียมเจริญ 

5 106050 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานส านักงานศิลปะ 

15,000.00 นายสิรวัชร นุกูลธรรม 

  รวม 80,00.00  
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 107050 
ส่งเสริมการอ่านการค้นคว้าและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 

- นางสาวรุ่งนภา ชุ่มชื่น 

6 107060 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ภาษาEnglish for communication 

- นางสาวศิริวรรณ ชาวเมือง 

7 107070 
พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- นายอรรถพล มีชะนะ 

8 107080 สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ 5,000.00 นางสาวปรียานุช บัวผัน 
9 107090 นิเทศภายใน - นางสาวศกุนี ศรีเหรา 

10 107100 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
งานส านักงานกลุ่มสาระฯ
ภาษาต่างประเทศ 

30,000.00 นางเครือวัลย์ ประสานชีพ 

11 107110 
นิทรรศการแสดงผลงานคุณภาพครู
และคุณภาพผู้เรียน (KS Expo 
2022) 

1,000.00 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมภู 

12 107120 
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PLC วิจัยในชั้นเรียน 

- นางสาวภัทราภรณ์ ศรีชมพู 

13 107130 พัฒนาอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 10,000.00 นายธนเวท ธูสรานนท์ 
  รวม 100,000.00  

2.4.9 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 108010 
แข่งขันทักษะวิชาการศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

10,000.00 นายพินัย โพธิ์ศรี 

2 108020 
ฝึกทักษะอาชีพ
(Promoteprofessional excellence 
k.s.Expro) 

11,000.00 นางดวงใจ ผาสุฃ 

3 108030 สนับสนุนส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียน 39,000.00 นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปญัญา 

4 108040 
ส่งเสริมการบริหารจัดการงาน
ส านักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯการ
งานอาชีพ 

10,000.00 นายพินัย โพธิ์ศรี 

5 600370 

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพ่ือหา
รายได้ระหว่างเรียน (Promote the 
learning of vocational skills to 
earn money while studying K.S. 
Expro) 

10,000.00 นางสาวโสรญา ธีรพัฒนปญัญา 

  รวม 80,000.00  
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 2.4.10 งำนห้องสมุด 
ที ่ รหัส โครงกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1 100290 
KS Expo 2022 เปิดบ้านห้องสมุดมี
ชีวิตเพ่ือการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ 

5,000.00 นางนันท์ณภัส กันพงษ์ 

2 100300 สัปดาห์ห้องสมุด 2,000.00 นางสาวสุนิสา เวชกุล 

3 100310 
พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
จัดบริการสืบค้นข้อมูลโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยี 

176,000.00 นางนันท์ณภัส กันพงษ์ 

4 100320 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 37,000.00 นางนันท์ณภัส กันพงษ์ 

5 100330 
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัสดุ 

20,000.00 นางนันท์ณภัส กันพงษ์ 

  รวม 240,000  
  
  2.4.11 งำนแนะแนว 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 100340 ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต - นางสาวพิริยา สุนทรเนตร 
2 100350 ค่าย YC นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา 21,680.00 นายนที หนูทวน 

3 100360 
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

17,000.00 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 

4 100370 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานส านักงานแนะแนว 

18,320.00 นางสาวพิริยา สุนทรเนตร 

5 100380 
พัฒนาทักษะการจัดท าแฟ้มสะสม
ผลงาน 

- นายนที หนูทวน 

6 100390 
เตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

60,000.00 นางสาวณัฐชา พิกุลทอง 

7 100400 
แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นม.6 ที่
ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา 

- นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 

8 
100410 

 

นิทรรศการแสดงผลงานคุณภาพครู
และคุณภาพผู้เรียนของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน(งานแนะแนว) KS EXPO 
2022 

3,000.00 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 

  รวม 120,000.00  
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2.4.12 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 500020 
พัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา 

ใช้เงินเหลือจ่าย นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม 

2 500030 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

60,000.00 นางสาวกาลัญญา ใจชื่น 

3 500040 
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
(ว.PA) 

27,900.00 นางสาวอภิญญา ปานชา 

4 500050 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน
ส านักงานบุคคล 

96,722.00 นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ 

5 500060 
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ(ศูนย์ HCEC) 

งบ สพฐ. นางสาวผุสชา ทิพเนตร 

  รวม 184,622.00  
 2.4.13 กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณและแผน 

ที ่
รหัส

โครงกำร 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1 400040 
ส่งเสริมการบริหารจัดการงาน
ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณและ
แผน 

15,000.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

2 400050 พัฒนาระบบงานนโยบายและแผนงาน 25,000.00 นายเดชา เดชะค าภู 
3 400060 ติดตามและประเมินผล 5,000.00 นางสาวปรียานุช บัวผัน 
4 400070 พัฒนาระบบงานการเงินและการบัญชี 35,081.00 นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน 

5 400080 
พัฒนาระบบการบริหารงานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

53,000.00 นางสาวโสรญา ธีรพัฒนปญัญา 

6 400100 
อบรมวางระบบควบคุมภายในและ
ตรวจสอบ 

5,000.00 นางสายพาน ทองจันทร์ 

  รวม 138,081.00  
 2.4.14 กลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 300010 TO BE NUMBER ONE 15,000.00 นายรณกฤต เอ่ียมเจริญ 

2 300020 
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สภานักเรียน) 

27,000.00 นางสายพาน ทองจันทร์ 

3 300030 วันขึ้นปีใหม่ต้อนรับความสุข 2566 30,000.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

4 300040 
พัฒนาศักยภาพนักเรียน 
(เยาวชนคนดีศรีสุพรรณ) 

5,000.00 นายสิรวัชร นุกูลธรรม 
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

5 300050 วันส าคัญ(ไหว้ครูและเข้าพรรษา) 30,000.00 นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ 

6 300070 
ป้องกันยาเสพติดและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน (สารวัตรนักเรียน) 

10,000.00 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 

7 300080 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 15,000.00 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 

8 300090 
ส่งเสริมประสิทธิภาพบริหารงาน
ส านักงานกิจการนักเรียน 

81,162.00 นางกัญญา แก้วแกมเสือ 

9 300100 
ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

8,000.00 นายอรรถพล มีชะนะ 

10 300110 งานเครือข่ายผู้ปกครอง 15,000 นายจักรพงษ์ แซ่หลี 
11 300120 เวรยามรักษาปลอดภัย 10,000 นายครรชิต น้ าใจดี 

  รวม 246,162.00  
12 300060 กีฬาภายใน "กรรณสูตเกมส์" ครั้งที่ 64 140,000.00 นายธานี ปริปุรณะ 

(เงินวิชาการ) รวม 140,000.00  
 
 2.4.15 กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 200040 ส่งเสริมการออม 10,000.00 นางสาววาสนา เพชรรัตน์ 
2 200050 Clean Food Good Taste 10,000.00 นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง 

3 200060 
พัฒนาทักษะทางด้านดนตรี  
(วงโยธวาทิต) 

90,000.00 นายกฤษดา นิยมทอง 

4 200070 
พัฒนาการซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่และ
จัดตกแต่งสถานที่ 

172,946.00 นายขวัญชัย นุ่มอ่อน 

5 200080 
พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

4,000.00 นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว 

6 200090 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคของโรงเรียน 90,000.00 นายเบญจรงค์ ศรีโพดก 
7 200100 พัฒนาระบบการจัดรายการเสียงตามสาย 40,000.00 นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์ 

8 200110 
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

50,000.00 นางเพยาว์ ตนดี 

9 200120 
พัฒนางานโสตทัศนศึกษาเพื่อการ
ให้บริการ 

120,000.00 นายปัญญา บุญเติมเต็ม 

10 200130 ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง  นางสาวสุมาพร ดอนอินผล 

11 200140 
ส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยนักเรียน ครู 
และบุคลากร 

50,000.00 นางสาวพรพิมล นามวงศา 

12 200150 สัมพันธ์ชุมชนของโรงเรียน 40,000.00 นายกฤษดา นิยมทอง 
  รวม 676,946.00  
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 2.5 เงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 100210 
ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการของนักเรียน 

99,752.00 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วศรีงาม 

2 100220 
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีทัศนศึกษา
ม.ต้น 

1,108,452.00 นายไพโรจน์ บุญช่วย 

3 100230 ทัศนศึกษาม.ปลาย 801,120.00 นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ 

4 100240 
มหกรรมการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ (Expo 2022) 

131,500.00 นางวรรณพัทร ซื่อตรง 

5 100250 ค่ายพัฒนาทักษะฝึกซ้อมเอ็งกอบู๊ 7,000.00 นายสิรวัชร นุกูลธรรม 
6 100260 อบรมจราจร 7,000.00 นายธีรดล อินทร์ล าพันธุ์ 

7 300150 

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรมในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

176,600.00 นางสาวมะลิ เกตุรักษ์ 

8 300080 ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 220,000.00 นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์ 
9 200190 เข้าค่ายฝึกซ้อมวงโยธวาทิต 152,793.00 นายกฤษดา นิยมทอง 

10 400010 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการจัด
การศึกษา(บริการอินเตอร์เน็ต ICT) 

243,240.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

  รวม 2,947,457.00  
 
2.6.เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
2.6.1 งานคอมพิวเตอร์ จ านวนเงิน  1,776,000 บาท 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

1 111010 
ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 

385,813.00 นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว 

2 111020 
พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์และสื่อท่ีใช้ใน
การเรียนการสอนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 

334,187.00 นายภัทรดนัย มณี 

3 111030 
นิทรรศการแสดงผลงานคุณภาพครูและ
คุณภาพผู้เรียนของงานจัดการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์  (KS Expro 2022) 

1,000.00 นายอ านาจ บุ้งโพธิ์ 

4 111040 
ส่งเสริมความสามารถนักเรียนในการใช้
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

5,000.00 นายอนุกูล  ปิโย 

5 111050 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการด าเนินงานการ
เรียนการสอนคอมพิวเตอร์ 

1,050,000.00 นายอนุกูล  ปิโย 

  รวม 1,776,000  
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2.6.2 โครงกำรเงินบ ำรุงกำรศึกษำอ่ืนๆ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 400010 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคเพ่ือการจัด
การศึกษาค่ากระแสไฟฟ้า 

1,184,000.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

2 100140 
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทางด้าน
ภาษาต่างประเทศ  (ค่าจ้างครูต่างชาติ) 

3,552,000.00 นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช 

3 500010 
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา(ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน) 

4,736,000.00 นางสุวภีร์ อินทร์ใจเอื้อ 

4 200160 
จัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้เรียน "สาร
สัมพันธ์กรรณสูต" 

414,400.00 นายปกรณ์วิทย์ กล้าหาญ 

5 200170 พัฒนาการจัดท าคู่มือนักเรียน 153,900.00 นางสาวผุสชา ทิพเนตร 
6 200180 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน 592,000.00 นางสาวพรพิมล นามวงศา 

7 300130 
บัตรนักเรียนและระบบการด าเนินการ
ฐานข้อมูล(บัตรนักเรียน) 

98,400.00 นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ 

8 300140 
พัฒนาศักยภาพนักเรียนใหม่  
(ศิษย์ดีศรีกรรณสูต) 

317,700.00 นางบุษกร กานต์ก าพล 

  รวม 11,048,400  
2.6.3 เงินอื่นๆ ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ต้น 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 109010 
ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ (MATH 
DAY CAMPS 2022) 

217,460.00 นางสาวณัฏฐลภสั 
จันทร์เดชาสุข 

2 109020 
เสริมทักษะวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ 
(Science Camp 2022) 

189,330.00 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส 

3 109030 น าเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 20,000.00 นางสาวปรีดา เปรมศรีชัย 

4 109040 ตะลุยพิพิธภัณฑ์และดินแดนวิทยาศาสตร์ 41,060.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 
5 109050 ดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 184,000.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

6 109060 
ทดสอบวัดระดับความสามารถพิเศษทาง
ภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

12,780.00 นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ 

7 109070 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการฯ 292,955.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 
8 109080 เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ทางทะเล 209,990.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 
9 109090 อบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม GSP 51,800.00 นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข 

10 109100 
อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 

416,600.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

11 109110 
ส่งเสริมผู้เรียนในการสร้างนวัตกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

45,000.00 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู ่
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ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

12 109120 
English camp for Enrichment 
science classroom 2022 

108,000.00 นางสาวชุติมา มณีเรืองเดช 

13 109130 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ - นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ 

14 109140 
ส่งเสริมศักยภาพด้านคณิตศาสตร์ด้วย
ภาษาอังกฤษ 

32,540.00 นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธิ 

15 109150 
ทดสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (TEDET) 

64,500.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

16 109160 
อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
(IPST Micro Box) 

24,000.00 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู ่

17 109170 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานวิทยาศาสตร์ - นายกฤษณ์ การะเกตุ 
  รวม 1,910,025.00  

2.6.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ ม.ปลำย 
ที ่ รหัส โครงกำร งบประมำณ(บำท) ผู้รับผิดชอบ 

1 110010 
การเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียน
พิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ฯ 

4,500.00 นางสาวปัณณพร จันชัยภมู ิ

2 110020 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคปฏิบัติการ
เคมี-ชีววิทยา 

13,600.00 นางวรวดี อินทร์กอง 

3 110030 อบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา 5,000.00 นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ 

4 110040 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 26,600.00 นางชุติมา ลิ้มลมัย 
5 110050 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานคณิตศาสตร์ 27,500.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

6 110060 
อบรมโปรแกรม The Geometer’s 
Sketchpad (GSP) 

20,100.00 นายเอกรัตน์ ตรีบุญนิธิ 

7 110070 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

19,800.00 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส 

8 110080 
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะการ
ท าฟิสิกส์สัประยุทธ์ 

19,600.00 นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน ์

9 110090 พัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ 190,000.00 นางสาวเฉลมิศรี โป่งรักษ์ 

10 110100 
ทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล 

31,150.00 นางสาวพิรญาณ์ ตั้งแสงสุวรรณ 

11 110110 
ส่งเสริมผู้เรียนในการสร้าวนวัตกรรมการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

46,970.00 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู ่

12 110120 อบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ฯ 9,800.00 นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู ่
13 110130 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานห้องเรียน 15,230.00 นายชัยวัฒน์ ทองสุกใส 
  รวม 429,850.00  
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 2.6.5 เงินโครงกำรห้องเรียนสีเขียว 

ที ่
รหัส

โครงกำร 
โครงกำร 

งบประมำณ 
(บำท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 400100 ห้องเรียนสีเขียว (KS SAVE ENERGY) 7,030.00 ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนสูาย 
  รวม 7,030.00  

 
 2.6.6 เงินส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 104040 
โครงการสอนเริมและจัดสอบธรรม
สนามหลวง เพื่อพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณธรรมอันพึงประสงค์ 

6,200.00 นางธดากรณ์  กลิ่นหอม 

  รวม 6,200.00  

 
  
 2.6.7 เงินอุดหนุนเหลือจ่ำย 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
600070 โครงการศึกษาดูงานบริหารจัดการศึกษา

และการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล 
350,000.00 นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา 

2 
600380 โครงการส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยและ

ความปลอดภัยของผู้เรียน 
500,000.00 นายไพโรจน์ บุญช่วย 

3 
600390 โครงการ ปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา 

อาคารเรียน 6 
500,000.00 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 

4 
500020 โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ

ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา 
21,300.00 นางสาวกัญญาภัค แกว้ตาสาม 

5 
600420 โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการจัดการ
เรียนรู้ 

1,353,000.00 นายสุนทร แตงโต 

6 600430 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเพ่ือเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 

495,000.00 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 

7 600440 
โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

500,000.00 นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู ่

  รวม 3,719,300.00  
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 2.6.8  พัฒนำผู้เรียนเหลือจ่ำย 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 600410 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ ค่าย
ภาษาอังกฤษร่วมกับโรงเรียนพหูสูตศึกษา
(Sine) 

26,400.00 นางสาววรรณา วรรธบูรณ ์

  รวม 26,400.00  
 
 2.6.9 เงินรำยได้สถำนศึกษำเหลือจ่ำย 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 600400 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน 610,000.00 นายสุรศักดิ์ เนาวรัตน์ 
  รวม 610,000.00  

 
 2.6.10เงินมหิดลวิทยำนุสรณ์ 

ที ่ รหัส โครงกำร 
งบประมำณ 

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 600100 
ศูนย์ขยายองค์ความรู้ทางวิชาการและ
วิธีการจัดการเรียนการสอน 

446,508 นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส 

2 600110 
บ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และจัด
หารเพิ่มเติมส าหรับศูนย์การขยายผลองค์
ความรู้ 

299,960 นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส 
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ประกำศโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

เรื่อง กำรใช้แผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 
 

 ด้วยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 
และได้จัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
ของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้ผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน ในการประชุมครั้งที่  1/2565            
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน สืบไป 

         ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

ลงชื่อ 
(นายชาญชัย  ทิพเนตร) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 
 
 

 
ลงชื่อ 

(นายนิติกรณ์   ฉันท์วงศ์ชนะ) 
ผู้อ านวยการ 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
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ปฏิทินปฏบิัติงำน โครงกำรพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ระยะเวลำ 

ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2566 2566 2566 2566 

1 
โครงการศูนย์ขยายองค์ความรู้ทางวิชาการ
และ             วิธีการจัดการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์

  446,508  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส              

2 
โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และ
จัดการ        เพิ่มเติมส าหรับศูนยก์ารขยาย
ผลองค์ความรู ้

  299,960  นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส                   

3 
โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัด
การศึกษาและ 
การจัดการเรยีนการสอนในยุดดิจทิัล 

  350,000  นางสาวศุภวรรณ  ช่อผกา              

4 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ พลานามยัและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

  500,000  นายไพโรจน ์บุญช่วย              

5 
โครงการ ปรับปรุงห้องโสตทัศนศกึษา อาคาร
เรียน 6 

  500,000  นายสุรศักดิ ์เนาวรัตน ์              

6 โครงการส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน   610,000  นายสุรศักดิ ์เนาวรัตน ์                    

7 
โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ร่วมกบัโรงเรยีน
พหสููตศึกษา (SINE) 

    26,400  นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์                      

8 
โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมฯ 

1,353,000 นายสุนทร  แตงโต              
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ปฏิทินปฏบิัติงำน โครงกำรพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2565 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ระยะเวลำ 

ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2566 2566 2566 2566 

9 
โครงการส่งเสริมศักยภาพเพื่อเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร ์

  495,000  นายสุรศักดิ ์เนาวรัตน ์              

10 
โครงการพัฒนาสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

  500,000  นางสาวสุวารยี ์ยี่ภู ่              

11 
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ 

    21,300  
นางสาวกัญญาภัค แก้วตา
สาม 

             

11 โครงการ วิทยาศาสตร์สูล่านกว้าง       8,000  นางชุติมา  ลิ้มลมัย              

12 
โครงการ การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงด้วย 
การจัดการเรยีนรู้แบบSTEM 

      5,000  
นางสาวปัณณพร  จัน
ชัยภูม ิ

             

13 
โครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 

  
นางสาวปัณณพร  จัน
ชัยภูม ิ

                 

14 โครงการ BIO SOCIETY       3,000  นางชุติมา  ลิ้มลมัย              

ปฏิทินปฏบิัติงำน โครงกำรพิเศษ ปีกำรศึกษำ 2565 



48 

 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย จังหวดัสุพรรณบุรี 

ที ่ โครงกำร/กจิกรรม 
งบประมำณ

(บำท) 
ผู้รับผิดชอบโครงกำร 

ระยะเวลำ 

ภำคเรียนที ่1 ปีกำรศึกษำ 2565 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2566 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2565 2566 2566 2566 2566 

15 โครงการ คลินิก Science ม.๓   นางนงเยาว ์ วระกุล            15 

16 

ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพเพือ่หารายได้
ระหว่างเรยีน (Promote the learning of 
vocational skills to earn money while 
studying K.S. Expro) 

    10,000  
นางสาวโสรญา  ธีรพิพัฒน
ปัญญา 

           16 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


