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1.1 แผนผังและที่ตั้งโรงเรียนกันทรารมณ์ 
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ที่ตั้งของโรงเรียน 

โรงเรียนกันทรารมณ์ตั้งอยู่ที่ละติจูด 15.1036 ๐N ลองจิจูด 104.575378 ๐E มีพ้ืนที่ 35 ไร่ 1 งาน 83 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขท่ี  1 ถนนประชารังสฤษดิ์  หมู่ 12 ต าบล  
ดูน  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   เขตเทศบาลต าบลกันทรารมย์   รหัสไปรษณีย์  33130   โทรศัพท์ 045-651143   โทรสาร  045-651532  เว็บไซต์ www.kr.ac.th 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ krschool@thaimail.com   
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1.2 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนกันทรารมณ์  

 
  โรงเรียนกันทรารมณ์  ได้รับการประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นโรงเรียนมัธยมประจ าอ าเภอกันทรารมย์  เมื่อ พ.ศ  2499  เริ่มเปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 17  
พฤษภาคม 2499 โดยมีนายสูรย์  สุภาพเป็นผู้ดูแล  ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้ง นายสิงค า  สมหอม  ให้ด ารงต าแหน่ง ครูใหญ่คนแรก  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม  2546  
โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1  เขตตรวจราชการที่ 9 กระทรวงศึกษาธิการ และในปี 
พ.ศ. 2553 โรงเรียนได้เปลี่ยนมาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จากอดีตถึง
ปัจจุบัน โรงเรียนกันทรารมณ์  มีผู้บริหารทั้งสิ้น 14 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายเยี่ยม  ธรรมบุตร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

  ปรัชญาของโรงเรียน  วิริเยน  ทุกขมจเจติ “ คนจักล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร ” 
  จุดเน้น    " ดนตรี   กีฬา   วิชาการ "     
  ค้าขวัญโรงเรียน                 ศิษย์ ก.ร. ต้องเก่งเรียน   ไม่เกเร และรักการกีฬา 
  อักษรย่อชื่อโรงเรียน  “ ก.ร.”        
  สีประจ้าโรงเรียน             เขียว  -  เหลือง    สีเขียว    หมายถึง ความสุข  ความร่มเย็น เป็นสง่า  

                     สีเหลือง   หมายถึง    ความเป็นผู้มีปัญญา ความก้าวหน้า  ความรุ่งโรจน์แห่งชีวิต 
  ดอกไม้ประจ้าโรงเรียน       ดอกทองอุไร 
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน      “ เรียนรู้ คู่ ICT ” 
  อัตลักษณ์ของโรงเรียน      “ กีฬาเด่น เน้นจิตอาสา ”   
  วัฒนธรรมองค์กร   “ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การท างานเป็นทีม ” 
  ค่านิยม     สร้างองค์ความรู้ (Knowledge)    คู่เทคโนโลยี (Technology)   

                                                    มีการตรวจสอบ (Re-Check) รับผิดชอบหน้าที่ (Responsibility & Result) 
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1.3 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนกันทรารมณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนกันทรารมณ์ 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

2. งานการเงินและบญัช ี

3. งานพัสดุและสินทรัพย ์

4. งานยานพาหนะ 
5. งานประกันอุบัติเหต ุ
6. งานแผนงาน 

7. งานสารสนเทศโรงเรียน 

8. งานควบคุมภายใน 

9. งานตรวจสอบภายใน 
10. งานประเมินผลการด าเนินงาน

งบประมาณและแผนงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

2. งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3. งานกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 

4. งานวัดและประเมินผลการเรียน 

5. งานทะเบียนนักเรยีน 

6. งานนิเทศภายใน 

7. งานพัฒนาสื่อการจัดการเรยีนรู ้
8. งานวิจัยและพัฒนา 

9. งานส่งเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถพิเศษ 

10. งานโรงเรียนวิธีพุทธ 

11. งานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

12. งานโรงเรียนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

13. งานศูนย์คณิตศาสตร ์
14. งานศูนย์หุ่นยนต ์
15. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
16. งานแนะแนว 

17. งานประเมินผลการด าเนินงานวิชาการ 
 

 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มงานบรหิารงานบุคคล 

2. งานจัดท าทะเบียนประวัติครูและบุคลากร 

3. งานลงเวลาการปฏิบัตริาชการ 

4. งานวางแผนอัตราก าลัง 

5. งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

6. งานประเมินผลการปฏิบตัิงานบุคลากร 

7. งานกิจการนักเรียน 

8. งานสารวัตรนักเรยีน 

9. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและงานสภานักเรียน 

10. งานส่งเสริมระเบียบวินัยและคุณธรรม จริยธรรม 
11. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

12. งานหัวหน้าระดับช้ันและครูที่ปรึกษา 

13. งานโรงเรียนสุจรติ 

14. งานสถานศึกษาสีขาว 

15. งานโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครอืข่าย 

16. งานสร้างขวัญและก าลังใจครูและบุคลากร 

17. งานประเมินผลการด าเนินงานกิจการนกัเรียน 

 
 
 
 
 

1. งานส านักงานกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 

2. งานธุรการ 

3. งานอาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
4. งานสื่อสารและประชาสมัพันธ์ 

5. งานส่งเสรมิสุขภาพอนามัย 

6. งานสหกรณ์เพื่อการศึกษา 

7. งานห้องสมุด 

8. งานสวัสดิการและกองทุนโรงเรียน 

9. งานโสตทัศนศึกษา 

10. งานสวัสดิการน้ าดืม่ 

11. งานโภชนาการและศูนย์อาหาร 

12. งานธนาคารโรงเรียน 

13. งานวิทยุสื่อสารและกล้องวงจรปิด 

14. งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

15. งานประเมินผลการด าเนินงานบรหิารงาน
ทั่วไป 
 

 
 
 
 
 
 

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนกันทรารมณ์ ผู้อ้านวยการ 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

รองผู้อ้านวยการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

รองผู้อ้านวยการกลุ่ม
บริหารงานทั่วไป 

รองผู้อ้านวยการกลุ่มบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน 

รองผู้อ้านวยการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ 
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1.4 สภาพและความพร้อมของบุคลากร  
 

                            ตารางแสดงจ้านวนบุคลากร ประจ้าปีการศึกษา 2562 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
ที่มา  :  งานสารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ์  
หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
 
 

ต าแหน่ง 
เพศ รวม 

(คน) ชาย(คน) หญิง(คน) 
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 1 0 1 
รองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 1 1 2 
รองผู้อ านวยการช านาญการ 1 0 1 
ครูช านาญการพิเศษ 27 62 89 
ครูช านาญการ 4 5 9 
ครู 7 11 18 
ครูผู้ช่วย 1 2 3 
พนักงานราชการ 5 9 14 
ครูอัตราจ้าง 2 7 9 
ลูกจ้างประจ า 7 1 8 
ลูกจ้างชั่วคราว 5 0 5 
ครูต่างชาติ 4 4 8 

รวม 65 102 167 
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                   ตารางแสดงจ้านวนนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนชาย
(คน) 

จ านวนนักเรียนหญิง
(คน) 

รวมทั้งหมด 
(คน) 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 222 266 488 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 193 252 445 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 180 263 443 

รวม ม. ต้น 595 781 1,376 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 130 255 385 
มัธยมศึกษาปีที่ 5 115 223 338 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 143 248 391 

รวม ม. ปลาย 388 726 1,114 
รวมทั้งหมด 983 1,507 2,490 

 
      

ที่มา  :  งานสารสนเทศโรงเรียนกันทรารมณ์  
หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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1.5 ภาพความส้าเร็จของโรงเรียน 

 
 
 
 

ล้าดับที่ กิจกรรม 

1 
รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ระดับประเทศ การแข่งขันถกวาทีวาจาสุภาษิต โดยส านักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย ภายใต้โครงการพระสอนศีลธรรมโลก ครั้งที่ 4 

2 
รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   โครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10 "โครงการจิกกะลาไม่มีหนี้
ชีวีพอเพียง"  ปีการศึกษา  2560 

3 ชนะเลิศโครงการกรุงไทยต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10 "โครงการจิกกะลาไม่มีหนี้ชีวีพอเพียง"  ปีการศึกษา  2559 

4 
รางวัลเชิดชูเกียรติ  MOE  AWARDS  ปีการศึกษา  2557  จาก  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.)  วันที่  29  เดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2559 

5 รองชนะเลิศ  อันดับ  2  ส่งเสริมการอ่านและการเขียนคุณค่าวรรณกรรมแว่นแก้ว  จากส านักพิมพ์นานมีบุ๊คส์  ปีการศึกษา  2558 

6 รางวัลเชิดชูเกียรติสถานศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปีการศึกษา  2557  จากกระทรวงศึกษาธิการ 

7 
รางวัลชมเชย สถานศึกษาดีเด่น  ระดับประเทศ  จากส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย   ปีการศึกษา  
2557 

8 ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class  Standard  School)  57-58 

9 ชนะเลิศการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ข งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 61   วันที่26 เดือนมกราคม   พ.ศ.2555    

10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  จักรยานเสือภูเขา  ในการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา  ระดับนักเรียนแห่งประเทศไทย 

11 รางวัลตัวแทนนักกีฑา  ด.ญ.ยศวดี  รจนัย  เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกีฑาเยาวชนโลก  ที่ประเทศสิงคโปร์   

12 รางวัลชนะเลิศประกวดยุวชนประกันภัย  ประเภทหนังสั้น  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เรื่องฝัน 

13 ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดโครงการนักเรียนห่างไกลสารเสพติด  จังหวัดศรีสะเกษ 
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ล้าดับที่ กิจกรรม 

14 
มีความโดดเด่นในงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

15 ได้รับรางวัลดนตรีไทย  และวงโปงลางยอดเยี่ยมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

16 
ชนะเลิศประกวดผลงานด้าน  ICT  ประจ าปี  2551  ภายใต้หัวข้อการพัฒนาสื่อ  ICT  อย่างสร้างสรรค์  และมีจริยธรรม  ได้รับทุนการศึกษา  
20,000  บาท  พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  ได้เข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์และศึกษาดูงานด้าน  ICT  ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

17 โรงเรียนที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  จาก  สมศ. รอบท่ี  2  ในระดับคุณภาพดีมาก  ทุกมาตรฐาน 

18 โล่เกียรติยศ  โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนแรกของประเทศไทย  ในปี  พ.ศ.  2547 

19 รางวัลโรงเรียนพระราชทาน  ประจ าปีการศึกษา  2547 
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1.6 สถานภาพของโรงเรียน  
 

1.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมภายใน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2561-2564  
ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์ ผลการด าเนิน SWOT Analysis การร่วมคิด ร่วมท าของบุคลากรในโรงเรียนและองค์กรภายนอกที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
 โรงเรียนกันทรารมณ์เป็นโรงเรียนที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในใจกลางชุมชนและส่วนราชการ เป็นจุดเด่นที่โรงเรียนมีความเหมาะสมในด้านการบริการ จึงจ าเป็นต้องพัฒนา
ทุกด้านเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการบริการและประสานความร่วมมือกับชุมชน  ผู้ปกครอง ชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรกรรมเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของ
อ าเภอกันทรารมย์ มีแหล่งน้ าตามชาติที่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดี  มีรายได้ เพียงพอกับการด ารงชีพ  จึงส่งผลต่อการส่งบุตรหลานเข้า
รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน การคมนาคมสะดวกทุกเส้นทาง จากความเป็นอยู่ที่ดีของประชากร จึงเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จาก
นักบริหาร นักการเมืองภาครัฐ นักการเมืองท้องถิ่น องค์การเอกชน ชุมชนเครือข่ายผู้ปกครองได้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี 
 การบริหารโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ของสังคมและนโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ที่สนับสนุนการเรียนและ
สืบค้นข้อมูล นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และมีเครือข่ายออนไลน์ในการเรียนการสอน ครูสามารถใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการสอนและผลิตสื่อการสอน
ทุกคน โรงเรียนและบุคลากรมีวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติร่วมกัน มีความร่วมมือในการสร้างองค์ความรู้ คู่เทคโนโลยี มีความผูกพัน มุ่งมั่นรับผิดชอบ อุทิศเวลาและทุ่มเทใน
การอบรมสั่งสอนนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ การบริหารงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานคุ้มค่าและโปร่งใส การมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายผู้ปกครอง การมอบหมาย
ภารกิจหน้าที่ชัดเจนตามโครงสร้างการบริหารที่มุ่งสู่ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายการบริหาร โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและเข้าร่วมการประกันคุณภาพสถานศึกษา การก ากับ ติดตามและระบบควบคุมภายใน การสรุปการด าเนินการของกลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มบริหารงานของ
โรงเรียน  
 โดยภาพรวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน อยู่ในสภาพที่เอ้ือแต่อ่อน โรงเรียนมีจุดอ่อนภายในโรงเรียนเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัย
ภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนและหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียน จะท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะน าไปสู่สถานภาพที่เอ้ือและแข็ง โรงเรียน
ควรก าหนดกลยุทธ์เชิงพัฒนา ส่งเสริม/ปรับปรุง/เร่งรัด/แก้ไข/ประสานความร่วมมือ เพ่ือก้าวสู่การเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่มาตรฐานสากล                   
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 
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2.  ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียน 
 จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน
ผู้ปกครอง ตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อน ามาศึกษาโดยละเอียดแล้วพบว่าโรงเรียนอยู่ในกลุ่ม Question Mark เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่า โรงเรียนมีจุดอ่อนภายใน
โรงเรียนเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุนและหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของโรงเรียนจะท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งมากขึ้นอันจะน าไปสู่
สถานภาพที่เอ้ือและแข็ง จ าเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์เชิงพัฒนา ส่งเสริม/ปรับปรุง/เร่งรัด/แก้ไข/ประสานความร่วมมือ  
 ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นจุดเด่นคือ โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ชุมชนให้ความร่วมมือในการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม                
มีท้องถิ่นที่เอ้ือต่อแหล่งเรียนรู้และการอนุรักษ์ มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อน ามาต่อยอดใน
การหาความรู้ และการประชาสัมพันธ์ การรับทราบข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน พัฒนาส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น  
 ด้านสภาพแวดล้อมภายในที่เป็นจุดเด่นมาก คือ โรงเรียนมีโครงสร้างและนโยบายการบริหารงานที่เหมาะสม มีการแบ่งงานชัดเจน บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์ การให้บริการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์และบริหารการเงิน การบริหารจัดการบุคลากร มีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องและบุคลากรมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี ส่วนในด้านที่เป็นจุดที่ต้องพัฒนาคือคุณลักษณะของผู้เรียน การบริหารงานขาดการหมุนเวียนงาน ท าให้ขาดการสะท้อนผลและติดตามผลการ
ด าเนินงาน ส่งผลให้การท างานไม่เป็นไปตามระบบ  
 โดยภาพรวมแล้วโรงเรียนกันทรารมณ์มีสถานภาพภายในของโรงเรียนมีปัญหาที่ต้องแก้ไขจุดอ่อนภายในโรงเรียน ในขณะที่สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ือต่อการ
ด าเนินกิจการของโรงเรียนจ าเป็นจะต้องก าหนดกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ปรับปรุงแก้ไขโดยเร็ว เพ่ือสร้างโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเจริญเติบโตในอนาคต การก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมาย ทิศทางในการพัฒนา จึงมุ่งสู่การพัฒนานักเรียนเป็นส าคัญ ร่วมมือสร้างระบบการท างานในองค์กรให้เข้มแข็ง เพ่ือก้าวสู่การเป็น
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป    
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ผ่านการประเมินภายนอกรอบ 3  ระดับมัธยมศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
(พ.ศ. 2554 – 2558) 

 
 

    ตารางแสดงผลการประเมินภายนอกรอบ 3 ระดับมัธยมศึกษา โดยส้านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 

มาตรฐานที่ / ตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมิน 

คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี   10 9.54 95.4 ดีมาก 
2 ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10 9.45 94.50 ดีมาก 
3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10 9.10 91.00 ดีมาก 
4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10 8.89 88.90 ดี 
5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20 8.21 41.06 พอใช้ 
6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  10 8.00 80 ดี 
7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5 5.00 100 ดีมาก 
8 พัฒนาการของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด  5 5.00 100 ดีมาก 
9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

สถานศึกษา 
5 5.00 100 ดีมาก 

10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  5 5.00 100 ดีมาก 
11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  5 5.00 100 ดีมาก 
12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ี

สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
5 5.00 100 ดีมาก 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 

 
 

 จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
* ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1) ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  เขียน  การสื่อสาร  และการคิดค านวณตามเกณฑ์ มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ   มีความพร้อมในการศึกษาต่อ  
การฝึกงาน  หรือการท างาน  รู้จักการวางแผน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ นักเรียนมี
ความกล้าแสดงออก  สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างมีคุณภาพ 
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย   และมีจิตสาธารณะ 

 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1) พัฒนาให้นักเรียนมีระดับผลสุมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบ 
O-NET  ให้สูงขึ้นในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ยังต่ า 
2) ควรจัดกิจกรรมที่สร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าไปใช้ในชีวิตจริง 

* กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
1) มีการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ให้บรรลุเป้าหมาย
การศึกษา มีการบริหารโดยยึดหลักการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
การกระจายอ านาจเพ่ือการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและรวดเร็วลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
2) โรงเรียนบริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีการกระจายอ านาจเพื่อการบริหารจัดการงานที่คล่องตัวและรวดเร็วลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

* ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม 
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
2) ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารโยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลใน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กรโดยควรให้ครูใช้ระบบออนไลน์
มากกว่านี้ 

  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
1) ครูมีการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2) ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 
     ควรน าเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆมาช่วยในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน  ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการใช้
เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
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 จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนมีการออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่าง บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญาการจัดกระบวนการเรียนการสอนใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
3) ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลายมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

 

  ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
      โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้น
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ด่านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครูและ
บุคลากรทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเน้นการมีส่วนร่วมในการด าเนินการในรูปแบบของ
คณะกรรมการ  ท าให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการศึกษาสู่คุณภาพและ
มาตรฐานอย่างจริงจัง  ซึ่งส่งผลให้การศึกษามีพลังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
1) โรงเรียนจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาของ
ตนเอง แต่ยังขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเอง การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียน  และควร
เพ่ิมการพัฒนาระบบการบริหารโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเป็นข้อมูลในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารองค์กร 
2) ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในยิ่งขึ้น 
 

 
แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1. สถานศึกษาก าหนดแผนพัฒนาเพ่ือยกระดับความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ผู้บริหาร ครูผู้สอน บุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

2. ด าเนินการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับจุดเน้นในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของผู้เรียนมากข้ึน พัฒนาระบบการก ากับติดตาม  รายงานผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 

3. พัฒนาบุคลากรให้เพ่ิมพูนความรู้อยู่เสมอ  สนับสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน 
งานที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลการน าไปใช้อย่างต่อเนื่อง 
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4. ส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ น ามาใช้ในการจัดการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 เรื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

5. จากการที่สถานศึกษารับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  รอบ๓และจากการประเมินตนเองในปีการศึกษา  2560  ทั้ง  4 มาตรฐานนั้น สถานศึกษาได้ค้นพบจุดเด่นและจุดที่
ควรพัฒนาที่จะก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนา ซึ่งจะน าไปจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาในปีต่อไป  โดยการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองงานทั้ง  4 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมาตรฐานที่ 4  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

1. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
2.  การพัฒนาบุคลากรควรจัดอบรม  สัมมนาเพื่อให้ครูเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัด 

กระบวนการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อ สร้างนวัตกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21    การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  
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ส่วนที่ 2   
ทิศทางการจัดท้าแผนปฏิบัติการ 

ปี 2563 
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โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
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     1.ลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 
          1) การจัดการเรียนการสอน 
          2) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
     2. คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดังนี้ 
          1) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวิชาการ 
สื่อสารสองภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์] 
          2) การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (Word-Class 
Standard) 
  2.1) ด้านคุณภาพวิชาการ 
           2.2) ด้านคุณภาพของครู 
           2.3) ด้านการวิจัยและพัฒนา 
          3) บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 

3.1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 
          3.2) ด้านระบบการบริหารจัดการ 
          3.3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
          3.4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 

     3. วัตถุประสงค์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
          1) พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (Word Citizen) 
          2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard) 
          3) ยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) 
 

ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
(World Citizen) 

ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน 
1. เป็นเลิศวิชาการ 
2. สื่อสารอย่างน้อย 2 ภาษา 
3. ล้ าหน้าทางความคิด 
4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 

 
การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

(World-Class Standard) 

1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
2. ด้านคุณภาพของครู 
3. ด้านการวิจัยและการพัฒนา 

 
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

(Quality System Management) 

1. ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน 
2. ด้านระบบการบริหารจัดการ 
3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
4. ด้านเครือขา่ยร่วมพัฒนา 
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~ 24 ~ 
 

การน้านโยบายสู่การปฏิบัติของแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
โรงเรียนกันทรารมณ์ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

โรงเรียนกันทรารมณ์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มุ่งสู่มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

พันธกิจ (Mission) 
1)  ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2)  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนศตวรรษที่ 21  
4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
5)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1)  ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 
     ของสังคมโลก แห่งศตวรรษที่ 21 
2)  ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Leaning และวัดประเมินผลตามสภาพจริง  
3)  โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึก 
     ประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน 
4)  โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางของ TQA 
5)  โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ  
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร (Strategy) 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ตัวบ่งชี้ความส้าเร็จ มีจ้านวน 29 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

1. ผู้เรียนมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคม 

2. ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัว รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีเป้าหมายการเรียนรู้ เป้าหมายชีวิต การประกอบอาชีพ และก ากับดูแลตนเองด้วย
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

3. ผู้เรียนได้แสดงผลงานนวัตกรรมและความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ ผ่านการน าเสนอบนเวทีศักยภาพหรือเผยแพร่ในชุมชน 
4. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศท่ี 2 และความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 
5. ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มีสุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 
6. ผู้เรียนมีความเข้าใจ ใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้เพ่ือการเรียนรู้ การสื่อสาร การด าเนินชีวิตและมีจริยธรรมในการใช้สื่อ 
7. ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การท างานและด้านศีลธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะตามหลักสูตรตลอดจนค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษา

ก าหนด 
8. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความภูมิใจในท้องถิ่นบนความแตกต่างกันของวัฒนธรรม  

เห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 
9. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร มีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
10. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึนร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ (O-net) ระดับชั้นม.3 และระดับชั้น ม.6  ในสาระการเรียนรู้

มีพัฒนาการสูงขึ้น 
11. ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 
12. ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  Active Learning การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS) บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (STEM) โดยยึด

โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
13. ครูมีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัด 
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14. ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้ และวิจัยในชั้นเรียนที่แสดงศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะนิสัยเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา ในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

15. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ  Project based Learning  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความพอเพียง 
16. ครมูีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลย ีในการด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชา 
17. ครสูามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร และการจัดการเรียนการสอน 
18. ครูมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล (ID PLAN) ผ่านกระบวนการ

สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
19. โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเป้าหมายชีวิตของกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่เส้นทางการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
20. โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต และจัดท าระเบียนสะสม และแฟ้มสะสมผลงานเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ

ประกอบอาชีพ (Career Path fort folios)  
21. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สิ่งอ านวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน 
22. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้นความรู้ ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
23. โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดโยงกับบริบทชุมชนและ

ท้องถิ่น 
24. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน และมีการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ

โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
25. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และมีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา ที่สะท้อนความก้าวหน้า

ของพันธกิจ เป้าประสงค์ 
26. โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู สวัสดิการเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกข้อมูลผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายปี 
27. โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและครบ 8 องค์ประกอบ 
28. โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณะกับบุคคลหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดงความพึงพอใจในการเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
29. โรงเรียนมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดความต้องการการจัดการศึกษาให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนกันทรารมณ์ มีจ้านวน 3 มาตรฐาน  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดับขั้น 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  
3) มีความสามารถในการใสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะเป็นผู้มีจิตสาธารณะและด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2) มีความภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย  ตามคุณลักษณะของโรงเรียนวิถีพุทธ 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
2.1 มวีิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายที่ก าหนดชัดเจน  
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพโดยใช้วงจร KTRR Model 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรโดยผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส้าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
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3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ตารางแสดงโครงการ / กิจกรรม ปีงบประมาณ 2561-2564 

 

กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก (ตามตัวบ่งช้ี) 
1. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

 1. โครงการส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษท่ี 21 

1. เพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสาร การ
แก้ปัญหา การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การ
ท างานและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกที่เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย น าไปสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการเชิงนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาสังคม 

   2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการปรับตัว รู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก มีเป้าหมายการเรียนรู้ 
เป้าหมายชีวิต การประกอบอาชีพ และก ากับดูแลตนเอง
ด้วยความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 

    3. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้แสดงผลงานนวัตกรรมและ
ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ ผ่านการ
น าเสนอบนเวทีศักยภาพหรือเผยแพร่ในชุมชน 

    4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่ 2 และ
ความสามารถในการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับชั้น 

   5. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ มี
สุนทรียภาพ และสามารถป้องกันตนเองจากภัยสังคม 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก (ตามตัวบ่งช้ี) 
   6. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเข้าใจ ใช้สื่อ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ ในการเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อการเรียนรู้ การ
สื่อสาร การด าเนินชีวิตและมีจริยธรรมในการใช้สื่อ 

1. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

2. โครงการพัฒนาระเบียบ
วินัย ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

2. เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ 
การท างานและด้านศีลธรรม เป็นไปตาม
คุณลักษณะตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ค่านิยม 12 ประการ 

7. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะด้านการเรียนรู้ การ
ท างานและด้านศีลธรรม เป็นไปตามคุณลักษณะตาม
หลักสูตรตลอดจนค่านิยม 12 ประการ ตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด 

   8. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นบนความแตกต่างกันของวัฒนธรรม  เห็น
คุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย แสดงออกได้อย่างเหมาะสม 

1. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 
21 

3. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และน าผลการประเมินระดับชาติมา
ปรับปรุงพัฒนาตามกลุ่มศักยภาพผู้เรียน 

9. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าด้านความรู้ ความ
เข้าใจ และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตร มีผลงานและความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้ 

   10. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 3 และคะแนนเฉลี่ยผลการสอบวัดระดับชาติ (O-
net) ระดับชั้นม.3 และระดับชั้น ม.6  ในสาระการเรียนรู้
มีพัฒนาการสูงขึ้น 
 

2. พัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

4. โครงการพัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูในศตวรรษที่ 21 

4. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รองรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Active Learning ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

11. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มี
กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active 
Learning ที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก (ตามตัวบ่งช้ี) 
2. พัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

4. โครงการพัฒนาครูสู่ความ
เป็นครูในศตวรรษที่ 21 

4. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รองรับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 
Active Learning ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร 

12. ส่งเสริมให้ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
Active Learning การศึกษาและสร้างองค์ความรู้ (IS) 
บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ (STEM) โดยยึด
โยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น 

   13. ส่งเสริมให้ครูมีเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงที่อิงมาตรฐานและตัวชี้วัด 

   14. ส่งเสริมให้ครูมีบันทึกผลการเรียนรู้ และวิจัยในชั้น
เรียนที่แสดงศักยภาพ ทักษะ ความรู้ และคุณลักษณะ
นิสัยเป็นไปตามเกณฑ์ของตัวชี้วัดรายวิชา ในแต่ละกลุ่ม
ศักยภาพของผู้เรียนที่น าผลย้อนกลับไปปรับปรุงพัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   15. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการ  
Project based Learning  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

   16. ส่งเสริมให้ครูมีทักษะในการใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการ
ด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรรายวิชา 

   17. ส่งเสริมให้ครสูามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร และการจัดการเรียนการสอน 

2. พัฒนาศักยภาพและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพครู 

5. โครงการศักยภาพและ
สมรรถนะครู 

5. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและจรรยาบรรณ
ทางวิชาชีพครูโดยการสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 

18. ส่งเสริมให้ให้ครูมีการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ
ครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีแผนการพัฒนา
สมรรถนะวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล (ID PLAN) ผ่าน
กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก (ตามตัวบ่งช้ี) 
3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่ม
ศักยภาพนักเรียน 

6. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

6. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับ
กลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบงานแนะแนว
และจัดวางเส้นทางศึกษาต่อสู่การประกอบ
อาชีพ 

19. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับเป้าหมาย
ชีวิตของกลุ่มศักยภาพผู้เรียนสู่เส้นทางการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ 

   20. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบแนะแนวการศึกษา แนะ
แนวอาชีพ และแนะแนวทักษะชีวิต และจัดท าระเบียน
สะสม และแฟ้มสะสมผลงานเส้นทางการศึกษาต่อสู่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path fort folios)  

3. พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาตามกลุ่ม
ศักยภาพนักเรียน 

7. โครงการพัฒนาสื่อและ
แหล่งเรียนรู้ 

7. เพ่ือจัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สื่อ แหล่งเรียนรู้ สิ่งอ านวย
ความสะดวก ในการเข้าถึงความรู้และแหล่ง
เรียนรูต้ามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

21. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ สิ่ง
อ านวยความสะดวก รองรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของ
ครูและนักเรียน 

   22. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ห้องสืบค้น
ความรู้ ที่มีระบบเทคโนโลยีการเข้าถึงความรู้ แหล่งเรียนรู้ 
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   23. ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ยึดโยงกับบริบทชุมชนและ
ท้องถิ่น 

4. ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

8. โครงการพัฒนาระบบงาน
ด้วยระบบคุณภาพ 

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดการความรู้ (KM) การวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพ ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

24. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
และมีการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 
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กลยุทธ์ โครงการ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ กิจกรรมหลัก (ตามตัวบ่งช้ี) 
4. ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

8. โครงการพัฒนาระบบงาน
ด้วยระบบคุณภาพ 

8. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดการความรู้ (KM) การวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพ ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

25. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา และมีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา ทีส่ะท้อนความก้าวหน้าของ
พันธกิจ เป้าประสงค์ 

   26. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแผนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
คร ูสวัสดิการเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกข้อมูล
ผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายปี 

4. ยกระดับคุณภาพ
สถานศึกษาสู่
มาตรฐานสากล 

9. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

8. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การ
จัดการความรู้ (KM) การวางแผน
พัฒนาการจัดการศึกษา และระบบประกัน
คุณภาพ ระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

27. ส่งเสริมให้โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อยกระดับการจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและครบ 8 องค์ประกอบ 

5. ส่งเสริมความร่วมมือภาคี
เครือข่ายในการจัด
การศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

10. โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 

9. เพ่ือพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่ม
อาชีพอิสระและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ก าหนดความต้องการและสนับสนุนการจัด
การศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกประสบการ
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

28. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบข้อมูลการให้บริการ
สาธารณะกับบุคคลหน่วยงาน ชุมชน ท้องถิ่นที่แสดง
ความพึงพอใจในการเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 

   29. ส่งเสริมให้โรงเรียนมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ กลุ่มอาชีพอิสระ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดความต้องการการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
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ส่วนที่ 3   
โครงการ / กิจกรรม 
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สรุปการจัดโครงการ / กิจกรรม แยกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563 

ล้าดับ
ที ่

กลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน 

กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์ที่ 4 กลยุทธ์ที่ 5 

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 26 11 7 1 7   
2 งานแนะแนว 4 2     1 1 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6 5     1   
4 งานส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 15 8   6 1   
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4 3   1     
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 5 3 1 1     
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 9 5   4     
8 กลุม่สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 6 4   2     
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 5 2 1 2     
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 3 2   1     
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 4 3   1     
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3 1   2     
13 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 6       6   
14 กลุ่มบริหารงานบุคคล 12 3 3   3 3 
15 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 13 2   8 2 1 
16 งานห้องสมุด 3 2   1     

  รวม 124 56 12 30 21 5 
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แสดงที่มาของเงินรายได้      แยกเป็น  3   ประเภท 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 2563 

อุดหนุน บกศ. อุดหนุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัฯ 
1.  เงินอุดหนุน  

ม.ต้น 3,500 บาท/ปี/คน  (1,333  คน)= 4,665,500 บาท 
ม. ปลาย 3,800 บาท/ปี/คน (1,083  คน)= 4,115,400 บาท 

8,780,900   

2. เงินบ้ารุงการศึกษา    

 -ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา 2,000 บาท/คน/ปี (2,416 คน)  4,832,000  
 -ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษ EP 30,000บาท/คน/ปี41คน) 

  MEP = 26 คน/ปี  (14000 บาท) 
 1,594,000*  

 
-ค่าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร-์คณิตศาสตร์ 6,000 บาท/คน/ปี (88คน)  

 
528,000* 

 

3 เงินรายได้สถานศึกษา 
-ค่าประมลูโรงอาหาร  ค่าบริการสถานท่ี และ อ่ืน ๆ 

 
645,129* 
60,000* 

 

4 เงินอุดหนุนสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน    
ม. ต้น  210 บาท/ภาคเรยีน/คน  (1,333 คน) 
ม.ปลาย 230 บาท/ภาคเรยีน/คน (1,083 คน) 

 
 

 
 

279,930/ปี* 
249,090/ป*ี 

5 ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน    
ม.ต้น 450 บาท/ปี/คน (1,333 คน) 
ม. ปลาย 500 บาท/ปี/คน (1,083 คน) 

  
 

599,850/ปี* 
541,500/ป*ี 

6 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ม.ต้น 440 บาท/ภาคเรียน/คน (1,333 คน) 586,520 
ม. ปลาย  475 บาท/ภาคเรียน/คน (1,083 คน)514,425 

  
2,201,890 
1,173,040/ปี 
1,028,850/ปี 

 รวม 8,780,900 4,832,000 2,201,890 
รวมทั้งสิ้น 15,814,790 
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การจัดสรรงบประมาณ ประจ้าปีงบประมาณ 2563 
 
          การจัดสรรงบประมาณ       
  เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารงบประมาณ เป็นประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน  แบ่งปันส่วนงาน   3   ด้าน    คือ  งานกลยุทธ ์  งานประจ า  ส ารองจ่าย  
  

งบงานกลยุทธ ์ งบงานประจ้า ส้ารองจ่าย 
60% 30% 10% 

               แสดงเงินตามกรอบ   

รายการ จ้านวนเงิน 
งบงานกลยุทธ์          9,488,874 
งบงานประจ้า 4,744,437 
ส้ารองจ่าย                        1,581,479 

รวมท้ังสิ้น 15,814,790 

               การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ 1,262,150 

2. กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรมจรยิธรรมและค่านยิมที่พึงฯ 120,800 

3. ค่ายกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด บ าเพ็ญ เนตรนาร ี 133,300 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนคอมพิวเตอร ์ 202,440 

5. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้ 483,200 

รวม 2,201,890 
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รายจ่ายประจ้า    ตามประมาณรายจ่าย  แยกเป็น  3   รายการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 2563 

อุดหนุน บกศ. 
อุดหนุนสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ 
เงินบริจาค 

1 

งบบุคลากร          

1.1 ค่าจ้างครตู่างประเทศ 4 คน   966,000     

1.2 ค่าจ้างครตู่างประเทศ EP 4 คน   1,224,000**     

1.3 ค่าจ้างครูอตัราจ้าง 5 คน   546,720     

1.4 ค่าจ้างแม่บ้าน 7 คน   628,800     

1.5 ค่าจ้างช่างแอร์ 1 คน   84,000     

1.6 ค่าจ้างครูธรุการ 2 คน   192,000     

1.7 ค่าจ้างวิทยากรท้องถิ่น 3 คน    258,000     

1.8 เงินสมทบประกันสังคม   151,476     

2 

งบด้าเนินงาน       

2.1 ค่าใช้สอย พาหนะ ท่ีพัก เบี้ยเลี้ยง 800,000     

2.2 ค่าจ้างบริการ 30,000     

2.3 ค่า กระดาษ copy เอกสาร หมึก อัดส าเนา  600,000     

2.4 ค่าซ่อมแซม ครุภณัฑ์ ส านักงาน 350,000     

2.5 ค่า สารท าความสะอาด 150,000     

2.6 ค่าส่งเอกสารไปรษณีย ์ 7,000     

2.7 ค่าซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 100,000     
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รายจ่ายประจ้า    ตามประมาณรายจ่าย  แยกเป็น  3   รายการ 

ที ่ รายการ 
งบประมาณ 2563 

อุดหนุน บกศ. 
อุดหนุนสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายฯ 
เงินบริจาค 

2 

2.8 ค่าวัสดุ น้ ามันเช้ือเพลิง 150,000     

2.9 ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 300,000      

2.10 ค่าซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี 500,000      

2.11 ค่าวัสดุก่อสร้างห้องพักนักกีฬาและวัสดุซ่อมบ ารุงต่อเตมิหลังคา 3 
แห่ง* 

340,000       

2.12 ค่าสนับสนุนการจดัการเรียนคอมพิวเตอร ์   890,030    

2.13 ปรับปรุงห้องโสตทัศนูปกรณ ์   300,000    202,440   

2.14 ปรับปรุงหอประชุม   100,000       

2.15 ค่าวัสดุ ครุภณัฑ ์ 300,000      

2.16 ค่าซ่อมบ ารุงรักษาโซล่าร์ roof 50,000     

3 

งบสาธารณูปโภค         

3.1 ค่าน้ าประปา 300,000    

3.2 ค่าไฟฟ้า  1,114,974   

3.3 ค่าเช่าสญัญาณโทรศัพท์ 12,923     

3.4 ค่าบริการสญัญาณอินเตอร์เนต็/ค่าบริการ ICT 150,000     

 รวม 4,832,000 4,832,000 202,440  

 รวมท้ังสิ้น 9,574,363 
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ตารางการจัดสรรงบประมาณตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียนกันทรารมณ์ 
 

ล้าดับที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 
อุดหนุน บกศ. ค่าใช้จ่าย

สนับสนุน อื่น ๆ  

1 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 951,060   420,800   1,371,860 
2 กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 2,889,923 1,114,974     4,004,897 
3 กลุ่มบริหารงานบุคคล 364,285 2,826,996     3,191,281 
4 กลุม่บริหารงานทั่วไป 1,880,000       1,880,000 
5 งานห้องสมุด 150,000       150,000 
6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 150,000   30,000   180,000 
7 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 164,916   20,000   184,916 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 230,000   80,000   310,000 
9 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 180,000       180,000 
10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 80,000   90,000   170,000 
11 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 40,000   144,000   184,000 
12 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา     280,000   280,000 
13 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 13,600   130,000   143,600 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 53,200       53,200 

 
 1. กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม 40,000   133,000   173,000 

 
 2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้     483,200   483,200 

 
 3. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์    890,030 202,440   1,092,470 
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ล้าดับที ่ รายการ 
งบประมาณ 

รวมงบประมาณ 
อุดหนุน บกศ. ค่าใช้จ่าย

สนับสนุน อื่น ๆ  

15 โครงการห้องเรียนพิเศษ EP/MEP   1,594,000*       

16 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 
(Gifted) 

  144,000* 188,450   188,450 

17 

โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย 
(Gifted) 

  528,000*       

18 งบส ารองจ่าย 1,581,479       1,581,479 

  
รวมท้ังสิ้น 8,768,463 4,832,000 2,201,890 

 
15,814,790 

 
 
 
 
 
 
 


