
ตอนที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา   
  โรงเรียนกัลยาณวัตร แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน 
 ได้แก่ด้าน.......…………………ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ………………………………. 
(เช่น  การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA , SBM   ฯลฯ)  

โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 1   โครงสร้างการบริหารโรงเรียนกัลยาณวัตร 
 
 

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 

หัวหน้ากลุ่มวิชาการ หัวหน้ากลุ่ม
อ านวยการ 

หัวหน้ากลุ่มบริการ หัวหน้ากลุ่มกิจการ
นักเรียน 

- งานการจัดการศึกษา 
  ขั้นพ้ืนฐาน 
- งานบริหารหลักสูตร 
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรม  
  เทคโนโลยีทางการศึกษา  
- งานกลุ่มสาระการเรียนรู้      
  และกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน 
- งานนิเทศการศึกษา 
- งานทะเบียนวัดผล และ  
  ประเมินผลการศึกษา  
- งานวิจัยและพัฒนา 
- งานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา 
- งานเครือข่ายการเรียนรู ้
- งานส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน  
- งานโรงเรียนคู่พัฒนา 
- งานโสตทัศนศึกษา   
- ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
- ศูนย์แนะแนว 
- งานอื่น ๆ ท่ีได้รับ 
  มอบหมาย 
 

- งานส านักงานกิจการ 
  นักเรียน 
- งานกิจกรรมคณะส ี
- งานกิจกรรม 5ส 
- งานส่งเสริมระเบียบวินัย  
  นักเรียน 
- งานส่งเสริมคุณธรรม 
  จริยธรรม 
- งานระบบดูแลช่วยเหลือ 
  นักเรียน 
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
- งานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
  สารเสพติดและพฤติกรรม 
  ไม่พึงประสงค์ 
- งานป้องกันอุบัติภัย และ 
  สวสัดิภาพจราจร  
- งานรักษาความปลอดภัย 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
  
 

- งานอาคารสถานท่ี 
- งานโรงเรียนกับชุมชน 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานประกันสุขภาพนักเรียน 
- งานโภชนาการโรงเรียน 
- งานปฏิคมและสวัสดิการ 
  โรงเรียน 
- งานประชาสัมพันธ ์
- งานสหกรณ์ร้านค้า 
- งานศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ  
  มอบหมาย 
 

- งานจัดระบบและพัฒนา 
  องค์กร 
- งานสารบรรณ  
- งานการเงิน – การบัญช ี
- งานบริหารสินทรัพย ์
- งานยานพาหนะ 
- งานบริหารงานบุคลากร  
- งานระดมทรัพยากรเพ่ือ 
  การศึกษา      
- งานแผนงานและ 
  งบประมาณ 
- งานสารสนเทศ 
- งานควบคุมภายในและ 
  บริหารความเสี่ยง  
- งานประเมินผลการ 
  ด าเนินงาน 
- งานคณะกรรมการ 
  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
- งานศูนย์ประสานงาน 
  กัลยาณวัตร 
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
 

นักเรียนและชุมชน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
ขอนแก่น 

ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา 

คณะกรรมการพัฒนา ICT โรงเรียน สมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูกัลยาณวัตร 

มูลนิธิกัลยาณวัตร 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
กลุ่มวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

กลุ่มอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 
กลุ่มบริการ 

รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

กลุ่มกิจการนักเรียน 
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2.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์   และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 

 วิสัยทัศน์ 
          โรงเรียนกัลยาณวัตร เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เน้นคุณธรรมน าความรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และร่วมกับชุมชนในการสืบสานภูมิปัญญาไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 
          1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกัลยาณวัตร เน้น การปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามมาตรฐานสากล 
          2. พัฒนาการบริหารและการจัดการด้วยระบบคุณภาพ มุ่งเน้นการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วมใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการประกันคุณภาพการศึกษา 
          3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูสากล 
          4. ร่วมกับชุมชนในการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ตลอดจนการ
สืบสานภูมิปัญญาไทย ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายมุ่งสู่สากล 
 เป้าหมาย 
          เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ก้าว
สู่ความเป็นสากล ด ารงชีวิตตามวิถีไทย และอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข 
 อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
          นักเรียนพอเพียง 
 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
          โรงเรียนพอเพียง 
 
3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยก าหนดเป้าหมายหลักสูตร เนื้อหา กระบวนการจัดท าและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องที่
สถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ 
 
4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 
 กลยุทธ์ที่  1  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
 กลยุทธ์ที่  3  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
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 กลยุทธ์ที่  4  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นใน
การศึกษา 

 
5.  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา  

 
 กลยุทธ์ที่  1  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 
1.1 โครงการสร้างเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมตาม
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
กิจกรรม 
-ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-ประเมินห้องเรียน
คุณธรรม 
-ค่ายคุณธรรมนักเรียน ม. 
2, ม. 3, ม. 5, และม. 6 
-ค่ายพุทธธรรม ม. 1 
-ค่ายปฏิบัติธรรมพัฒนา
จิตนักเรียน ม. 4 
-พิธีไหว้คร ู
-ส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียนช้ัน ม. 1 – ม. 6 
-คัดเลือกเยาวชนดีเด่น ปี
การศึกษา 2555 
-ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
ม. 1 และ ม. 4 
-ปฐมนิเทศนักเรียน ม. 2, 
ม. 3, ม. 5 และ ม. 6 
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียนม. 3 
และ ม. 6 
-ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีความเอื้อ
อาทรและกตัญญูกตเวที 
3. นักเรียนยอมรับความ 
คิดและวัฒนธรรม                
ที่แตกต่าง 
4. นักเรียนตระหนัก               
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1. ร้อยละของผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีเอื้อ
อาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
ต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับ
ความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4. ร้อยละของผู้เรียนตระหนัก 
รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 

มฐ.ที ่2  
ตบช. 2.1-2.4 
มฐ.ที ่10  
ตบช. 10.1,10.3,10.6 
มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 
1) เยี่ยมบ้าน/หอพัก 
2) แก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน            
กลุ่มเสี่ยง 

      3)  พัฒนาบุคลากร 
-สานสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน 
1) ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
2) ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง 
-เลือกตั้งคณะกรรมการ
สภานักเรียน 
-ค่ายคณะกรรมการสภา
นักเรียน 
-คณะกรรมการสภา
นักเรียนศึกษาดูงาน 
-ไปวัดฟังธรรมร่วมกับ
ชุมชนในวันธรรมสวนะ 
-ท าบุญทอดกฐิน/ผ้าป่า
โรงเรียน 
-ค่ายปฏิบัติธรรม 
-สัปดาห์วันวิสาขบูชา 
-สัปดาห์วันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา 
-โครงงานคุณธรรม 
-วันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ, วันสถาปนายุว
กาชาดไทย และพิธี
ประดับเครื่องหมายวิชา
พิเศษ 
-ค่ายพักแรมประจ าปี
การศึกษา 2555 
-ประกวดระเบียบแถว
ลูกเสือ 
-อบรมวิชานายหมู่ลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ ่
-อบรมลูกเสืออาสาจราจร 
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 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

2.1 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
กิจกรรม   
-โครงงานสร้างสรรค์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
-เฝ้าระวัง 0, ร, มส., และ 
มผ. 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศของ
ผู้เรียน 
-ค่ายวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้และทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู ้
-ส่งเสรมิการจัดแผนการ
จัดการเรียนรู้สู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 
-นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
จัดการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
ใช้หลักสูตรในสถานศึกษา 
-นิเทศ ก ากับ ติดตามการ
งานกลุ่มวิชาการ 
-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-ทัศนศึกษา 
-ร้านหมอภาษา 
-ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร ์
-พัฒนาและส่งเสริม
อัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร ์
-นิทรรศการทางวิชาการ
ด้านคณิตศาสตร ์
 
 

1. โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ที่บูรณาการเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเน้น
คุณธรรมน าความรู้  
สนองความต้องการของ
นักเรียน  ชุมชนและ
ท้องถิน่เทียบเคียง
หลักสูตรมาตรฐานสากล 
2. ครูทุกคนจัดการการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง 
และกระบวนการคิดขั้น
สูง 
3. นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตร  มีผลการ
เรียนรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
4. การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปการปรับปรุง
การเรียนการสอน 
5. ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมนักเรียน          
ทุกคน 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการจัดการเรียนรู ้
3. สื่อ นวัตกรรมของกลุ่ม         
สาระ ฯ 
4. สถิติการใช้แหล่งเรียนรู ้            
ทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และผลสัมฤทธ์ิระดับชาต ิ
6. การคัดกรองนักเรียน 

มฐ.ที ่3  
ตบช. 3.1-3.4 
มฐ.ที ่4  
ตบช. 4.1-4.4 
มฐ.ที ่5  
ตบช. 5.1-5.4 
มฐ.ที ่6  
ตบช. 6.1-6.4 
มฐ.ที ่7  
ตบช. 7.1-7.9 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณ

และคุณภาพ)ของ
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา(มฐ.ที่ /

ตัวบ่งช่ี) 
-พัฒนาการสอน
คณิตศาสตร ์
-จัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร ์

- อุปกรณ์ ม.1 
- อุปกรณ์ ม.2 
- อุปกรณ์ ม.3 
- อุปกรณ์เคมี ม.
ปลาย 

- อุปกรณ์ฟิสิกส์ ม.
ปลาย 

- อุปกรณ์ชีววิทยา                
ม.ปลาย 

      - อุปกรณ์วทิย์โลก 
        และดาราศาสตร ์
-วันวิทยาศาสตร ์
-อ.ย. น้อย 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
พิเศษ 
-สอนเสริมนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ นอกเวลา
เรียน 
-สัปดาห์วัฒนธรรมอาเซียน 
-ค่ายกิจกรรมชุมนุม
อาเซียน 
-นิทรรศการการเมือง การ
ปกครอง/เครือข่ายอาเซียน 
-วิทยากรให้ความรู้
กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
-จัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้จัด
การศึกษา 
-พัฒนาการเรียนการสอน
ทัศนศิลป ์
-พัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีไทย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-พัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีพื้นเมือง 
-พัฒนาการเรียนการสอน
ดนตรีสากล 
-พัฒนาการเรียนการสอน
ขับร้อง 
-พัฒนาการเรียนการสอน
นาฏศิลป ์
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
เรียนการสอน 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การ
แข่งขนัทักษะเกษตร 
-เรียนภาษาต่างประเทศ
กับเจ้าของภาษา 
-พัฒนาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนภาษาต่างประเทศ 
- Foreign Language 
Corner 
- English Speaking Day 
-สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ 
-ปรับความรู้พื้นฐาน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 
-เติมความรู้พิชิต O-Net ม.
3และม.6 
-ค่ายภาษาต่างประเทศ 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัฒนธรรมเจ้าของภาษา 

   

2.2 โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนให้มี
ศักยภาพเป็นพลโลก 
-วันสุนทรภู ่
-วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
-ค าคมค าคน 
-นักพูดเยาวชน 
-นักเขียนเยาวชน 
-อ่านดีมีลีลาค้นหาดาว
ภาษาไทย 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความรู้และทักษะจ าเป็น
ตามหลักสูตร และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงขึ้น 
2. เพื่อยกระดับคะแนน
การทดสอบระดับชาต ิ 
( O-NET) สูงขึ้น 
 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ สูงขึ้น 
2. คะแนนการสอบรวบ
ยอดระดับชาต ิ 
( O-NET)  
3. ผลการสอบเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 
4. ผลการประกวดแข่งขัน
ด้านต่าง ๆ ของนักเรียน  
 

 

มฐ.ที ่3  
ตบช. 3.1-3.4 
มฐ.ที ่4  
ตบช. 4.1-4.4 
มฐ.ที ่5  
ตบช. 5.1-5.4 
มฐ.ที ่6  
ตบช. 6.1-6.4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-วันแม่แห่งชาติ 
-วันพ่อแห่งชาติ 
-เปิดโลกการอ่าน 
-การอ่านสารานุกรมไทย
ส าหรับเยาวชน 
-พบนักคิดนักเขียน 
-ค่ายการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค ์
-ค่ายคณิตศาสตร ์
-งานศิลปะหัตกรรมและ
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน 
-โครงงานวิทยาศาสตร ์
-ทดสอบประเมินความรู้
ทางวทิยาศาสตร์ห้องเรียน
พิเศษเปรียบเทียบกับ
ห้องเรียน 
- Science Show 
-ค่ายส่งเสริมศักยภาพการ
ท าวิจัย 
-อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ห้องเรียนพิเศษ 
-ค่ายวิทยาศาสตร ์
-การประกวดมารยาทไทย 
-ค่ายฝึกมารยาทไทย 
-ตอบปัญหาศีลธรรม 
-ประกวดบรรยายธรรมะ 
-ประกวดเล่านิทานธรรมะ 
-ประกวดโครงงาน 
-ประกวดสวดมนต์หมู่
ท านองสรภัญญะ 
-ตอบปัญหาการเงินและ
ธนาคาร 
-ตอบปัญหารัฐสภา, 
กฎหมาย, ประชาธิปไตย 
-ตอบปัญหาพระพุทธ 
ศาสนา ประวัติศาสตร ์
 

3. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนสามารถเข้า
ศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัย 
4. เพื่อพัฒนานักเรียนให้
มีความสามารถและ
ความพร้อมเข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขันทาง
วิชาการ 
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน มีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
6. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ
สมเหตุผล 
7. เพื่อส่งเสริมมีทักษะ
ในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

5. นักเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้  รักการเรียนรู้ 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
และมีทักษะกระบวนการคิด 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-แข่งขันความเป็นเลิศ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
-แข่งขันความเป็นเลิศและ
น าเสนอผลงาน งานศิลป
หัตถรรม ฯ 
-พัฒนาการเรียนการสอน
เพื่อการศึกษาต่อกรณี
พิเศษ 
-นิทรรศการศิลปะกับชีวิต 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ศิลปะ 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรีไทย 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรีพื้นเมือง 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรีสากล 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ขับร้อง 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
นาฏศิลป ์
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานช่างและงาน
ประดิษฐ์) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ขนมไทย ขนม
อบ อาหารว่าง) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (อาหารไทยคาว-
หวาน) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ดอกไม้ใบตอง) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานแกะสลัก) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ดอกไม้จากแป้ง
ดินไทย) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (ประดิษฐ์จากผ้า
พื้นเมือง) 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (งานจักสาน) 
-การแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน (โครงงานอาชีพ) 
-แข่งขัน เพชรยอดมงกุฎ
ทางภาษา 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ภาษาฝรั่งเศสและ
ภาษาเยอรมัน 
 

   

2.3 โครงการส่งเสริมให้
นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและ 
มีสุนทรียภาพ 
กิจกรรม 
-การแข่งขันกีฬาภายใน 
-การแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับจังหวัด เขตและภาค 
-ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านกีฬาและกรีฑา 
-ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม                   
(ดนตรีพื้นเมือง) 
-ส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม (ดนตรี
ไทย) 
-จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ์
-จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์
-กีฬาภายในประจ าปี
การศึกษา 2555 
-กีฬาสานสัมพันธ์จตุรมิตร 
-To Be Number One 
-อบรมสารวัตรนักเรียน 
-อบรมสอบใบอนุญาตขับข่ี 

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้มีสุขนิสัยในการดูแล
และออกก าลังกาย 
2. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถ ภาพทางกาย
ตามเกณฑ ์
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ตดิให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่มีความเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหา 
ทางเพศ 
4. เพื่อกระตุ้นให้
นักเรียนเห็นคุณค่า                
ในตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5. เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนเป็นผู้ที่มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติ
6. เพื่อส่งเสริมนักเรียน
ให้สร้างผลงานจากเข้า
ร่วมกิจกรรมศิลปะ 
ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตาม
จินตนาการ 

1. ร้อยละของนักเรียนท่ีมีสุข
นิสัยในการดูแลและออกก าลัง
กาย 
2. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
น้ าหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์
3. ร้อยละของนักเรียนท่ี
ป้องกันตนเองจาก             
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
สภาวะที่มีความเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 
4. ร้อยละของนักเรียน             
ที่เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง 
เหมาะสม 
5. ร้อยละของนักเรียนท่ีมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรต ิ
6. ร้อยละของนักเรียนท่ีสร้าง
ผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ ดนตร/ีนาฏศิลป์ กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

มฐ.ที ่1  
ตบช. 1.1-1.6 
มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

2.4  โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาครู 
กิจกรรม 
-อบรมพัฒนาครูสู่ครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
-ศึกษาดูงาน 
-ประกวดสื่อและนวัตกรรม
ครู   
-การพัฒนาการวิจัยในช้ัน
เรียน 
-อบรมสัมมนาและงานวิจัย 
-พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร ์
-อบรมครู เรื่อง การสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร 
-การนิเทศภายใน 
-อบรมครูและศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
-อบรมบุคลากรและนิเทศ
ภายใน 
-วิจัยในช้ันเรียน 
-อบรมพัฒนาบุคลากรและ
ผลิตสื่อนวัตกรรม 
-ศึกษาดูงานในและนอก
ประเทศ 
-พัฒนาบุคลากร 

1. เพื่อครูมีความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถใช้ใน
การวางแผน และ
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่สนองความ
ต้องการตามศักยภาพ
ของนักเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครู
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการ
สอน 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

1. ความรู้ ความเข้าใจ และ
การจัดกิจกรรมการสอนที่
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
2. ความสามารถในการผลิต
และใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แก่นักเรียน 
3. งานวิจัยเพื่อพัฒนาและ
แก้ไขการจัดการเรียนรู้ในวิชา
ที่รับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการสอน 
4. การเป็นแบบอย่างท่ีด ี
5. การมีจรรยาบรรณและ
ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
เหมาะสม รักษาระเบียบวินัย 

มฐ.ที ่7  
ตบช. 7.1-7.9 
มฐ.ที ่10  
ตบช. 10.4-10.5 
มฐ.ที ่13  
ตบช. 13.1-13.2 
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 กลยุทธ์ที่  3  เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

3.1   โครงการพัฒนาการ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ 
กิจกรรม 
-พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 
-จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
-ถ่ายเอกสาร 
-พัฒนางานทะเบียน 
-พัฒนางานวัดผล 
- พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 
2555 
-จัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์กลุ่ม 
-ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
-ค่าใช้สอยและ
สาธารณูปโภค                   
(ยกเว้นไฟฟ้าและน้ า) 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
-ค่าซ่อมบ ารุง
เครื่องปรับอากาศ 
-ก าหนดนโยบายและ
แผนงาน 
-แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 
-ประเมินผลการด าเนินงาน 
-ควบคุมภายในและบริหาร
ความเสี่ยง 
-ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
การต้อนรับแขก 
-ซ่อมบ ารุงครุภัณฑ ์
-เสียงตามสาย 
-เอกสารประชาสัมพันธ์ 
-บริการติดต่อสอบถาม 

1. เพื่อวางแผนการ
พัฒนานโยบายและ
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2. เพื่อเป็นการกระจาย
อ านาจและการบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) 
3. เพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้น 
4. เพื่อให้การขับเคลื่อน
ด าเนินการบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้น 
5. เพื่อพัฒนาระบบ                    
การประกันคุณภาพภาย             
ในสถานศึกษาตาม
ก าหนด ในกฎกระทรวง 

1. ผลการด าเนินงานตาม
โครงการ/กิจกรรม ของกลุ่ม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงาน
ทุกงาน 
2. SAR ประจ าป ี
3. รายงานการด าเนินงาน
ประจ าปี  
4. สารสนเทศโรงเรียน 
5. วารสาร และเอกสาร     
นางฟ้าแจ้งข่าว เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
6. สรุปผลการด าเนินงานของ
กลุ่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และงาน 
7. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โรงเรียนกัลยาณวัตร 
8. คุณภาพของนักเรียน จาก
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผล
คะแนนการสอบรวบยอด
ระดับชาติ  (O-NET) 
9. จ านวนนักเรียนสอบเข้า
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา 
10. จ านวนนักเรียนท่ีรับ
รางวัลจากการประกวดแข่งขัน
ทางวิชาการ และด้านอื่น ๆ 
จากหน่วยงานภายนอก 

มฐ.ที ่8  
ตบช. 8.1-8.6 
มฐ.ที ่12  
ตบช. 12.1-12.6 
มฐ.ที ่14  
ตบช. 14.1-14.2 
มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)ของโครงการ/

กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-ป้ายนิเทศ 
-พิธีกร 
-พัฒนาบุคลากร(ชุมนุม
ประชาสัมพันธ์) 
-ท าข่าว ส่งสื่อมวลชน 
-ปรับปรุงระบบสื่อสาร
ภายในโรงเรียน 
-คนดีศรีกัลยา 
-ระดมทุนจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ 
-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ซ่อมบ ารุง 
-จัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

   

3.2   โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ อาคาร
สถานที่ และ
สภาพแวดล้อม 
กิจกรรม 
-วัสดุสารสนเทศ 
-ซ่อมบ ารุงหนังสือ/
วารสารใหม่และเก่า 
-พัฒนางานแนะแนวให้
ทันสมัยและทันเหตุการณ ์
-ปรับปรุง ห้องแนะแนว 
-ปรับปรุงห้องประชุม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
-ห้องรักการอ่าน 
-สถานท่ีและป้ายนิเทศ 
-ห้องมัลติมีเดีย เพื่อการ
เรียนการสอน 
-ซ่อมบ ารุงวัสดุ-ครุภัณฑ์
กลุ่มสาระฯ 
-จัดบรรยากาศแหล่งการ
เรียนรู(้จัดตู้นิทรรศการ
ทางวิชาการ) 
-พัฒนาศูนย์ชีววิทยา 
โรงเรียนกัลยาณวัตร 
 

1. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนที่หลากหลาย มี
อาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู้ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
2. ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
อิเล็กทรอนิกส ์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการ 
พร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
3. ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่
บริการด้วยระบบ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนที่
หลากหลาย  
2. อาคาร สถานท่ี ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมสะอาด 
ร่มรื่น สวยงาม ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
3. ห้องอิเล็กทรอนิกส์
มัลติมีเดีย ห้องทดลอง 
ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์
ที่ทันสมัย 
4. ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ 
(Resource Center) ที่
บริการด้วยระบบเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 
5. ความพึงพอใจต่อแหล่ง
เรียนรู้  อาคารสถานท่ี  และ
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้บริการ 

มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.1-11.3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-โต๊ะแบบพับเก็บได้ (ห้อง
จริยธรรม) 
-ปรับปรุงห้องจริยธรรม  
(ติดผ้าม่าน,ท่าสีห้อง) 
-พัฒนาและปรับปรุงห้อง
นิทรรศการราชวงศ์จักร ี
-ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ภาษาญี่ปุ่น (ห้อง312) 
-ปรับปรุงและพัฒนาห้อง
ภาษาจีน (ห้อง313) 
-ปรับปรุงและพัฒนา
ห้องเรียน (ห้อง 314-315) 
-ปรับปรุงห้อง มัลติมิเดีย
ภาษาอังกฤษ                 
(ห้อง 321) 
-ปรับปรุงห้องมัลติมิเดีย
ภาษาฝรั่งเศส (ห้อง 331-
341) 
-ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค ในโรงเรียน 
-พัฒนา ปรับปรุงอาคาร
และภูมิทัศน์โรงเรียน 
-ซ่อมบ ารุงวัสดุครุภัณฑ์ใน
โรงเรียน 
-จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ต่างๆ 
-พัฒนาบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
-เวรยามรักษาความ
ปลอดภัย 

   

3.3  โครงการพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
กิจกรรม 
-พัฒนาระบบ Hardware 
& Software ให้มี
ประสิทธิภาพต่อการเรียน              
การสอน 
-ซ่อมบ ารุงเครื่องและ
อุปกรณ์งานโสต ฯ 
 

1. เพื่อปรับปรุง พัฒนา
จัดซื้อและบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีของโรงเรียนได้
ทันต่อการใช้งานและ
ให้บริการ 
2. เพื่อย้าย Server และ
ปรับปรุงระบบเครือข่าย
ภายในโรงเรียนให้สะดวก
และเหมาะสมในการค้นหา
ข้อมูลและจัดการเรียนรู้ 
 

1. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
ห้อง ICT ห้องมัลติมีเดีย มี
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การได้ด ี
2. Server และระบบ
เครือข่ายภายในโรงเรียนใช้
การได้ดี รวดเร็ว 
3. ข้อมูลสารสนเทศ  เป็น
ปัจจุบัน ถูกต้องเหมาะส าหรับ
การบริหารจัดการและ               
การจัดการศึกษา 
4. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ                  

มฐ.ที ่11  
ตบช. 11.1-11.3 
มฐ.ที ่12  
ตบช. 12.3 
มฐ.ที ่15  
ตบช. 15.1-15.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

-ปรับปรุงระบบงาน
น าเสนอผลงานหอประชุม
สิริส าอาง 
-พัฒนาผลิตสื่อภาพน่ิง
และภาพเคลื่อนไหว 
-ผลิตสื่อนวัตกรรม 
-พัฒนาและผลิตสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการเรียนการ
สอนตามแบบมาตราฐาน
สากล 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ ์
-พัฒนาระบบเครือข่าย
ภายใน 
-สร้างห้องบันทึกภาพและ
เสียง 
-พัฒนาบุคลากรด้าน ICT 
โครงการเรียนรู้ไร้
พรมแดน 
-พัฒนาการเรียนรู้
เทคโนโลยี (หุ่นยนต์) 

3. เพื่อจัดการสารสนเทศ
ของโรงเรียนเป็นปัจจุบัน
และพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาให้สามารถใช้
สารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
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 กลยุทธ์ที่  4  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นใน
การศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา(มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี่) 

4.1  โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรม 
-แนะแนวการศึกษาและ
อาชีพ 
-สานรักจากพี่สู่น้อง 
-ระดมทุนการศึกษา 
-มอบดอกไม้แสดงความ
ยินดีกับนักเรียน 
-รักการอ่านสู่ชุมชน 
-ศิลปะกับการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
-ภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน 
-เยาวชนไทยสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น รักษ์
สิ่งแวดล้อม 

1. เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชน
และศิษย์เก่ามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา 
3. เพื่อโรงเรียนมีส่วนใน
การสนับสนุนทางวิชาการ
แก่ชุมชนหรือหน่วยงาน 
ที่ร้องขอ 

1. กิจกรรมร่วมระหว่างครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ/หรือ
ศิษย์เก่า ในการจัดการศึกษา 
และพัฒนาบุคลากร 
2. ความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรม
ต่าง ๆ 

มฐ.ที ่9  
ตบช. 9.1-9.3 
มฐ.ที ่13  
ตบช. 13.1-13.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


