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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
1.1 บทนา
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เป็ นสถานศึกษาที่มีฐานะเป็ นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 มาตรา 34 (2) และมาตรา 35 ทําหน้าที่เป็ นหน่ วยเบิกตรง
โดยไม่ ตอ้ งผ่านเขตพื้นที่ก ารศึกษา มี อ าํ นาจหน้าที่ในการจัด การศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 39 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 มาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็ นไปเพือ่ พัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม
มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข โรงเรี ยนกันตังพิทยากรในฐานะที่เป็ นสถาบันการศึกษาที่มุ่งสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพ จึง
จําเป็ นจะต้อ งมีการเตรี ยมการบริ หารจัดการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่ งสู่ มาตรฐานสากล บน
พื้นฐานของความพอเพียง เพื่อให้การจัดการศึกษาสามารถดําเนิ นไปได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงต้องมีการ
วางแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน แนวทางนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึก ษา เขต 13 ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2563 จุด เน้น ทิศทางการพัฒ นาการศึกษาของสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี งบประมาณ 2563 โรงเรี ยนกันตังพิทยากรจึงได้จดั ทําแผนปฏิบตั ิ
ราชการ ประจําปี งบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็ นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยน
ต่อไป โดยความร่ วมมือร่ วมใจจากคณะครู -อาจารย์ และบุคลากรทุกฝ่ ายของโรงเรี ยน

1.2 ประวัติความเป็ นมาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 13 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 282 ถนนตรังคภูมิ
ตําบลกันตัง อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณี ย ์ 92110 โทร.0-7525-1100 โทรสาร 0-7525-1295
เว็บไซต์ของโรงเรี ยน คือ www.kantangpit.ac.th เพจ คือ โรงเรี ยนกันตังพิทยากร 2018
เปิ ดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 มีเขตพื้นที่บริ การ 7 ตําบล
ได้แก่ ตําบลควนธานี ตําบลวังวน ตําบลบางหมาก ตําบลบางเป้ า ตําบลคลองชีลอ้ ม ตําบลกันตังใต้ และ
ตําบลกันตัง
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เปิ ดทําการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2516 ในฐานะเป็ นโรงเรี ยนสาขาของ
โรงเรี ยนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยอาศัยสถานที่ของโรงเรี ยนกันตัง ซึ่งขณะนั้นเป็ นโรงเรี ยนประถมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา
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ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 กระทรวงศึกษาธิ การได้รับอนุ มัติให้เปิ ดโรงเรี ยนมัธยมศึกษาประจําอําเภอ
กันตังขึ้น ตามประกาศลงวันที่ 25 เมษายน 2517 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรี ยนกันตังวิทยา” บนเนื้ อที่ 62 ไร่
97 ตารางวา ห่างจากตัวอําเภอประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็ นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามานานบริ เวณ หมู่ 3 ตําบล
บางเป้ า และเปิ ดทําการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2517 ซึ่ งมีเพียงอาคารเรี ยนชัว่ คราว 2 หลังเท่านั้น
โดยรับโอนนักเรี ยนจากโรงเรี ยนสาขาของโรงเรี ยนสภาราชินี ต่อ มาในปลายปี เดียวกันได้เปลี่ยนชื่อ เป็ น
“โรงเรี ยนกันตังพิทยากร”
ปี พ.ศ. 2518 ประชาชนและนักเรี ยนต่างเห็นพ้องต้องกันว่า สถานที่ต้ งั เดิมไม่เหมาะสม เนื่ องจาก
ห่างไกลย่านชุมชน การคมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ จึงร่ วมมือกันร้องเรี ยนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ขอย้ายสถานที่เรี ยน และได้ยา้ ยมาเรี ยนชัว่ คราวที่บริ เวณด่านกักสัตว์ (คอกวัว) ซึ่ ง
อยูใ่ กล้กบั โรงเรี ยนกันตังเดิม
ปี พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรี ยนกันตัง ให้มารวมกับโรงเรี ยนกันตัง พิทยากร โดยโอนทรัพย์สิน ข้าราชการ และลู กจ้างมารวมกัน โรงเรี ยนกันตังพิทยากรจึงได้ยา้ ยมาอยู่ที่
โรงเรี ยนกันตัง ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2519 เป็ นต้นมา
ในปี พ.ศ. 2524 โรงเรี ยนได้รับอนุมตั ิจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิ ดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย
พื้นที่ที่ต้งั โรงเรี ยนนั้น เดิมเป็ นที่ราชพัสดุ มีเนื้ อที่ประมาณ 19 ไร่ นับว่าไม่เพียงพอสําหรับการ
ขยายตัวในโอกาสต่อไป ทางโรงเรี ยนจึงขอใช้ที่ราชพัสดุอีกแปลงหนึ่งซึ่ งอยูต่ ิดกัน ทําให้มีเนื้อที่เพิม่ ขึ้น 37
ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ส่ วนพื้นที่ที่ตาํ บลบางเป้ า ได้ถูกใช้เป็ นสถานที่เรี ยนวิชาเกษตรและปลูกยางพารา
ของโรงเรี ยนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2529
ปั จจุบนั โรงเรี ยนกันตังพิทยากร มีอาคารเรี ยนถาวร 5 หลัง หอประชุม 1 หลัง โรงฝึ กงาน 4 หลัง
โรงอาหาร 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง ห้องนํ้าห้องส้วม 6 หลัง และบ้านพักครู 7 หลัง บ้านพัก
นักการภารโรง 2 หลัง
ในปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนมีครู – อาจารย์ประจําการ 80 คน ครู อตั ราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ
1 คน ลูกจ้างประจํา 7 คน(พนักงานขับรถ 2 คน ยาม 3 คน พนักงานบริ การ 3 คน) ลูกจ้างชัว่ คราว 19 คน
(เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการคืนครู สู่ห้องเรี ยน 1 คน เจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 คน เจ้าหน้าที่ทะเบียน 1 คน พนักงาน
บริ การ 7 คน) รวมบุคลากรทั้งหมด 107 คน นักเรี ยน 1,344 คน

1.3 อานาจ/หน้ าที่
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เป็ นสถานศึกษาที่ได้รบั รางวัลโรงเรี ยนพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2549 และ
ผ่านการประเมินเป็ นต้นแบบ 1 อําเภอ 1 โรงเรี ยนในฝัน รุ่ นที่ 1 และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (ประเมินภายนอกรอบสาม) จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) มีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่ เติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554 มาตรา 39 กําหนดให้
กระทรวงกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล
และการบริ หารทัว่ ไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจดังกล่าว ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง จัดโครงสร้างการบริ หารงานออกเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี้
1) ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ 2) ฝ่ ายบริ หารงบประมาณ 3) ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล 4) ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

โครงสร้ างการบริหารงานของโรงเรียนกันตังพิทยากร
้ ้นฐานของโรงเรี ยน
ผู้อานวยการสถานศึกษา ---------- คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานงบประมาณ

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

รองผู้อานวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารวิชาการ

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงบประมาณ

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานบุคคล

หัวหน้ าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

-งานธุรการฝ่ าย
-งานพัฒนาหลักสูตร
-งานพัฒนากระบวนการเรี ยน
การสอนและวิจยั เพือ่ พัฒนา
-งานทะเบียนนักเรี ยน
-งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
-งานพัฒนาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหล่งเรี ยนรู้
-งานนิเทศการศึกษา
-งานส่งเสริ มความรู้ ด้านวิชาการ
แก่ชมุ ชน
-งานพัฒนาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-งานส่งเสริ มกีฬานันทนาการ
และความสามารถพิเศษ

-งานธุรการฝ่ าย
-งานแผนงานและงบประมาณ
-งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพือ่ การศึกษา
-งานบริ หารการเงินและบัญชี
-งานบริ หารพัสดุและสินทรัพย์
-งานจัดระบบควบคุมภายใน
หน่วยงาน
-งานสวัสดิการร้ านค้ า
-งานแผนงานสารสนเทศและ
ประเมินผล
-งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

-งานธุรการฝ่ าย
-งานบริ หารอัตรากาลัง
-งานวินยั และการรักษาวินยั
-งานส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
-งานส่งเสริ มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการ
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานแผนงานสารสนเทศและการ
ประเมินผล
-งานดูแลอาคารสถานทีแ่ ละ
สภาพแวดล้ อม
-งานนักการภารโรง
-งานติดตามประเมินผล
-งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

-งานแนะแนว
-งานแผนงานสารสนเทศและ
ประเมินผล
-งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
-ระบบข้ อมูลสารสนเทศ
-ระบบประกันคุณภาพการศึกษา

-งานธุรการโรงเรี ยน
-งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
-งานพัฒนาระบบและเครื อข่าย
ข้ อมูลสารสนเทศ

-งานสัมพันธ์ ชมุ ชนและ
ประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยน
-งานอนามัยและโภชนาการ
-งานรักษาความปลอดภัย
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร.
-งานสร้ างเสริมวินยั คุณธรรม
จริยธรรมและแก้ ไขพฤติกรรม
-งานป้องกันและแก้ ไขปั ญหา
สารเสพติด

-งานส่งเสริ มประชาธิปไตย
-งานสวัสดิการนักเรี ยน
-งานข้ อมูลสารสนเทศ
-งานจัดทาสามะโนผู้เรี ยน
-งานการรับนักเรี ยน
-งานบริ การสาธารณะ
-งานอื่นๆ ที่ได้ รับมอบหมาย

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

4

1.4 ภาระงาน/ปริมาณงาน
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร ได้กาํ หนดการบริ หารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหน้าที่เพื่อ พัฒนา
คุณภาพของผูเ้ รี ยนตามหลักการบริ หารกิจการบ้านเมื องและสังคมที่ดี เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กับ
โรงเรี ยนในฐานะที่เป็ นนิติบุคคล โดยจัดแบ่งการบริ หารเป็ น 4 ฝ่ าย ดังนี้
1.4.1 ฝ่ ายการบริหารวิชาการ
งานวิชาการเป็ นงานหลัก เป็ นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการบริ หารจัดการไปให้สถานศึกษาให้
มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนิ นการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย ซึ่ งจะเป็ น
ปั จจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามี ความเข้มแข็งในการบริ หารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสู ตรและ
กระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปั จจัยเกื้อหนุ นการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพือ่
1. ให้สถานศึกษาบริ หารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ ว และสอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรี ยน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น
2. ให้การบริ การและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพือ่ พัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่ วยงาน
ภายนอก
3. ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู ้ ตลอดจนจัดปั จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการ
เรี ย นรู ้ที่ สนองความต้องการของผู ้เรี ย น ชุ มชน ท้อ งถิ่ น โดยยึด ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ได้อ ย่างมี คุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
4. ให้สถานศึกษาได้ประสานความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่นๆ อย่างกว้างขวาง
ขอบข่ ายภารกิจ
- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรี ยน
- การวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา
- การพัฒนาระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
- การนิเทศการศึกษา
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การแนะแนวการศึกษา
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การส่งเสริ มความรู ้ดา้ นวิชาการแก่ชุมชน
การประสานความร่ วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
การส่งเสริ ม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่ วยงานและสถาบันอื่น
ที่จดั การศึกษา

1.4.2 ฝ่ ายการบริหารงบประมาณ
การบริ หารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็ นอิสระ ในการบริ หารจัดการมี ความ
คล่องตัว โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริ หารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริ หารงบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการบริ การ มาใช้
บริ หารจัดการเพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีข้ นึ ต่อผูเ้ รี ยน เพือ่
1. ให้สถานศึกษาบริ หารงานด้านงบประมาณมีความเป็ นอิสระ คล่องตัว โปร่ งใสตรวจสอบได้
2. ให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็ นไปตามข้อตกลงการให้บริ การ
3. ให้สถานศึกษาสามารถบริ หารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิ ทธิภาพ
ขอบข่ ายภารกิจ
1. การจัดทําและเสนองบประมาณ
- การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา
- การจัดทําแผนกลยุทธ์หรื อแผนพัฒนาการศึกษา
- การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ
2. การจัดสรรงบประมาณ
- การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา
- การเบิกจ่ายและการอนุมตั ิงบประมาณ
- การโอนเงินงบประมาณ
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใช้เงินและผลการดําเนินงาน
- การตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน
- การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่ การศึกษา
- การจัดการทรัพยากร
- การระดมทรัพยากร
- การจัดหารายได้และผลประโยชน์
- กองทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา
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- กองทุนสวัสดิการเพือ่ การศึกษา
5. การบริ หารการเงิน
- การเบิกเงินจากคลัง
- การรับเงิน
- การเก็บรักษาเงิน
- การจ่ายเงิน
- การนําส่งเงิน
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
6. การบริ หารบัญชี
- การจัดทําบัญชีการเงิน
- การจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ
- การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บญั ชี ทะเบียน และรายงาน
7. การบริ หารพัสดุและสินทรัพย์
- การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา
- การจัดหาพัสดุ
- การกําหนดแบบรู ปรายการหรื อคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง
- การควบคุมดูแล บํารุ งรักษา และจัดจําหน่ายพัสดุ
1.4.3 ฝ่ ายการบริหารงานบุคคล
การบริ หารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็ นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่ งเสริ มให้สถานศึกษาสามารถ
ปฏิบตั ิงานเพื่อ ตอบสนองภารกิ จของสถานศึกษา เพื่อ ดําเนิ นการด้านการบริ หารงานบุคคลให้เกิ ดความ
คล่องตัว อิ สระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู ้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมัน่ คงและ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ เพือ่
1. ให้การดําเนินงานด้านการบริ หารงานบุคคลถูกต้องรวดเร็วเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล
2. ส่ งเสริ มบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถและมี จิตสํานึ กในการปฏิบตั ิภารกิจที่รับผิดชอบให้
เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. ส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมัน่ ในระเบียบวินัย
จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
4. ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานวิชาชี พ ได้รับการยกย่อ งเชิ ดชู
เกียรติมีความมัน่ คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่ งส่ งผลต่อการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
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ขอบข่ ายภารกิจ
- การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง
- การสรรหาปละการบรรจุแต่งตั้ง
- การเสริ มสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิราชการ
- วินยั และการรักษาวินยั
- การออกจากราชการ
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
1.4.4 ฝ่ ายการบริหารทั่วไป
การบริ หารทัว่ ไปเป็ นงานที่เกี่ ยวข้อ งกับการจัดระบบบริ หารองค์กร ให้บริ การบริ หารอื่ นๆ
บรรลุ ต ามมาตรฐาน คุ ณ ภาพและเป้ าหมายที่ ก ํา หนดไว้ โดยมี บ ทบาทหลัก ในการประสาน ส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น และการอํา นวยการ ความสะดวกต่ า งๆ ในการให้ บ ริ ก ารการศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบ มุ่ ง พัฒ นา
สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่ งเสริ มในการบริ หารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริ หารงานที่ มุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์ ของงานเป็ นหลักโดยเน้นความโปร่ งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่ วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพือ่ ให้การจัดการ
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่
1. ให้บริ การ สนับสนุ น ส่ งเสริ ม ส่ งเสริ ม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบตั ิงานของ
สถานศึกษาเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซึ่ งก่อให้เกิด
ความรู ้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอบข่ ายภารกิจ
- การดําเนินงานธุรการ
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
- การประสานและพัฒนาเครื อข่ายสถานศึกษา
- การจัดการระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
- งานข้อมูลสารสนเทศ
- การส่งเสริ มสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริ หารทัว่ ไป
- การจัดทําสํามะโนผูเ้ รี ยน
- การรับนักเรี ยน
- การส่งเสริ มและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
- การระดมทรัพยากรเพือ่ การศึกษา
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- การส่งเสริ มงานกิจการนักเรี ยน
- การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
- การส่งเสริ มสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
- งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น
- การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
- งานบริ การสาธารณะ
- งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น

1.5 ผลงานดีเด่ นหรือความสาเร็จทีผ่ ่ านมา/เกียรติคุณของโรงเรียน
รางวัลที่โรงเรียนได้ รับ
ลาดับที่

รางวัลที่นักเรียนได้ รับ

ปี การศึกษา 2557
1 รางวัลเหรี ยญทองรอบก่อนชนะเลิศ ม. ต้น กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ โครงการเตรี ยมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
2 รางวัลเหรี ยญทองแดง กิจกรรมแข่งขันเขียนเรี ยงความคัดลายมือ ม.1- 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
3 รางวัลเหรี ยญทองแดง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนกิจกรรมแข่งขันอ่านเอาเรื่ อง ม.1 - 3 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
4 รางวัลเหรี ยญทอง รางวัลเหรี ยญทอง กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม. 1 – 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ครั้งที่ 64
5 รางวัลเหรี ยญเงิน กิจกรรมแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ( กลอนสุภาพ ) ม. 1 – 3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
6 รางวัลเหรี ยญเงิน กิจกรรมแข่งขันแต่งบทร้อยกรอง ( กลอนสุภาพ ) ม. 1 –3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
7 รางวัลเหรี ยญทองชนะเลิศ เป็ นตัวแทน กิจกรรมแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม. 1 – 3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
8 รางวัลเหรี ยญทองแดงกิจกรรมแข่งขันอ่านเอาเรื่ อง ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
9 รางวัลเหรี ยญทองแดงกิจกรรมแข่งขันเขียนเรี ยงความคัดลายมือ ม.4 – 6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทองกิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64
รางวัลเหรี ยญทองกิจกรรมทําหนังสือเล่มเล็ก ม. 4 – 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 64
รางวัลที่ ๓ กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ “พลังเยาวชนรุ่ นใหม่ นําไทยสู่อาเซียน” รู ้จกั สวนดุสิต รู ้จกั
อาเซียน
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดเขียนเรี ยงความ ม. ต้น “ คนพันธุ์ PEA ฟื้ นฟูทะเลไทย”
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดเขียนคําขวัญ ม. ต้น ต้น “ คนพันธุ์ PEA ฟื้ นฟูทะเลไทย”
รางวัลระดับเหรี ยญทอง กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ม. ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
รางวัลระดับเหรี ยญทอง กิจกรรมพาทีสร้างสรรค์ ม. ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ระดับภาคใต้
ครั้งที่ 64 จังหวัดกระบี่
รางวัลชมเชย การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม. ต้น กิจกรรมส่งเสริ มสร้างสรรค์คุณค่า
เอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
รางวัลชนะเลิศการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม. ปลาย ม. ต้น กิจกรรมส่งเสริ มสร้างสรรค์คุณค่า
เอกลักษณ์ของชาติและอัตลักษณ์ของท้องถิ่น
รางวัลระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation) ม.1-ม.3
รางวัลระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1- 3
รางวัลระดับเหรี ยญทอง การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4- 6
รางวัลระดับเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1- 3

ปี การศึกษา 2558
1 รางวัลชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็ นต้นแบบ
ระดับเงินปี ที่ 2 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี
2 รางวัลโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุขภาพระดับเพชร
3 โรงเรี ยน อย.น้อย ระดับยอดเยีย่ ม
4 รางวัลระดับดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
และระดับจังหวัด
5 โรงเรี ยนที่มีผลงานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศระดับประเทศ ด้านพัฒนาการเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรี ยน ธนาคารออมสิน ประจําปี 2558
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลชนะเลิศลําดับที่ 1 จํานวน 18 รายการในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับจังหวัด
นายมานะศักดิ์ สีดี เข้าร่ วมแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558
ได้รับรางวัล 3 เหรี ยญทองแดง จากงาน MALAYSIAN INTERNATIONAL YOUNG
INVENTOYS OLYMPIAD 2015 จากรัฐปี นัง ประเทศมาเลเซีย
รางวัลชนะเลิศวาดภาพ “จินตนาการแห่งอนาคต” โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถ
พิเศษด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และนาฎศิลป์ รุ่ นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
(นายมานะศักดิ์ สีดี )
รางวัลชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจํานวน 500 บาท วาดภาพระบายสี “อนุรักษ์ป่าชายหาดและ
ทรัพยากรสัตว์น้ าํ ” เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี กรมส่งเสริ มคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวง
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (ด.ญ.รุ จิกร สังเมือง)
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบตั รเหรี ยญทอง กิจกรรม “การแข่งขันวาดภาพออกแบบป้ ายรณรงค์ต่อต้าน
ขบวนการค้ามนุษย์” โครงการ “วันเยาวชนแห่งชาติประจําปี 2558” (ด.ญ.ปิ่ นนรี เกาะสมัน)
รางวัลเกียรติบตั รชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจํานวน 5,000 บาท และเป็ นตัวแทนไปแข่งขันต่อ
ระดับประเทศ การประกวดวาดภาพ “พระราชกรณี ยก์ ิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ด.ญ.ชุติมณฑน์
คําแก้ว, นายมานะศักดิ์ สีดี)
รางวัลเกียรติบตั รรองชนะเลิศ ระดับภาคใต้พร้อมทุนการศึกษาจํานวน 3,000 บาท การประกวดวาด
ภาพ “วิทยาศาสตร์ในจินตนาการ” โครงการกิจกรรมค่าย “เวทีนกั วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติครั้งที่
11” ระดับภาคใต้ (นายมานะศักดิ์ สีดี)
รางวัลเกียรติบตั รชมเชยระดับประเทศพร้อมทุนการศึกษาจํานวน 1,000 บาท การประกวดวาดภาพ
“พระราชกรณี ยก์ ิจสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ” โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ด.ญ.ชุติมณฑน์ คําแก้ว, นายมานะศักดิ์ สี ดี)
รางวัลเกียรติบตั รรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศพร้อมทุนการศึกษาจํานวน 4,000 บาท การ
ประกวดวาดภาพ “วิทยาศาสตร์ที่ยงั่ ยืน” โครงการกิจกรรมค่าย “เวทีนกั วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ
ครั้งที่ 11” ระดับประเทศ (นายมานะศักดิ์ สีดี)
รางวัลชนะเลิศ เกียรติบตั รเหรี ยญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558 (นายมานะศักดิ์ สีดี)
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยเอกรงค์ ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558 (ด.ญ.รุ จิกร สังเมือง)
รางวัลเกียรติบตั รเหรี ยญเงิน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558 (ด.ญ.ชุติมณฑน์ คําแก้ว)
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
20 รางวัลเกียรติบตั รทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2558 (ด.ญ.นิสาชล ขุนเศษ)
ปี การศึกษา 2559
1 วงดนตรี ลูกทุ่งอันดามัน กันตังพิทยากรได้รับรางวัลชนะเลิศ รายการชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ บทเพลง สุ นารี
ราชสีมาและรองชนะเลิศ ประเภท ข ในการแข่งขัน แชมป์ ออฟเดอะแชมป์
2 กลุ่มเยาวชนอาสาเครื อข่ายตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิ จพอเพียง ได้รับรางวัลโล่ประกาศคุณจาก
นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
3 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 16 ปี ชาย
4 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 18 ปี หญิง
5 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย
6 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ( เหรี ยญเงิน )กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่ 62
รุ่ นอายุ 14 ปี ชาย
7 รางวัลชนะเลิศ(เหรี ยญทอง)กิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย
8 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันบาสเกตบอล คอซิมบี๊เกมส์
ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 14 ปี ชาย
9 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันเปตอง คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่ 62
รุ่ นอายุ 14 ปี หญิงเดี่ยว
10 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันเปตอง คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่ 62
รุ่ นอายุ 18 ปี หญิงคู่
11 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ( เหรี ยญเงิน )กิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 14 ปี ชายคู่
12 รางวัลชนะเลิศ ( เหรี ยญทอง )กิจกรรมการแข่งขันเปตอง คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 18 ปี ชายคู่
13 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ( เหรี ยญเงิน )กิจกรรมการแข่งขันทุ่มนํ้าหนัก คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 16 ปี ชาย
14 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ( เหรี ยญเงิน )กิจกรรมการแข่งขันทุ่มนํ้าหนัก คอซิมบี๊เกมส์ ครั้งที่
62 รุ่ นอายุ 18 ปี หญิง
15 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันวิง่ 5000 เมตร คอซิมบี๊เกมส์
ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 16 ปี ชาย
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันวิง่ 800 เมตร คอซิมบี๊เกมส์
ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ( เหรี ยญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขันวิง่ ผลัด 4 X100 คอซิมบี๊เกมส์
ครั้งที่ 62 รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 (เหรี ยญทองแดง)กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล อบจ ตรัง รุ่ น 18 ปี ชาย
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันมารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559
รางวัลชนะเลิศเหรี ยญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันสวดมนต์แปลบาลี-อังกฤษ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้
ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นางสาวหทัยภัทร กุง้ อุย้ , นางสาวลลิตา เวียน
วัฒน์ , นายชยณัฐ ชัง่ นะ)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงปิ่ นนรี เกาะสมัน , เด็กหญิงอรวรา
สินเสริ ฐ ,เด็กหญิงกัลปั งหา ส่ งนาวา)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันแต่งคําประพันธ์กลอนสุภาพ ระดับมัธยมศึกษาต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงปี ย์รดา ศิลปะกันตัง ,
เด็กหญิงสุดารัตน์ เหล่าตระกูลงาม)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันแต่งคําประพันธ์กาพย์ยานี11 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นางสาวเสาวนีย ์ เป็ ดทอง
,นายเกริ กสกุล แสงเจริ ญกุล)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันคัดลายมือระดับ ระดับมัธยมศึกษาต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงวิภาดา แสงจันทร์)
รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันกล่าวสุทนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย มหาวิทยาลัยราชมงคล
ศรี วชิ ยั วิทยาเขตรัง (นางสาววลัยลักษณ์ นางสวย)
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รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์บงั คับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กชายนเคนทธ์ เดิมหลิ่ม , เด็กชายธีรวัฒน์
แซ่ตนั , เด็กชายสรายุทธ เชยชื่นจิตร)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันหุ่นยนต์บงั คับมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นายธนชิต ตั้งปอง , นายปาริ วตั ร บุญมาศ ,
นายธนศิลป์ สินธุป์ ระจิม)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์อตั โนมัติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นายปรเมศร์ กูมุดา , นายวศิน หอมตระกูล ,
นายพงศกร บุญศรี )
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันโครงงานหุ่นยนต์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นายณัฐวุฒิ พลประสิทธิ์ , นายนริ นทิพย์ หลงสะ
, นางสาวปาริ ชาติ ทองเหมือน)
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันเครื่ องบินพลังงานยาง ประเภทบินนาน งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กชายณัฐยศ แหล่งสนาม , เด็กชายเทวา หนูยมิ้ ซ้าย)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงฟาตียะห์ หวังจิ ,
เด็กหญิงศุภิสรา สังข์ทอง,เด็กหญิงวาริ ธร แหลมม่วง)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science show ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงฟาตียะห์ หวังจิ ,
เด็กหญิงศุภิสรา สังข์ทอง,เด็กหญิงวาริ ธร แหลมม่วง)
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงสุนนั ทา สุขพลํา ,
เด็กชายโรจน์เรื อง เนตรทิพย์)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (เด็กหญิงอภัสชา แสงรัตน์ ,
เด็กหญิงวริ นธร เลิศบริ พฒั น์,เด็กหญิงทยิดา ยะฝา)
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันอัจฉริ ยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 65 ปี การศึกษา 2559 (นางสาวจุฑามาศ ช่วยรอด
,นางสาวพีรพัชน ชิตชลธาร,นายสรวิศ กลิ่นสุคนธ์)
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ปี การศึกษา 2560
1 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กหญิงจันจิรา หวังจิ)
2 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี สี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (นางสาวชุติมณฑน์ คําแก้ว)
3 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กหญิงรุ จิกร สังเมือง)
4 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันวงดนตรี ลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดับมัธยมศึกษา งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (คณะนักเรี ยนวงดนตรี ลูกทุ่ง)
5 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กหญิงพรลภัส หวังจิ)
6 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (นางสาวสุนิสา ทองหนัก)
7 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (คณะนักเรี ยนรําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)
8 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (คณะนักเรี ยนรําวงมาตรฐาน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย)
9 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุรกั ษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560
10 รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (คณะนักเรี ยนนาฏศิลป์ ไทย
สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
11 รองชนะเลิศอันดับ 2 ไมล์ชมพู (ธนาคารออมสิน)ระดับมัธยมศึกษา (ด.ญ.พรลภัส หวังจิ)
12 รางวัลเหรี ยญทอง ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (มอ.วิชาการ) ระดับมัธยมศึกษา
13 รางวัลเหรี ยญทอง ประกวดแดนเซอร์ (งานเปิ ดตลาดนํ้าท่าจีน) ระดับมัธยมศึกษา
14 รางวัลเหรี ยญทอง โครงการยุวชนประกันภัย(ศิลปะพื้นบ้าน) ระดับจังหวัด
15 รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการยุวชนประกันภัย(ศิลปะพื้นบ้าน) ระดับภาคใต้
16 รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรื อคําอธิบาย
ทางคณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นางสาวธันยา จีรชัยมงคล , นางสาววีรดา รายา
, นางสาวเมธปิ ยา ขันเพชร)
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รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSPระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ( เด็กชายชัยสิทธิ์ แสงรัตน์ , เด็กหญิงเสาวณี ย ์ บุญชูช่วย)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นายชนิตพล ขาวสุข)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
( เด็กหญิงณัฐชยา ถิ่นนัยธร,. เด็กชายรัชชานนท์ สะมาพงษ์)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(นางสาววรรณวิสา สมปอง)
รางวัลเหรี ยญเงิน การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรื อคําอธิบายทาง
คณิ ตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กหญิงกัญชพร พลเดช, เด็กหญิงซัลมา ระเด่น, เด็กหญิง
อัจจิมา เพิม่ ลาภ)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เด็กหญิงเมธาวี พรหมสุวรรณ)
รางวัลเหรี ยญทองแดงการประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู ้ในคณิ ตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (นางสาวกัญจน์วดี กิ้มเจี้ยม , นางสาวนวรัตน์ แป้ น
ชุม,นางสาวอิศราภรณ์ อ่อนเกลี้ยง)
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (นางสาวศิรินยาวดี สวนอาษา , นางสาวชมภูนุช สังคะดี)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (นายพศิน ม่วงไหม
ทอง ,นายจารุ วฒั น์ ทองชนะ)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (นางสาวเปี่ ยมสุข หวังโสะ ,
นายณัฐพงศ์ จิหม้ง)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กชายพัชรดนัย รังแดหวา,
เด็กชายกีรติ จิโรจน์กุล)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กหญิงปองกานต์ รัฐการ,
เด็กหญิงนริ สรา ภู่เจริ ญ)
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560
(เด็กหญิงอาอีซะฮ์ อิทธิสนั ,เด็กหญิงพิมลพา คีริรัตน์)
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รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (เด็กหญิงณัฐภัสสร พิทกั ษ์
ศักดานนท์,เด็กชายณัฐดนัย พลวัฒน์)
รางวัลเหรี ยญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 ด.ญ. นพรัตน์ ทองเกลา
รางวัลเหรี ยญเงิน คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 น.ส.ปณิ ดา ขุนทอง
รางวัลเหรี ยญทอง อ่านเอาเรื่ องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 ด.ญ.นิจวรรณ พูลนวล
รางวัลเหรี ยญเงิน อ่านเอาเรื่ องตามแนว PISA ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560น.ส.ณัฐกมล พุม่ เกลี้ยง
รางวัลเหรี ยญทองแดง เรี ยงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560น.ส.ปวิตรา ศรี ระพันธ์
รางวัลเหรี ยญทอง เรี ยงร้อยถ้อยความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560น.ส.ปี ย์รดา ศิลปะกันตัง
รางวัลเหรี ยญทอง ปริ ศนาสร้าสรรค์วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.ด.ญ.ธนัสวรรณ รักแหลมแค 2.ด.ญ.สุคนั ธมาตย์
คงแก้ว 3. ด.ช.วัชระ คงรักษ์
รางวัลเหรี ยญทอง ปริ ศนาสร้าสรรค์วรรณคดีไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 25601.น.ส.ณัฐยา ยาหมิ้น 2.น.ส.ธัญศิรัตน์ วงศ์ศิลป์
3.น.ส.รุ จิภา แสงแก้ว
รางวัลเหรี ยญทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 25601.ด.ญ.นันทิกานต์ ทองใย
2.ด.ญ.สู่ฝัน เจ๊ะหมวก
รางวัลเหรี ยญทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ กาพย์ยานี 11 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.น.ส.สุดารัตน์ เหล่าตระกูลงาม
2.น.ส.ธัญชนก ผิวดํา
รางวัลเหรี ยญทอง ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคม) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 25601.ด.ช.ธนารัตน์ ทองเรื อง 2.ด.ช.อภิสิทธิ์ ม่วงงาม
รางวัลเหรี ยญทอง ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคม) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 นางสาวเสาวนีย ์ เป็ ดทอง
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดียว นางสาวนุชจรี แดงกุล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ นายชาคริ ต ขวัญจินดา , นายศุภวิชญ์ สงคราม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กรี ฑา ประเภทวิง่ 800 เมตร 16 ปี หญิง นางสาวรําไพ สุนทรพล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กรี ฑา ประเภทวิง่ 1,500 เมตร 16 ปี หญิง นางสาวภีรดา บุญมานะวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กรี ฑา ประเภทวิง่ 800 เมตร 16 ปี หญิง นางสาวรําไพ สุนทรพล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี 2560
กรี ฑา ประเภทขว้างจักร 16 ปี หญิง นางสาววรรณวิสา สมปอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี 2560
กรี ฑา ประเภททุ่มนํ้าหนัก 16 ปี หญิง นางสาววรรณวิสา สมปอง
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี 2560
กรี ฑา ประเภทวิง่ 200 เมตร 16 ปี ชาย นายมิตรภาพ พระคง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กรี ฑา ประเภทวิง่ 100 เมตร 16 ปี ชาย นายมิตรภาพ พระคง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กีฬาฟุตบอล ประเภท 16 ปี ชาย (ทีมฟุตบอลนักเรี ยนโรงเรี ยนกันตังพิทยากรรุ่ น 16ปี ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กีฬาฟุตบอล ประเภท 18 ปี ชาย (ทีมฟุตบอลนักเรี ยนโรงเรี ยนกันตังพิทยากรรุ่ น 18ปี ชาย)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันกีฬานักเรี ยน นักศึกษา จังหวัดตรัง คอซิมบี้เกมส์ ประจําปี
2560 กีฬาฟุตบอล ประเภท 18 ปี หญิง (ทีมฟุตบอลนักเรี ยนโรงเรี ยนกันตังพิทยากรรุ่ น 16ปี หญิง)
รางวัลเหรี ยญเงิน เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.ด.ญ.จิรนันท์ หลีเหม 2. ด.ญ.ณัฎฐชา จุย้ มอด
3.ด.ญ.อารดา นางสวย 4. ด.ญ.นัชชา เหล่หมุด 5. ด.ญ.วิลาสินี จิ้วตั้น
รางวัลเหรี ยญเงิน เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.ด.ญ.จิรนันท์ หลีเหม 2. ด.ญ.ณัฎฐชา จุย้ มอด
3.ด.ญ.อารดา นางสวย 4. ด.ญ.นัชชา เหล่หมุด 5. ด.ญ.วิลาสินี จิ้วตั้น
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง เพลงคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.น.ส.สุนิสา ทองหนัก 2. น.ส.กันต์ฤทัย ทองแย้ม
3.น.ส.ณัฐพงษ์ ทองชนะ 4. น.ส.ณัฐภัทท สีอิ้น 5. นายไวยกร กาลมุล
รางวัลเหรี ยญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.ด.ญ.กุลนิดา ทองเสน่ห์ 2. ด.ญ.ชญานุช รักเกต
3.ด.ญ.พรปิ ยะ รอดไกร 4. ด.ญ.มลฤดี ผิวดํา 5. ด.ญ.สุนิสา ทองหยู
รางวัลเหรี ยญทอง โครงงานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1.นายอิทธิ อินทร์อ๋อง 2. น.ส.ปิ ยาพัชร ชูเสียงแจ้ว
3.น.ส.กุลนัฐ สวนแก้ว 4. น.ส.จิตลดา สีสาย 5. น.ส.ฐานิช อินทเชื้อ
รางวัลเหรี ยญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 เด็กหญิงธัญญ์ชนก นุ่นสุวรรณ
รางวัลเหรี ยญทอง เล่านิทานคุณธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 นางสาวพัชญ์ทิตา หมุนนุย้
รางวัลเหรี ยญทอง มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้
ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1. เด็กหญิงธมลวรรณ มีดอกดวง 2.เด็กชายติณณภพ บุญศรี
รางวัลเหรี ยญทอง มารยาทไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับ
ภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1. นายอนันต์ เขียวดี 2.นางสาวปิ ยธิดา พันธุล์ าํ ยอง
รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 (ทีมนักเรี ยนม.ต้น จํานวน 10คน)
รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดภาพยนตร์ส้ นั ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปี การศึกษา 2560 1. นายสิทธิกร รอดริ น 2. น.ส.สุทธิดา ศรี
รอด 3. นายนัทธพงศ์ สวนศรี 4. นายธนบูรณ์ จวนแจ้ง 5. นายเปรมศักดิ์ ปั นทรัตน์
ปี การศึกษา 2561
รางวัลเหรี ยญทอง การเรี ยงร้อยถ้อยความ ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อย
รักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความ
เป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) น.ส.มิ่งขวัญ หวาหาบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การเรี ยงร้อยถ้อยความ ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อย
รักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความ
เป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) น.ส.ปี ย์รดา ศิลปะกันตัง
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญรองชนะเลิศอันดับ 2 เล่านิทานพื้นบ้าน ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความ
เป็ นไทย : ร้อยรักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัต
ลักษณ์ความเป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) ด.ช.อภิสิทธิ์ ม่วงงาม
รางวัลเหรี ยญทอง การคัดลายมือ ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) ด.ญ.ณัฐสุดา สวัสดิ์รัตนวิไล
รางวัลเหรี ยญทอง การคัดลายมือ ม.4-6 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) น.ส.ศุภิสรา สังข์ทอง
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันตอบคําถาม ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย :
ร้อยรักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์
ความเป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง) ค.ช.ธนารัตน์ ทองเรื อง
รางวัลเหรี ยญรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคําถาม ม.4-6 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยม
ความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง)
นายวัชระ คงรักษ์
รางวัลเหรี ยญรองชนะเลิศ อันดับ 2 ร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความ
เป็ นไทย : ร้อยรักษ์ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัต
ลักษณ์ความเป็ นไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต(ศูนย์การศึกษานอกที่ต้ งั ตรัง) ด.ญ.ธมลวรรณ หวานแก้ว
รางวัลเหรี ยญทอง ร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-6 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง)น.ส.กัลปั งหา ส่งนาวา
รางวัลเหรี ยญทอง อ่านทํานองเสนาะ ม.1-3 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง)ด.ญ.รุ่ งณภัทร ขาวเรื อง
รางวัลเหรี ยญทอง อ่านทํานองเสนาะ ม.4-6 การจัดกิจกรรมส่งเสริ มค่านิยมความเป็ นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใต้โครงการส่งเสริ ม สืบสาน ทํานุบาํ รุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็ น
ไทย ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ศูนย์การศึกษานอกที่ต้งั ตรัง)น.ส.ธัญชนก จิ้วตั้น
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กิจกรรมเขียนเรี ยงความ โครงการงาน “รักษ์เล เขตเสบ้าน” วันที่
15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ บ้านนํ้าราบ หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง
นางสาวปี ยร์ดา ศิลปกันตัง
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดแต่คาํ ขวัญ โครงการงาน “รักษ์เล เขตเสบ้าน”วันที่ 15 มกราคม
พ.ศ. 2561 ณ บ้านนํ้าราบ หมู่ที่ 4 ต.บางสัก อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางสาวปี ยร์ดา ศิลปกันตัง
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบคําถามจากสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 24 ประจําปี พ.ศ.
2561 ระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรี ยนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) อําเภอเมือง
จังหวัดตรัง 1. เด็กชายธนารัตน์ ทองเรื อง 2. เด็กชายอภิสิทธิ์ ม่วงงาม 3. เด็กหญิงมิ่งขวัญ หวาหาบ
รางวัลเหรี ยญเงิน การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด.ญ. ณัฐสุดา สวัสดิ์รัตนวิไล
รางวัลเหรี ยญทองแดง การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา น.ส.ศุภิสรา สังข์ทอง
รางวัลเหรี ยญทองแดง วรรณกรรมพิจารณ์ ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด.ญ.บุญญิสา อั้นจุย้
รางวัลเหรี ยญเงิน วรรณกรรมพิจารณ์ ม. 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายณัฐวุฒิ พลประสิทธิ์
รางวัลเหรี ยญทอง พินิจวรรณคดี ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด.ญ.ธนัสวรรณ รักแหลมแค
รางวัลเหรี ยญเงิน เรี ยงร้อยถ้อยความ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ด.ญ.ปวิตรา ศรี ระพันธ์
รางวัลเหรี ยญทอง เรี ยงร้อยถ้อยความ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
น.ส.ปี ยร์ดา ศิลปะกันตัง
รางวัลเหรี ยญทองการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด.ญ.รุ่ งณภัทร ขาวเรื อง
รางวัลเหรี ยญทองการท่องอาขยานทํานองเสนาะ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา น.ส.นลินี ไกรสุทธิ์

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ลาดับที่

24

25

26

27

28

29

30

31

32

21

รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน กวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1.ด.ญ.นันทิกานต์ ทองใย 2.ด.ญ.สู่ฝัน เจ๊ะหมวก
รางวัลเหรี ยญทองแดง กวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ กาพย์ยานี 11 ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1.น.ส.พรปิ ยะ รอดไกร 2.น.ส.ผการัตน์ สารวัตร
รางวัลเหรี ยญทอง ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคม) ม. ๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1.ด.ญ.มิ่งขวัญ หวาหาบ 2.ด.ช.อภิสิทธิ์ ม่วงงาม
รางวัลเหรี ยญทอง ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคม) ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา น.ส.สุธาสินี ศรี ธญั ญแก้ว
รางวัลเหรี ยญทอง เพลงคุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1.
เด็กหญิงขวัญตา หลังสัน 2. เด็กหญิงธิดารัตน์ สุเหร็น 3. เด็กหญิงนริ ศรา ภู่เจริ ญ
4. เด็กหญิงปั ญญาวุณี บุญชูช่วย 5. เด็กหญิงวริ ศรา พัฒน์กรด
รางวัลเหรี ยญทอง เพลงคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. นางสาวกษมา หมาดเส็น 2. นางสาวณัฐธิดา แสงรัตน์ 3. นางสาวพรรณพษา
ช่วยจันทร์ 4. นางสาวสุวนันท์ คีรีรัตน์ 5. นางสาวอวิกาทองเรื อง
รางวัลเหรี ยญทอง โครงงานคุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. เด็กหญิงชลธิชา สุนทรเต็ม 2. เด็กหญิงปั ทมา ทองทรัพย์ 3. เด็กหญิงพิมลภา คีรีรัตน์
4. เด็กหญิงพรรณพษา กล้าผจญ 5. เด็กหญิงสุคนั ธมาตย์ คงแก้ว
รางวัลเหรี ยญทอง โครงงานคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นาย
อิทธิ อินทร์อ๋อง 2. นางสาวปิ ยาพัชร ชูเสียงแจ้ว 3. นางสาวกุลนัฐ สวนแก้ว
4. นางสาวธัญชนก จิ๋วตั้น 5. นางสาวธัญชนก ผิวดํา
รางวัลเหรี ยญทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เด็กหญิงธัญญ์ชนก นุ่นสุวรรณ
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นางสาวพัชญ์ทิตา หมุนนุย้
รางวัลเหรี ยญทอง มารยาทไทยม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กชายกิ
ติพงษ์ จันทะ 2. เด็กหญิงมุกวิกา จรู ญศักดิ์
รางวัลเหรี ยญทอง มารยาทไทย ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. นาย
อนันต์ เขียวดี 2. นางสาวปิ ยธิดา พันธุล์ าํ ยอง
รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงอรอุมา นนทรักษ์ 2. เด็กชายศุภชัย ซ้วนซี้ 3. นางสาวศตพร พูลภิรมย์
4. นางสาวมนัสชนก ทองสัน 5. นายรวิภาส ศรี วิโรจน์ 6. นายณัฐพงศ์ แซ่อ้ ึง 7. เด็กหญิงชยาภรณ์ แก้วชิต
8. เด็กชายนพกร ละเอียด 9. เด็กชายพีรพล นาเกลือ 10. เด็กชายอมฤต วรรณา

37

38

39

40

41

รางวัลเหรี ยญทอง การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1. นายจารุ วฒั น์ ทองชนะ 2. นางสาวชญาภรณ์ จรุ งเกียรติกุล 3. นายชนาธิป เชื้อ
ชิต 4. นายชานนท์ นํ้าผุด 5. นางสาวลลิตา ธิติชยั
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เด็กหญิงจันจิรา หวังจิ
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา เด็กหญิงรุ จิกร สังเมือง
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา นางสาวชุติมณฑน์ คําแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้กิจกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจําปี 2561หัวข้อ“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติ ที่ดี และยัง่ ยืน” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1.เด็กหญิงวิภาดา ส่งนาวา ชั้น ม.3/3 2.เด็กหญิงวริ ศรา ศรี บวรวิวฒั น์ ชั้น ม.2/2
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้กิจกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจําปี 2561หัวข้อ“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติ ที่ดี และยัง่ ยืน” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1.เด็กหญิงวิภาดา ส่งนาวา ชั้น ม.3/3 2.เด็กหญิงวริ ศรา ศรี บวรวิวฒั น์ ชั้น ม.2/2
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ภายใต้กิจกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจําปี 2561หัวข้อ“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติ ที่ดี และยัง่ ยืน” ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัลปั งหา ส่งนาวา ชั้น ม.6/1 2. นางสาวชุติมณฑณ์ คําแก้ว ชั้น ม.6/1
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันวงดนตรี ลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา วงดนตรี ลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 จํานวน 40 คน
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 1. นางสาวสุนิสา ทองหนัก
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงพรลภัส หวังจิ
รางวัลถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขัน โครงการขับร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงใสไมค์ทองคํา”
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง 1. เด็กหญิงพรลภัส หวังจิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็ นทุนการศึกษา จํานวน 10,000 บาท การแข่งขันเสียงใสไมค์ชมพู 1.
เด็กหญิงพรลภัส หวังจิ
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ทีม
รําวงมาตรฐาน 10 คน
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุรกั ษ์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ทีมนาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์ 12 คน
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา ทีมนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ 16 คน
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิ ตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กชายชัยสิทธิ์ แสงรัตน์ 2. เด็กหญิงเสาวณี ย ์ บุญชูช่วย
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นายชนิตพล ขาวสุข
รางวัลเหรี ยญทอง การแข่งขันต่อสมการคณิ ตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา นางสาวสรรณวิสา สมปอง
รางวัลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการอ่าน ระดับชั้น ม.4 – 6
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน
รางวัลระดับเหรี ยญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการอ่าน ระดับชั้น ม.1 – 3
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่ องสั้น (Comic strip) งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์ นิ่มมณี 2. เด็กชายพีรพัฒน์ ทองเสน่ห์ ม.1/1
รางวัลเหรี ยญทองแดง การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation) งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. เด็กหญิงเพ็ชรนํ้าหนึ่ง ทวิสุวรรณ ม.2/1 2. เด็กหญิงณัฐณิ ชา สวนอาษา ม.2/1
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา
2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. เด็กหญิงอาอีชะฮ์ อิทธิสนั ม.3/2 2. เด็กหญิงธัญญปรัชญ์ ตันติพนาทิพย์ ม.3/2
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่ องใช้ดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี
การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. นายกมลวัฒน์ ดิลกธราดล ม.6/1 2. นางสาวอรพิชญ์ พจนตันติ ม.6/1
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กชายสิรวิชญ์ จําปาทอง ม.2/1 2. เด็กชายอภิวฒั น์ ทองชนะ ม.2/1
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขัน Motion Infographic งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.นายณัฐพงศ์ จิหม้ง ม.6/1 2.นางสาวเปี่ ยมสุข หวังโสะ ม6/1
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท web Editor งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงมิลตรา ตั้งเอ็ก ม.3/2 2. เด็กหญิงนริ สรา ภู่เจริ ญ ม.3/2
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการสร้าง Web Applications งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขต
พื้นที่การศึกษา 1. นายถิรวัฒน์ มากละเอียด 6/3 2. เด็กชายณัฐวุฒิ กองทอง 6/1
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา 1. นายจารุ วฒั น์ ทองชนะ ม.6/1 2. นายรัชชานนท์ สองเมือง ม.6/1
รางวัลเหรี ยญเงิน การแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยน วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรี ยน ประจําปี การศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. นายธนพล จิรวิศิษฐากรณ์ 2. นางสาวศิรินยาวดี สวนอาษา 5/6
ปี การศึกษา 2562
รางวัลชนะเลิศเสียงใสไมล์ชมพู ระดับภาคใต้ นางสาวพรลภัส หวังจิ นักเรี ยนชั้นม .4/1
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรี สุด 2. เด็กชายพีรยุทธ ซื่อตรง 3. เด็กหญิงศรุ ตยา ยังช่วย
4. เด็กชายสุทธินนท์ พรหมบุญ 5. เด็กชายอมฤต วรรณา
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. นางสาวกชนันท์ ศรี พลอย 2. นางสาวชลธิชา บัวชุม 3. นายอุกฤษฏ์ ทองขนาน
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. เด็กชายพรลภัส ชัยแป้ น 2. เด็กหญิงสุพนิ ดา ดีมะเริ ง
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
นางสาวรุ จิกร สังเมือง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
เด็กชายณัฐนันท์ ใมหมาด งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ม.4-ม.6
นายธนารัตน์ ทองเรื อง งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 5 การประกวดโครงงานคณิ ตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี
หรื อคําอธิบายทางคณิ ตศาสตร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. นายติณณภพ บุญศรี 2. นางสาวทยิดา ยะฝา 3. นางสาวศุภิสรา สังข์ทอง
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 8 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1. นางสาวปิ ยธิดา พันธุล์ าํ ยอง 2. นายอนันต์ เขียวดี
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 3 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ นางสาวจันจิรา หวังจิ
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ เด็กหญิงพรนภัส ชัยแป้ น
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 5 การแข่งขันวงดนตรี ลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. นางสาวกรรติกา เส็นขาว 2. เด็กชายกฤษฎา บินหมูด 3. นายกิตตินนั ท์ แพรกเมือง
4. เด็กชายกิตติพศั สงคราม 5. นายกิตติศกั ดิ์ พรหมมณี 6. นางสาวกิ่งแก้ว เงินยวง
7. เด็กหญิงจีระนันท์ บาหยัน 8. เด็กหญิงจุฑามณี ผลิผล 9. เด็กชายชาคริ ต อะหลี
10. นายชาญวิทย์ ยุเด็น 11. นายชินวัตร ศิริวฒั น์ 12. นายชิษณุพงศ์ ทองคํา
13. เด็กชายณัฐนันท์ ใมหมาด 14. เด็กชายณัฐวุฒิ จูดเดช 15. เด็กหญิงธนนันท์ หวาหาบ
16. นายธนพัต สุกกรม 17. นายธรรมสรณ์ จันทร์ผดุ 18. นายธัญพงษ์ คงบางยาง
19. เด็กชายนพกร ละเอียด 20. นางสาวนฤมล บุญศรี 21. นายปวเรศ ชัยชนิตย์
22. นายปั ญญาพล เรี ยบร้อย 23. นางสาวผกามาศ ผ่องแผ้ว 24. นางสาวพรลภัส หวังจิ
25. นางสาวพรไพลิน ลีลาพัชร 26. นายภาณุพงศ์ วาจาสัตย์ 27. นางสาวภาวิดา ยุกระพันธุ์
28. นายภูรินท์ จรุ งสุจริ ตกุล 29. นายยุทธชัย สันขาว 30. เด็กหญิงวรรณวิสา อักษรเงิน
31. นางสาววริ ษา ผ่องแผ้ว 32. เด็กชายวัชรศักดิ์ ขาวสังข์ 33. นางสาววันวิสาข์ บินหมูด
34. นางสาวศศิพร ชนะศรี 35. เด็กหญิงศิริพร ช่วยเมือง 36. นางสาวสุชาดา สองเมือง
37. นางสาวสุดารัตน์ กล้าหาญ 38. นางสาวเกษิมา หลักดี 39. นายเศรษฐพัส พุฒิเศรษฐ์กุล
40. เด็กหญิงไอลดา ไชยทอง
รางวัลเหรี ยญทองรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ นายธัญพงษ์ คงบางยาง
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 20 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุ ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 11 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ นางสาวริ นรดา สุเหร็น
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 14 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่
69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1. นายกานต์ ใจเย็น 2. นายชัยชนะ เลี้ยงพงษ์ 3. นางสาวธัญรดา รักษาแก้ว
4. นายภราดร ทองชู 5. นางสาวรัตนวลี สองสี 6. นางสาวศศินิภา อันจุย้ 7. นายศุภชัย สุวรรณ์นาม
8. นางสาวสิรินุช ทองวารี 9. นางสาวสิริวรรณ นามเข็ม 10. นายเจตดิลก สาลี
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 17 การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1.นางสาวกชกร รัตนพงศ์ 2. นางสาวกุมารี แป้ นไทย
3. นางสาวปิ ยวรรณ ไทยถนอม 4. นางสาวรัญชิดา อะหลี 5. นางสาววรวรรณ มะลิสะ
6. นางสาววรัญญา ขิกขํา 7. นางสาวศุภิสรา แดหวา 8. นางสาวสิริวรรณ นามเข็ม
9. นางสาวสุชาวดี แสนสุข 10. นางสาวสุมิตตรา ศรี ประสิทธิ์ 11. นางสาวสุมิตา นิมา
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 5 การแข่งขันนาฏศิลป์ ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1. นางสาวกชกร รัตนพงศ์ 2. นายชัยชนะ เลี้ยงพงษ์
3. นางสาวธัญรดา รักษาแก้ว 4. นางสาวธันย์ชนก เดชอรัญ 5. นางสาวปิ ยวรรณ ไทยถนอม
6. นายภราดร ทองชู 7. นางสาวรัญชิดา อะหลี 8. นางสาวรัตนวลี สองสี
9. นางสาววรวรรณ มะลิสะ 10. นางสาววรัญญา ขิกขํา 11. นางสาวศศินิภา อั้นจุย้
12. นายศุภชัย สุวรรณ์นาม 13. นางสาวศุภิสรา แดหวา 14. นางสาวสิรินุช ทองวารี
15. นางสาวสิริวรรณ นามเข็ม 16. นางสาวสุมิตา นิมา
รางวัลเหรี ยญทอง อันดับ 6 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการอ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. นางสาวชาลินี เอียดมุสิก 2. นายยศกวี สิงหภูมิ 3. นางสาวสิริญาภรณ์ สิทธิเม่ง
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 6 การแข่งขันต่อสมการคณิ ตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1. เด็กชายธีรเมธ นาคพล 2. เด็กชายอาศิส ยูโซ๊ะเปาะยุ
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 9 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. เด็กชายปุณมนัส นาคพล 2. เด็กหญิงสะไบแพร ระวังสุข
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 21 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นางสาวนิจวรรณ พูลนวล
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 11 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ เด็กหญิงภวิกา กิ่งเกาะยาว
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 25 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 นางสาวเพลินพิทศ์ ศรี
ปรางค์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 9 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริ มการอ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุวรรณมาศ
2. เด็กหญิงนัจญวา ยุโส๊ะ 3. เด็กหญิงฟิ รดาวส์ จิม่อง
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 7 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่ องทางการได้ยนิ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ นายเรื องยศ หนูช่วย
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 11 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่ องทางร่ างกายฯ ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ เด็กหญิงปารดา โด๊ะโอย
รางวัลเหรี ยญเงิน อันดับ 14 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่ องทางการเรี ยนรู ้
ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ เด็กชายวรกร ไกรณรงค์
รางวัลเหรี ยญทองแดง อันดับ 12 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
1. นางสาวขนิษฐา หมาดหมัน 2. นางสาววริ นทร เลิศบริ พฒั น์
รางวัลเหรี ยญทองแดง อันดับ 24 การแข่งขัน "ศิลป์ สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้ เด็กหญิงนันท์นภัส หะจิ
รางวัลวัฒนธรรมวินิต เนื่ องในวันเด็กแห่งชาติ นางสาวพรลภัส หวังจิ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเอแม็ท ระดับม.ต้น ชิงแชมป์ ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เด็กชายธีรเมธ
นาคพล และเด็กชายอาศิส ยุโซ๊ะเปาะยุ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันเอแม็ท ระดับ ม.ปลาย ชิงแชมป์ ภาคใต้ จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
นายวาริ ส แหลมเกาะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันเอแม็ท ชิงแชมป์ ภาคใต้ ระดับ ม.ปลาย จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
นายศุภวิชญ์ นิลนุย้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 การแข่งขันเอแม็ท ชิงแชมป์ ภาคใต้ ระดับ ม.ต้น จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
เด็กหญิงธาทิพย์ บุตรสง่า และเด็กหญิงเนตรนภา งามปลอด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 การแข่งขันคําคม ชิงแชมป์ ภาคใต้ ระดับ ม.ต้น จังหวัดสุ ราษฎร์ เด็กชาย
อภิรักษ์ ม่วงงามและเด็กหญิงพรลภัส ชัยแป้ น
โล่ประกาศเกียรติคุณ นายภิญโญ จินตนปั ญญา ได้รับคัดเลือกเป็ นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบ
ผูส้ นับสนุนและเป็ นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมต้นกล้าอันดามัน ในฐานะกลุ่มพลังเครื อข่ายเยาวชนจิตอาสาดีเด่น จาก
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ลาดับที่

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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รางวัลที่นักเรียนได้ รับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง ได้รับคัดเลือกเป็ นครู ตน้ แบบผูส้ นับสนุนและเป็ น
แบบอย่างในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมต้นกล้าอันดามัน เป็ นแกนนําในการจัดค่ายกล้าอาสาตามโครงการกล้า
แผ่นดินด้วยพลังบวร ประจําปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม
โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เป็ นสถานศึกษาภาคีเครื อข่ายจัดค่ายกล้าคุณธรรม
ตามโครงการกล้าแผ่นดินด้วยพลังบวร ประจําปี 2562 จากกระทรวงวัฒนธรรม
รางวัลผูน้ าํ เยาวชนกล้าแผ่นดิน นายพีรยุทธ ซื่อตรง ในฐานะเยาวชนอาสาผูม้ ีความเสี ยสละ ส่งเสริ ม
ศีล 5 ค่านิยม 12 ประการ จากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปี 2562
ครู ดีเด่น ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ประจําปี 2563
นางสาวปิ ยะธิดา จันทพันธ์
ครู ดีเด่น ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 13 ประจําปี 2563
นางสาววรารัตน์ บุปผา
ผูบ้ ริ หารดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นายสุรเชษฐ สองรักษ์
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นายมนัส สาเหล้
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นางชมพูเนกข์ อะโรคา
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นายพิมลรัตน์ เลื่องสกุล ไพศาล
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นางสาวฟาตีม๊ะ คลังข้อง
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นางพนัดดา ชินริ นทร์
ครู ดีเด่น ระดับอําเภอกันตัง ประจําปี 2563 นางสาวอรวรรณ ดีเบา
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1.6 สารสนเทศของโรงเรียน
ข้ อมูลบุคลากร
ในปี การศึกษา 2562 โรงเรี ยนกันตังพิทยากรมีจาํ นวนบุคลากร แยกตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้และ
ฝ่ ายงานต่างๆ ได้ดงั นี้
1. ฝ่ ายบริ หาร
3
คน
2. ฝ่ ายปฏิบตั ิการสอน
84
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาไทย
9
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
8
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ
10
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์
11
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์
15
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
11
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้พลศึกษาและสุขศึกษา
4
คน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปศึกษา
5
คน
งานแนะแนว
2
คน
งานบรรณารักษ์
1
คน
ครู อตั ราจ้าง
10
คน
พนักงานราชการ
1
คน
3. ลูกจ้างประจํา
7
คน
4. ลูกจ้างชัว่ คราว
10
คน
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ข้ อมูลนักเรียน
โรงเรี ยนกันตังพิทยากรจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้น ม.1-3) และ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6) มีหอ้ งเรี ยนและจํานวนนักเรี ยน ดังนี้
แผนการจัดชั้นเรียน ปี งบประมาณ 2562
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
รวม ม.ต้น
ม.4
ม.5
ม.6
รวม ม.ปลาย
รวมทั้งหมด

จานวน
ห้ องเรียน
7
7
8
22
7
8
8
23
45

ชาย

หญิง

รวม

126
114
106
346
105
99
104
308
654

105
91
115
311
134
115
130
379
690

231
205
221
657
239
214
234
687
1,344

คะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 ปี งบประมาณ 2562
กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
เฉลี่ยรวม

ผลการเรียนเฉลี่ย
3.27
2.72
2.85
3.33
3.75
3.48
3.21
2.79
3.17
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ข้ อมูลอาคารสถานที่
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร เป็ นโรงเรี ยนประจําอําเภอกันตัง ก่อตั้งมาเป็ นเวลา 45 ปี ขณะนี้ โรงเรี ยนมี
ที่ดิน 2 แปลง แปลงแรกอยูใ่ นเขตเทศบาล มี เนื้ อ ที่ประมาณ 37ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ด้านหน้าจรดถนน
ตรังคภูมิ ด้านหลังซี กขวาจรดควนตําหนักจันทร์ ใช้เป็ นที่เรี ยนของนักเรี ยนทั้งหมด ส่ วนแปลงที่สองอยูใ่ น
เขตตําบลบางเป้ า ห่างจากแปลงแรก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้ อที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา ขณะนี้ เป็ นที่เรี ยนของ
วิชาเกษตรกรรม ซึ่งใช้เนื้อที่ประมาณ 40 ไร่ และส่วนที่เหลือเป็ นสวนป่ าเฉลิมพระเกียรติฯ
อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีดังนี้
1. อาคารเรี ยนถาวร
2. อาคารชัว่ คราว (โรงอาหาร)
3. หอประชุม
4. โรงฝึ กงาน
5. บ้านพักครู
6. บ้านพักนักการภารโรง
7. อาคารประชาสัมพันธ์
8. ห้องนํ้า – ห้องส้วม

6
1
1
4
7
2
1
6

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

แผนผังอาคารเรียน
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1.7 ประมาณการรายรับของโรงเรียน
รายรับของโรงเรี ยนกันตังพิทยากรที่คาดว่าจะได้รับในปี งบประมาณ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
จานวนเงินงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรี ยนที่ 2/62
2,455,050
เงินบํารุ งการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 2/62
1,502,400
เงินโครงการพิเศษวิทย์-คณิ ต ภาคเรี ยนที่ 2/62
192,000
เงินโครงการ EducationHub ภาคเรี ยนที่ 2/62
369,600
เงินอุดหนุนรายหัว ภาคเรี ยนที่ 1/63
2,482,200
เงินบํารุ งการศึกษา ภาคเรี ยนที่ 1/63
1,520,400
เงินโครงการพิเศษวิทย์-คณิ ต ภาคเรี ยนที่ 1/63
198,000
เงินโครงการ EducationHub ภาคเรี ยนที่ 1/63
316,800
รวมงบประมาณ
9,036,450
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโครงการเรี ยนฟรี ภาคเรี ยนที่ 2/62
615,405
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนโครงการเรี ยนฟรี ภาคเรี ยนที่ 1/63
622,215
รวมงบประมาณ
1237,620
รวมงบประมาณปี งบประมาณ 2563
10,274,070
เงินโครงการพิเศษวิทย์-คณิ ต คงเหลือปี งบประมาณ 2562
665,417
สรุปรวมงบประมาณทั้งหมด
10,939,487
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ส่ วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
2.1 สั ญลักษณ์ /เอกลักษณ์ /อัตลักษณ์ ของโรงเรียน
สั ญลักษณ์ประจาโรงเรียนกันตังพิทยากร
เป็ นรู ปดวงอาทิตย์ทอรัศมีข้ นึ มาเหนือระดับน้ ามีตราสมอเรื ออยูเ่ บื้องหน้า
ดวงอาทิตย์ ทอรัศมี หมายถึง สติปัญญาของนักเรี ยนที่จะเปล่งประกายเจิดจ้า
สมอเรือ หมายถึง เครื่ องยึดเหนี่ยวให้มีสติย้งั คิด
เอกลักษณ์

“กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม”

อัตลักษณ์

“บุคลิกดี มีปัญญา”

ปรัชญาโรงเรียน
“มุ่งศิษย์เป็ นคนดี มีปัญญา ดารงสุขในสังคมนิยมไทย”
คติพจน์
“ นตฺถิ ปญฺ ญาสมา อาภา ” แสงสว่างเสมอด้วยปั ญญาไม่มี
คาขวัญประจาโรงเรียน
“เสี ยสละ สามัคคี มีวนิ ยั ตั้งใจเรี ยน”
คาขวัญนักเรียน
“ลูกน้ าเค็ม ต้องประพฤติดี และมีปัญญา”
สี ประจาโรงเรียน
แสด เป็ นสีที่เจิดจ้า มีคุณค่าดุจทองคา แสดงถึงสติปัญญาของนักเรี ยน
ดา เป็ นเครื่ องหมายแห่งความอดทน เสี ยสละ ซึ่งเป็ นคุณธรรมที่นกั เรี ยนพึงมี

2.2 ความคาดหวังสภาพความสาเร็จทีค่ าดว่ าจะเกิดขึน้ เมือ่ สิ้นปี งบประมาณ 2563
สถานศึกษาพอเพียง รักษาคุณภาพโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุขภาพ ระดับเพชร โรงเรี ยนส่ งเสริ ม
คุณธรรม พัฒนาหลักสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล นักเรี ยนเก่ง ดี มีความสุข
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2.3 วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มกิจกรรมสร้างสรรค์ นานวัตกรรมการเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากลภายใน
ปี 2565

2.4 พันธกิจ
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สู่มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สงั คมอย่างยัง่ ยืน
3. เพิม่ โอกาสทางการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
4. พัฒนาครู และบุคลากรเป็ นครู มืออาชีพ โดยนาศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
เรี ยนรู ้
5. พัฒนาระบบบริ หารการจัดการศึกษา โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล

2.5 เป้ าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อ
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน (Coding) สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ (STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม
4. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
5. ผูเ้ รี ยนรู ้รักษ์สิ่งแวดล้อมและนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
6. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
7. ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรและเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ
8. ครู นาศาสตร์พระราชา การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง (Active Learning) และ
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
10.โรงเรี ยนมีระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
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2.6 แผนกลยุทธ์ ระดับองค์ กร
กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้เพือ่ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน(Coding)
สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ (STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้

2.7 ตัวชี้วดั /เป้ าหมาย
กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้เพือ่ การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
1. ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ร้อยละ 75 ของนักเรี ยนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มี
ความคิดสร้างสรรค์ตามระดับการศึกษา
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดับชาติ
เพิม่ ขึ้นร้อยละ 5 ยกเว้นรายวิชาภาษาอังกฤษ เพิม่ ขึ้นร้อยละ 3
4. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
5. ร้อยละ 100 ของผูเ้ รี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
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กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน(Coding) สามารถ
เรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ (STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21
1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั กิจกรรมเตรี ยมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2. โรงเรี ยนดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั กิจกรรมสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงและ
สังคมพหุวฒั นธรรม
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั กิจกรรมเสริ มสร้างคุณธรรมจริ ยธรรมหรื อบูรณาการ
2. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม (คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการ ได้แก่ ขยัน
ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวนิ ยั สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจ และกตัญญู)
3. ร้อยละ 80 ของนักเรี ยนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
และสังคมอย่างสม่าเสมอ
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้จดั การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. โรงเรี ยนผ่านการประเมินเป็ นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน จัดกิจกรรมส่งเสริ มความมีจิตสาธารณะ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
1. ร้อยละ 80 ของความสาเร็จในการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและบริ บทรอบตัวผูเ้ รี ยน
2. จานวนครู ท้งั หมดได้รับการพัฒนาเป็ นครู เก่ง มีคุณภาพ และคุณธรรม
3. ร้อยละ 80 ของจานวนครู ได้รับการพัฒนาด้วยระบบ IT
4. ร้อยละ 100 ของจานวนครู ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรี ยนรู ้ดว้ ยคอมพิวเตอร์พกพา
5. ร้อยละ 80 ของครู และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการเตรี ยมความพร้อมด้านภาษาที่สอง
เพือ่ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
6. ครู ผา่ นการประเมินให้มีวทิ ยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
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กลยุทธ์ ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
1. โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตามกฎกระทรวงฯ
2. โรงเรี ยนได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
3. โรงเรี ยนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13
4. ร้อยละ 85 ของผูร้ ับบริ การ มีความพึงพอใจในการส่งเสริ มการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรี ยน
5. โรงเรี ยนผ่านการประเมินเป็ นสถานศึกษาพอเพียง
6. โรงเรี ยนผ่านการประเมินเป็ นโรงเรี ยนส่งเสริ มสุ ขภาพระดับเพชร
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ส่ วนที่ 3
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
VISION

โรงเรี ยนกันตังพิทยากรมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้คู่คุณธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่ งเสริ ม
กิจกรรมสร้างสรรค์ นานวัตกรรมการเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากล ภายในปี 2565

MISSION

3.1 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ (Strategy Map) ของโรงเรียนกันตังพิทยากร

1.
2.
3.
4.
5.

1. น.ร.มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์เพือ่ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปรับใช้ในวิถีชีวติ ได้อย่างเหมาะสม
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้มีทกั ษะทางเทคโนโลยีและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
3. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผูเ้ รี ยน รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อมและมีวถิ ีชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่ องและยัง่ ยืน
6. ครู และบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและเป็ นครู มืออาชีพ
7. ครู บุคลากรนาศาสตร์ พระราชา Active learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
8. ครู และบุคลากรเป็ นผูน้ าในการใช้นวัตกรรมการเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานสากล
9. ร.ร.มีระบบการบริ หารจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
10. ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ ตามหลักสู ตรและเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ มความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ

Y

OBJECTIVE
STRATEG
PROJECT

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ มาตรฐานสากล
ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สู่ สังคมอย่างยัง่ ยืน
พัฒนาครู และบุคลากรเป็ นครู มอื อาชีพ นาศาสตร์ ของพระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้
พัฒนาระบบบริ หารการจัดการศึกษาโดยใช้หลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล
เพิ่มโอกาสทางการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ

กลยุทธ์ ที่ 1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
ความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้เพื่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ และสามารถ
นาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสมมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ ที่ 2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้
มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล
เป็ นขั้นตอน(Coding) สามารถเรี ยนรู ้
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์
(STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21

1.โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล
2.โครงการส่งเสริ มความเป็ น
เลิศทางการเรี ยน

1. โครงการส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
2.โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี
คุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์
สิ่ งแวดล้อม มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและ
เต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน

กลยุทธ์ ที่ 4 พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
นานวัตกรรมมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้

กลยุทธ์ ที่ 5 พัฒนาระบบการ
บริ หารและการจัดการ
สถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและหลัก
ธรรมาภิบาล มีการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้

1. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียงกันตังพิทยากร
3.กิจกรรมสร้างสรรค์
พัฒนาผูเ้ รี ยน

1. โครงการส่งเสริ มพัฒนา
ครู และบุคลากร
2. โครงการกัลยาณมิตร
นิ เทศ

1. โครงการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
จัดการศึกษา
2. โครงการปรับปรุ ง
พัฒนาทัศนี ยภาพภายใน
โรงเรี ยน

41

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

3.2 ตารางสรุปงบประมาณ งาน/โครงการ จาแนกตามฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้
โรงเรี ยนกันตังพิทยากรประมาณการงบประมาณ ปี งบประมาณ 2563 รายละเอียดดังนี้
ลาดับ
รายละเอียดงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
หมายเหตุ
1 เงินอุดหนุนรายหัว
4,937,250
2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
1,237,620
ภาคเรี ยนที่2/2562และ
3 เงินบารุ งการศึกษา
3,022,800
ภาคเรี ยนที่1/2563
4 เงินโครงการพิเศษวิทย์-คณิ ต, EducationHub
1,741,817
รวมงบประมาณ
10,939,487
ประมาณการค่าใช้ จ่ายก่ อนจัดสรร
จานวนเงิน(บาท)
1 ค่าสาธารณูปโภค
2,431,568
2 ค่าจ้างครู บุคลากร ลูกจ้าง
3,329,712
3 ค่าซ่อมบารุ งยานพาหนะ
1,300,000
4 ค่าซ่อมบารุ งระบบเครื อข่าย,คอมพิวเตอร์,แอร์
360,000
ตลอดปี
5 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต
68,400
งบประมาณ 2563
6 งบโครงการพิเศษวิทย์-คณิ ต
899,417
7 งบโครงการพิเศษ EducationHub
5,300
รวมค่าใช้ จ่าย
8,394,397
งบประมาณคงเหลือ
2,545,090
จาแนกเป็ น - เงินอุดหนุนรายหัวและกิจกรรมพัฒนาฯ
1,819,490
เงินเรี ยนฟรี 15 ปี
- เงินงบบารุ งการศึกษา
725,600 เงินรายได้สถานศึกษา
งบประมาณจัดสรรจาแนกตามฝ่ ายต่างๆ ดังนี้
ที่

1
2

3

ฝ่ าย/งาน

ด้ านวิชาการ (ร้ อยละ68)
ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
ด้ านการบริหารทั่วไป (ร้ อยละ 22)
ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ฝ่ ายการบริ หารงานบุคคล
ฝ่ ายการบริ หารงานงบประมาณ
งบสารองจ่ าย (ร้ อยละ 10)
รวมทั้งหมด

งบประมาณ
(บาท)

งบอืน่ ๆ
(บาท)

รวม
(บาท)

1,730,661

-

1,730,661

127,254
356,313
76353
254,509
2,545,090

-

127,254
356,313
76353
254,509
2,545,090
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งบประมาณจัดสรรจาแนกตาม ฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ดังนี้
ที่

1
2
3
4

1
2
3
1
2
1
2

ฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระ

ฝ่ ายบริหารงานวิชาการ
งานบริ หารวิชาการ
งานห้องสมุด
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
4.1 ภาษาไทย
4.2 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 ภาษาต่างประเทศ
4.4 คณิ ตศาสตร์
4.5 วิทยาศาสตร์
4.6 สุขศึกษา พลศึกษา
4.7 ศิลปศึกษา ดนตรี ศึกษา
4.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ
รวม
ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
งานบริ หารงานทัว่ ไป
งานบริ การ
งานกิจการนักเรี ยน
ฝ่ ายการบริหารงานบุคคล
งานบุคลากร
งานอาคารสถานที่
ฝ่ ายการบริหารงานงบประมาณ
งานแผนงาน
งานงบประมาณ
รวม
งบสารองจ่ าย (ร้ อยละ 10)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

จานวน
กิจกรรม

งบประมาณ
(บาท)

งบอืน่ ๆ
(บาท)

รวม
(บาท)

726,611
36,000
615,050

58,389
4,000
2,000

785,000
40,000
617,050

36,000
36,000
36,000
36,000
36,000
98,000
56,000
36,000
1,730,661

4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
2,000
10,850
4,000
98,239

40,000
40,000
40,000
40,000
40,000
100,000
66,850
20,000
1,828,900

23,789
30,000
73,465

54,498
10,000
-

78,287
40,000
73,465

145,000
211,313

-

145,000
211,313

70,353
6,000
2,290,581
254,509
2,545,090

10,000
172,737
172,737

70,353
16,000
2,463,318
254,509
2,717,827
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3.3 ตารางสรุปงาน/โครงการจาแนกตามกลยุทธ์ โรงเรียนระดับแผนงาน งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ดังนี้
กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ โดยประยุกต์ ใช้
ความรู้ เพื่อการศึกษาต่ อ การประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้ อย่ างเหมาะสม
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบอื่นๆ
1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
 การจัดการเรี ยนรู ้วชิ าวิทยาศาสตร์
21,500
2,000
 การจัดการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
18,000
2,000
 ส่งเสริ มการใช้สื่อและนวัตกรรมทาง
การศึกษา/พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
 จัดทามุมส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สงั คมศึกษา
แหล่งเรี ยนรู ้เสริ ม บอร์ดวันสาคัญต่างๆ
วันสาคัญทางศาสนา
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การผลิตสื่อการสอน
สังคมศึกษา และมุมเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน
 การจัดการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
9,000
 กิจกรรม English On Tour (ม.ปลาย)
11,000
4,000
 กิจกรรม English Camp (ม.ต้น)
 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New 5,000
Year และ Chinese New Year
11,000
 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
 การจัดการเรียนรู้ พลศึกษา
13,300
2.000
 งานส่งเสริ มคุณภาพการเรี ยนการสอน
4,700
 กิจกรรมปรับปรุ งและบารุ งสื่อ
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
 กิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
 การจัดการเรียนรู้ การงานอาชีพฯ(การงาน)
4,790
 กิจกรรมการเรี ยนการสอนงานเกษตร
4,789
 กิจกรรมการเรี ยนการสอนงานคหกรรม
10,421
 กิจกรรมการเรี ยนการสอนคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62-กย.63

นายมาณิ ตย์ คดีพิศาล

นางสุมาลี ทองสุด
ต.ค.62- ก.ย.63 นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.สุ นิสา อุดอศักดิ์

นางปภาภัทร ก๊กแก้ว
นางแก้วตา จินตาแก้ว

ต.ค.62- ก.ย.63 นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
นางพนิดา ชัยเสนีย์

ธ.ค.62-ม.ค.63 นางสาวศรี ศิริ ศรี ไทย
กค.-สค.63
ครู กลุ่มสาระ
ธ.ค.62-ก.พ.63 ภาษาต่างประเทศ
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62- ก.ย.63 นายภคพล ปั ญจวงศ์
ต.ค.62- ก.ย.63 นายวิสุทธิ์ จันโถ
ต.ค.62- ก.ย.63 นายศรัญํู มณีรตั นวรกุล
ต.ค.62- ก.ย.63
ต.ค.62- ก.ย.63 นายสุพร พานิชกร
ต.ค.62- ก.ย.63 นางสายพิน ปรังพันธ์
ต.ค.62- ก.ย.63 นางเสาวนี ชัยทอง
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ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบอื่นๆ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่ มาตรฐานสากล
 กลุ่มงานวิชาการ
 กิจกรรมสอนเสริ มเพิม่ ผลสัมฤทธิ์
61,000
2,800 ต.ค.62- ก.ย.63 นายมาณิ ตย์ คดีพศิ าล
 แข่งกิจกรรมการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี
1,000
ต.ค.62- ก.ย.63 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 ,ม.4
2,000
น.ส.ฟาติมะ ใบกอเด็ม
 กิจกรรมลด 0 ร มส
1,000
หัวหน้างานกิจกรรม
 กิจกรรมการประกวด/แข่งขัน
- ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยน
430,000
นางปิ ยวรรณ จังเม่ง
นางปิ ยวรรณ จังเม่ง
- การแข่งขันตอบปั ญหาทางวิทยาศาสตร์
5,000
คณิ ตศาสตร์งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กิจกรรมรักษ์ภาษาไทย
 กิจกรรมภาษาสวยด้วยการออกเสียง
 กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่
 กิจกรรมสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ
 กิจกรรมเขียนถูกต้องคล่องสะกด
 กิจกรรมSpeed Reading
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
 กิจกรรมการนานักเรี ยนเข้าแข่งขันการต่อ
คาศัพท์ (คาคมเดิม)
 กิจกรรมค่ายการต่อคาศัพท์ (คาคมเดิม)
 กิจกรรมการจัดการแข่งขันทักษะฯ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์
 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

4,530
1,530
1,930
1,810
1,575
360
4,620
13,000

2,000

นางวิลาสินี เย็นใจ
ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา
ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา
พ.ค.-มิ.ย. 63 ครู กลุ่มสาระภาษาไทย
ครู กลุ่มสาระภาษาไทย
ก.ค. 63
ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา
ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา
ต.ค.62- ก.ย.63 ครู กลุ่มสาระภาษาไทย
พ.ย.62- ก.ค.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา
ครู กลุ่มสาระภาษาไทย

2,000
4,645

2,000

7,000

-

ต.ค.62- ก.ย.63 ครู กลุ่มสาระภาษาไทย
ต.ค.62- ก.ย.63 ครู กลุ่มสาระภาษาไทย
พค.-กย.63

นายมาณิ ตย์ คดีพิศาล
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

 กิจกรรมสอนเสริ มวิทยาศาสตร์ (เพือ่ น
สอนเพือ่ น , สอนเสริ ม)
 ส่งเสริ มทักษะทางวิทยาศาสตร์

-

-

ตค.62-กย.63

นายมาณิ ตย์ คดีพิศาล
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

7,500

2,000

ตค.62-กย.63

นายมาณิ ตย์ คดีพิศาล
ครู กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

45

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบอื่นๆ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 10 นาทีคณิ ตฯคิดคล่อง
 ดาวคณิ ตศาสตร์
350
 สอนเสริ มเพิม่ ค่า O-net
 พัฒนาทักษะกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ย
690
โครงงานคณิ ต ฯ
 จัดการแข่งขัน A-math ชิงแชมป์ ภาคใต้
3,000
 ค่ายเตรี ยมความพร้อมเข้าร่ วมกิจกรรม
6,420
2,000
แข่งขันทักษะคณิ ตศาสตร์
 คลินิกคณิ ตศาสตร์
 สัปดาห์คณิ ตศาสตร์
1,500
 การแข่งขัน A-Math ของสมาคมครอส
3,000
เวิร์ดแห่งประเทศไทย (หาดใหญ่, โคราช,
สุราษฎร์ธานี)
 กิจกรรมแรลลี่คณิ ตศาสตร์
630
 ดาวเด่น คิดเลขเร็ว
 ส่งเสริ มการเรี ยนการสอน
20,410
2,000
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
16,850
2,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย.62–ก.ย.63
ต.ค.62–ก.ย.63
พ.ย.62-ก.ย.63
พ.ย.62-ก.ย.63

นางปิ ยาภรณ์ ,นางลักขณา
นางกิ่งแก้ว, น.ส.วิชุดา
นางศิริรัตน์, นางพรรณี
นางชมพูเนกข์

พ.ย.62–ก.พ.63 นายปิ ยะวัฒน์
ก.ค.63-ต.ค.63 นายตะวัน, นางวิชชุดา
พ.ย.62-ก.ย.63 นายสมชาย, นางกิ่งแก้ว
ก.ค.63-ส.ค.63 นายตะวัน,นางปิ ยวรรณ
ต.ค.62–ก.ย.63 นายปิ ยะวัฒน์

ต.ค.62–ก.ย.63 นายสมชาย, นางศิริรัตน์
ก.ค.63-ส.ค.63 นางปิ ยวรรณ, นางชมพูเนกข์
ต.ค.62–ก.ย.63 นายตะวัน เอี่ยมพงษา
ต.ค.62–ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ครู ทุกคนในกลุ่มสาระฯ

3 โครงการส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
 เพิ่มศักยภาพผู้เรียนวิชาสั งคมศึกษาฯ
 กิจกรรม ส่งเสริ มความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ
 บอร์ดส่งเสริ มการเรี ยนรู ้กลุ่มสาระ
 กิจกรรมวันอาเซียน
 ส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางศิลปะ
 ฝึ กซ้อมสู่ฝันด้านดนตรี
 ฝึ กซ้อมสู่ฝันด้านทัศนศิลป์
 ฝึ กซ้อมสู่ฝันด้านนาฏศิลป์

18,000

17,000
18,000
4,150

2,000

5,000
3,000
850

ตค.62-กย.63 "นางสุ มาลี ทองสุ ด
ตค.62-กย.63 ครู กลุ่มสาระสังคมฯ
นายมนัส สาเหล้
สค.63
นายธนดล ชิดโพธิ์
ตค.62-กย.63 นายเอกลักษณ์ หาดสุ ด
ตค.62-กย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
น.ส.ฝาตีมะ๊ คลังข้อง
ตค.62-กย.63
น.ส.ปิ ยะธิดา จันทพันธ์

แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ งบอื่นๆ
ระยะเวลา
80,000
พค.-กย.63
 ส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางด้ านกีฬา
พค.-กย.63
 กีฬาและกรี ฑานักเรี ยนนักศึกษาจังหวัด
พค.-กย.63
ตรัง (คอซิมบี้เกมส์)
พค.-กย.63
 กีฬาออมสิน
พค.-กย.63
 กีฬา สพฐ. เกมส์
พค.-กย.63
 กีฬาชิงแชมป์ ประเทศไทย
พค.-กย.63
 กีฬาสัมพันธ์ชุมชน
พค.-กย.63
 กิจกรรมการแข่งขัน กีฬานักเรี ยนแห่ง
ประเทศไทย
 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ห้องเรียน
Education Hup
5,300
23,898 ตค.62- กย.63
 ซ่อมบารุ งห้องเรี ยน/อุปกรณ์/สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
28,800 พย.62- มค.63
 English camp
125,760 ตค.62- กพ.63
 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะทางวิชาการ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 – 3
ณ โรงเรี ยน Sekolah Menengah Sains
Kepala Batas ประเทศมาเลเซีย
60,400 พค.62- กค.63
 แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ทกั ษะทางวิชาการ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 Academic
festival ณ จังหวัดขอนแก่น
4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
เพื่อการศึกษาต่ อและการประกอบอาชีพ
 พัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
 ประชุมผูป้ กครอง/ผูป้ กครองเครื อข่าย
5,000
ตค.-พย.62
 การคัดกรองนักเรี ยน
พย.62-มค.63
 เยีย่ มบ้านนักเรี ยน
35,000
พย.62-มค.63
 แนะแนวเรี ยนต่อ
5,000
พย.62-มค.63
 ช่วยเหลือนักเรี ยนด้อยโอกาสนักเรี ยนพิเศษ 2,000
พย.62-มค.63
 ติดตามนักเรี ยนขาดเรี ยน
ตค.62-กย.63
 ให้คาปรึ กษานักเรี ยน
ตค.62-กย.63

46
ผู้รับผิดชอบ
นายภคพล ปั ญจวงศ์
ครู กลุ่มสาระพลศึกษา
ทุกคน

นางลักขณา ชูเชิดรัตน์
นางบุษยมาส สุ นทรเต็ม

นายวิเชียร ประสิ ทธิ์ เสริ ฐ

นายสมชาย ผลจรุ ง
นายวิสุทธิ์ จันทร์โถ
นางแฉล้ม หาญกลับ
นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

โครงการ/กิจกรรม
 โฮมรู ม
 รู ้ทนั ภัยใกล้ตวั
 พัฒนาห้ องคณะกรรมการสภานักเรียน
 ประชุมชี้แจง เพือ่ ทาความเข้าใจในกลุ่ม
งานกิจการนักเรี ยน : งานสภานักเรี ยน
 พัฒนาห้องคณะกรรมการสภานักเรี ยน
 ใช้งานห้องคณะกรรมการสภานักเรี ยนที่
ได้มีการพัฒนา
 แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่ อ
 แนะแนวสัญจรนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1
 รับสมัครนักเรี ยนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2563
 ศึกษาดูงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา
 แนะแนวจากหน่วยงานภายนอก
 แนะแนวอาชีพจากสานักงานจัดหางาน
จังหวัดตรัง
 พัฒนางานแนะแนว
 พัฒนาห้องสานักงานแนะแนว

งบประมาณ งบอื่นๆ
-

ระยะเวลา
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62-กย.63

นายวิสุทธิ์ จันทร์ โถ

-

-

-

37,050
-

-

-

มค.63

-

-

มค.-เมย.63

-

-

สค.63

-

-

ตค.-กย.63

295

-

มิย.-กย.63

15,785

2,000

ตค.62-กย.63

450

-

1,470

-

ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
พค.-มิย.63

7,000

-

มค.-มีค.63

 พิธีมอบประกาศนียบัตรผูส้ าเร็จการศึกษา

-

-

มีค.63

รวมงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 1

931,300

313,558

 กิจกรรมป้ ายนิเทศแหล่งเรี ยนรู ้อนั มีค่า
 เผยแพร่ ความรู ้ โดยผ่านสื่อ
 งานทุนการศึกษา
 ภาคภูมิลูกน้าเค็ม เติมเต็มความภูมใิ จให้
ก.พ
 ปั จฉิมนิเทศ

น.ส.วรารัตน์ บุปผา

นายสุ พร , น.ส.อรวรรณ,
น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล

นายสุ พร , น.ส.อรวรรณ,
น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล

นายสุ พร , น.ส.อรวรรณ,
น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาผู้เรียนให้ มีความรู้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน(Coding) สามารถเรียนรู้ ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ ( STEM) และมีทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
ที่
งาน/โครงการ
1 โครงการส่ งเสริมความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
 ค่ายวิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
 ศึกษาดูงาน แหล่งเรี ยนรู ้ / ทัศนศึกษา
 แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
 การส่งเสริ มความรู ้และทักษะทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์
 ปรับปรุ งห้องเรี ยนโครงการส่งเสริ ม
ความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
 ซื้ออุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์

งบประมาณ งบอื่นๆ

ระยะเวลา

245,000

พย.62-กย.63

200,000

ธค.62-มีค.63

20,000

ตค.62-กย.63

145,000

ตค.62-กย.63

189,417

ตค.62-กย.63

100,000

ตค.62-กย.63

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์
 กิจกรรมสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์

5,000

2,000

พค.63-กย.63

 กิจกรรมสอนเสริ มวิทยาศาสตร์

-

-

ตค.62-กย.63

 ส่งเสริ มทักษะทางวิทยาศาสตร์

9,000

รวมงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 2

913,417

ตค.62-กย.63

2,000

ผู้รับผิดชอบ

นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นายมาณิตย์ คดีพิศาล
นางภัทรานิ ษฐ์ การิ กาญจน์

นายมาณิตย์ คดีพิศาล
ครู ทุกคนในกลุ่มสาระฯ
นายมาณิตย์ คดีพิศาล
ครู ทุกคนในกลุ่มสาระฯ
นายมาณิตย์ คดีพิศาล
ครู ทุกคนในกลุ่มสาระฯ

งบจัดสรร
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาผู้เรียนให้ มีคุณธรรม จริยธรรม รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้ อม มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสร้ างสรรค์อย่ าง
เหมาะสมและเต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ ใช้ ในชีวิตประจาวัน
ที่
งาน/โครงการ
1 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้ วย
กิจกรรมสร้ างสรรค์
 โรงเรียนคุณธรรม กันตังพิทยากร
 กิจกรรม ค่ายคุณธรรมเพือ่ ทักษะชีวติ
 สถานศึกษาพอเพียงกันตังพิทยากร
 พัฒนานักเรี ยนแกนนาและแหล่งเรี ยนรู ้
เกษตรพอเพียง
 ศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิจพอเพียง
 แหล่งเรี ยนรู ้ สวนสมุนไพรพอเพียง
 ภูมิปัญญา “จาก”
 ชุมนุม เยาวชนไทยใจพอเพียง
 งานธนาคารโรงเรี ยน
 สถานศึกษาสี ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข
 ประชุมคณะทางานเพือ่ ชี้แจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน
 การจัดการให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นวิชาการ
จัดบอร์ด จัดทาสื่อที่เป็ นสิ่งพิมพ์ ป้ าย
รณรงค์
 อบรมนักเรี ยนแกนนาดูแลช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ตอบสนองปั ญหาของพฤติกรรม
ของนักเรี ยน ช่วยเหลือด้านการเรี ยนและ
ให้คาปรึ กษา
 กิจกรรมห้องเรี ยนสีขาว
 โครงงานยาเสพติด
 กิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรี ตา้ นยาเสพติด
 คลินิกเสมารักษ์
 อบรมแกนนาต้านยาเสพติด

งบประมาณ

งบอื่นๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

35,000

-

พค.63

นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ

-

-

ตค.62-กย.63

นายสุ พร พานิชกรณ์

2,000

-

ตค.62-กย.63

3,000
-

-

ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63 นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
ตค.62-กย.63 นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
ตค.62-กย.63 นางกิ่งแก้ว เอี่ยมพงษา

นายสุ พร พานิชกรณ์
นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
นางรัชดาภรณ์ แตะแอ

1. นายวิสุทธิ์ จันโถ
3,000

-

ตค.62-กย.63

11,250

-

ตค.62-กย.63 3. นายวิเชษฐ์ พุทธิรักษ์

8,645
1,320
2,250

-

ตค.62-กย.63 4.นางชมพูเนกข์ อะโรคา
ตค.62-กย.63 5.นางพนิดา ชัยเสนีย ์
ตค.62-กย.63 6.นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63

2. นางรัชดาภรณ์ แตะแอ
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

งาน/โครงการ
งบประมาณ
 โรงเรี ยนปลอดบุหรี่
 สุขภาพห้องเรี ยน
 จิตอาสาเราทาดีดว้ ยหัวใจ
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
 ร่ วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 ร่ วมกิจกรรม To be number one
 กิจกรรม รู ้หน้าที่ มีวนิ ยั ใจสงบ (กิจกรรม
เข้าแถวตอนเช้า)
 โรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพระดับเพชร
 กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภัย
1,000
 กิจกรรมเด็กไทยฟันดี
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคตามฤดูกาล
จัดซื้อยา/วัสดุ หมอน ผ้าปูที่นอน เตียง
นอน printer
 กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

 กิจกรรมรณรงค์ลด ละ เลิกสารเสพติดและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ลดการท้อง
ก่อนวัยอันควร
2 โครงการพัฒนานักเรียน รู้ รักษ์ สิ่งแวดล้อม
ปลอดอบายมุขด้ วยกิจกรรมสร้ างสรรค์
 กิจกรรมในหลักสู ตร
 งานจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
 กิจกรรมเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด และผูบ้ าเพ็ญประโยชน์
ระดับชั้น ม.2
 กิจกรรมสถานศึกษา วิชาทหารเข็มแข็ง
 กิจกรรมทัศนศึกษา

งบอื่นๆ
-

ระยะเวลา
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63
ตค.62-กย.63

-

ตค.62-กย.63

-

ตค.62-มีค.63

ผู้รับผิดชอบ

นางวันเพ็ญ โพธิ์อาพล
,น.ส.อรอมล พลหลา
นางวันเพ็ญ โพธิ์อาพล
,น.ส.อรอมล พลหลา

1,000

-

14,000

5,000

นางวันเพ็ญ โพธิ์อาพล
,น.ส.อรอมล พลหลา

500

-

นางวันเพ็ญ โพธิ์อาพล
,น.ส.อรอมล พลหลา

1,500

-

นางวันเพ็ญ โพธิ์อาพล
,น.ส.อรอมล พลหลา

4,000

-

ตค.62-กย.63

นายสุ พร พานิชกรณ์

51,250

-

ตค.62-มีค.63

นายสุ พร พานิชกรณ์

268,800

-

ตค.62-มีค.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ตค.62-มีค.63 หัวหน้าระดับชั้นม.1-6
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

งาน/โครงการ
 กิจกรรมสร้ างสรรค์พัฒนาผู้เรียน
 กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
 กิจกรรมกีฬาสีสมอเกมส์
 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียง
 กันตังพิทยากรลดเมืองร้ อนด้ วยมือเรา
 ลดเมืองร้อน 5 กิจกรรมหลัก
 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ระบบนิเวศ

งบประมาณ

งบอื่นๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

250,000

-

พค.63-มิย.63
พค.63-สค.63

นายสุ พร พานิชกรณ์

-

-

ตค.62-มีค.63

นายสุ พร พานิชกรณ์

2,000

-

พย.62-มีค.63

3,000

-

พย.62-มีค.63

6,000

-

ตค.-ธค.62

5,000

-

ตค.62-กย.63

 อบรมพัฒนาแกนนาและเครื อข่าย
 รณรงค์ป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด
TO BE NUMBER ONE
 กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติดในวันสาคัญ
 เข้าร่ วมประกวดกิจกรรมTO BE
NUMBER ONE

30,000

-

ตค.62-กย.63

 กิจกรรมศูนย์เพือ่ นใจ TO BE NUMBER
ONE

4,000

-

ตค.62-กย.63

 กิจกรรมขยายเครื อข่าย TO BE NUMBER
ONE กันตังพิทยากร

4,000

-

ตค.62-กย.63

 กิจกรรมค่ายพัฒนาแกนนาและสมาชิก TO
BE NUMBER ONE

21,200

-

ตค.62-กย.63

 กิจกรรมสัมมนาเครื อข่าย TO BE
NUMBER ONE กันตังพิทยากร

5,800

-

ตค.62-กย.63

รวมงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 3

739,,515

5,000

นายสุ พร พานิชกรณ์

นายสุ รเชษฐ สองรักษ์,
นายสุ พร พานิชกรณ์
นายสุ รเชษฐ สองรักษ์,
นายสุ พร พานิชกรณ์
นายสุ พร พานิชกรณ์

นายสุ รเชษฐ ,
นายวิสุทธิ์ ,
นางภัทรานิษฐ์,
น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.ณัฏฐกันย์
นางภัทรานิษฐ์,
น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.ณัฏฐกันย์
นางภัทรานิษฐ์,
น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.ณัฏฐกันย์
นางภัทรานิษฐ์,
น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.ณัฏฐกันย์
นางภัทรานิษฐ์,
น.ส.จุฑามาศ,
น.ส.ณัฏฐกันย์

งบจัดสรร
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่ งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ นานวัตกรรมมาใช้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่
งาน/โครงการ
งบประมาณ งบอื่นๆ
1 โครงการพัฒนาบุคลากรและปรับอัตรากาลังฯ
 พัฒนาบุคลากร
 ให้ครู เข้ารับการอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน
130,000
กับหน่วยงานอื่น ๆ
 จัดอบรมครู สมั มนาปี ละ 2 ครั้ง
 ศึกษาดูงาน ครู กลุ่มสาระฯและลูกจ้าง
 ส่งเสริ ม สนับสนุน ให้ขา้ ราชการครู ศึกษา
ต่อตามสาขาที่ตอ้ งการ/สาขาสายงาน
ปฏิบตั ิการสอน
 กัลยาณมิตรนิเทศ
 การนิเทศการจัดการเรี ยนการสอน
3.000
 ส่งเสริ มความก้าวหน้าของครู และนักเรี ยน
ตามโอกาสและความเหมาะสม
 จ้ าง ครู อัตราจ้ าง-ลูกจ้ างชั่วคราว
 จ้างครู อตั ราจ้าง 8 คน ครู ต่างประเทศ 3 คน 3,329,712
ลูกจ้างปฏิบตั ิงานนักการฯ 9 คน
รวมงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 4

3,462,712

-

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62-เมย.63

นายสุ รเชษฐ สองรักษ์
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

ตค.62-กย.63 นางวิลาสินี เย็นใจ
ตค.62-กย.63

ตค.62-เมย.63 นายสุ รเชษฐ สองรักษ์
นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม

งบจัดสรร
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

กลยุทธ์ ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้ หลักปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้ อมให้ เอือ้ ต่ อการเรียนรู้
ที่
งาน/โครงการ
1 โครงการพัฒนาระบบงานฝ่ าย
 พัฒนางานแผนงานโครงการและงาน
การเงินบัญชีพสั ดุ
 พัฒนางานแผนงาน
 พัฒนางานพัสดุ
 พัฒนางานการเงินและบัญชี
 พัฒนางานบริ หารจัดการทรัพยากรและ
การลงทุนเพือ่ การศึกษา
 พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพือ่ การ
บริ หารงบประมาณ
 งานสาธารณูปโภค
 พัฒนาระบบงานสาธารณูปโภค
 ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่ งใสใน
การดาเนินงานของสถานศึกษา
 รวบรวมเอกสารการดาเนินงานตาม
มาตรฐาน/ตัวชี้วดั EB1-EB11
 จัดทาคู่มือ/เอกสารของฝ่ ายงบประมาณ
 ปรับปรุงห้ องสานักงานการเงินและ
งบประมาณ
 ติดผ้าม่านหน้าต่างห้องสานักงาน
 เดินสายไฟภายในห้องสานักงาน
 จัดซื้อโซฟารับแขกและพัดลมตั้งพื้น
 พัฒนางานสารบรรณ
 การบริ การรับ-ส่งเอกสาร

งบประมาณ งบอื่นๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

70,353

-

3,000

10,000
-

-

-

นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
และคณะกรรมการงาน
แผนงานฯ
ต.ค.62-ก.ย.63 นางแก้วตา จินตาแก้ว
ต.ค.62-ก.ย.63 นางสายพิน ปรังพันธ์
น.ส.สายใจ กังแฮ
พ.ย.62-ส.ค.63 นายสุ นทร เพ็ชร์พราว

3,000

-

ต.ค.62-ก.ย.63 นายสุ นทร เพ็ชร์พราว

มีค.-กย.63

นางสายพิน ปรังพันธ์

2,381,568

-

ตค.62-กย.63 การเงิน, พัสดุ

-

-

ต.ค.62-ก.ย.63 นายสุ นทร เพ็ชร์พราว,
นางพรรณี จันทร์โถ

-

-

-

32,000

มค.63

23,789

54,498

ตค.62-กย.63

นายสุ นทร เพ็ชร์พราว,
นางสาวสายใจ กังแฮ

นางกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ
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แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จ.ตรั ง

ที่

2

งาน/โครงการ
 พัฒนาระบบงานบริการ
 เลี้ยงรับรองแขกที่มาตรวจเยีย่ มโรงเรี ยน
และบริ การบุคคลภายนอกที่มาขอรับ
บริ การจากโรงเรี ยน
 บริ การยานพาหนะ
- ค่าน้ ามัน
- ค่าประกัน พรบ.
- ซ่อมบารุ ง
 พัฒนางานวิชาการ ทะเบียนและวัดผล
 ให้บริ การงานวิชาการ
 ให้บริ การงานวัตผล
 ให้บริ การงานทะเบียน
 ผลิตเอกสารประกอบการเรี ยนการสอน
 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา
 จัดประชุมอบรม พัฒนาความรู ้เรื่ อง
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 พัฒนางานบุคคล อาคารสถานที่
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาด
โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่ งแวดล้ อมในโรงเรียน
 ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ไม้ ดอกไม้ ประดับ และ
สวนหย่อม
 จัดซื้อ-ดูแลบารุ งรักษาเครื่ องตัดสะพายเดินตาม อุปกรณ์ประกอบเครื่ องตัดหญ้า
 จัดซื้อปุ๋ ยและอุปกรณ์เพาะชากล้าไม้
 จัดซื้อพันธ์ไม้-จัดจ้างตัดแต่งต้นไม้
 จัดซื้อกระถางต้นไม้
 ซ่อมบารุ งรถกระบะ,รถตูค้ นั เก่าใช้ในการ
บรรทุกและขนวัสดุ

งบประมาณ งบอื่นๆ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62-กย.63

นางปิ ยาภรณ์ รัตนแก้ว

10,000

5,000

650,000
150,000
500,000

-

ตค.62-กย.63 นางสายพิน ปรังพันธ์
ตค.62-กย.63 นายสุรเดช กิ้มเจี้ยม
ตค.62-กย.63 นายสุ นทร เพ็ชร์พราว

7,828
54,500
51,283
-

800
7,000
5,789
600,000

ต.ค.62-ก.ย.63 นายมาณิตย์ คดีพิศาล
ต.ค.62-ก.ย.63 นางศิริรัตน์ ปูขาว
ต.ค.62-ก.ย.63 นายปรียะวัฒ เลิศภูววิ ฒั น์
ต.ค.62-ก.ย.63 นายมาณิ ตย์ คดีพิศาล

5,000

2,000

ตค.62-เมย.63 นางบุษยมาส สุ นทรเต็ม

15,000
50,000

-

ต.ค.62-ก.ย.63 นางวิชชุดา เหล่าตระกูลงาม
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร

5,000

-

ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร

5,000
10,000
5,000
20,000

-

ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63
ต.ค.62-ก.ย.63

นายจารึ ก
นายจารึ ก
นายจารึ ก
นายจารึ ก

ยกถาวร
ยกถาวร
ยกถาวร
ยกถาวร
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ที่

3

งาน/โครงการ
งบประมาณ งบอื่นๆ
 ซ่ อมบารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ
 จัดจ้าง –จัดซ่อมอาคารเรี ยนอาคารประกอบ 76,313
 จัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์งานช่าง
30,000
 ปรับซ่ อมระบบประปาบาดาล สุ ขภัณฑ์
อาคารเรียนและห้ องน้า
 จัดซื้อชุดก๊อกน้ า สายก๊อก
10,000
 จัดซื้อท่อประปาข้อต่อต่างๆ เทปพันเกลียว 10,000
สกรู หัวระเบิด กาวพีวซี ี
 จัดซ่อมห้องน้ า โถส้วม โถปั สสาวะ
10,000
แก้ปัญหาอุดตันฯลฯ
 ปรับซ่ อมระบบไฟฟ้า
 จัดซื้ออุปกรณ์หลอดไฟฟ้ า
10,000
 จัดซื้อสายไฟฟ้ า
5,000
 จัดอุปกรณ์ไฟฟ้ า ปลัก๊ , สวิทส์ , คัดเอ้าน์
5,000
และอื่นๆ
 จัดซื้ออุปกรณ์เดินสายไฟฟ้ าภายในภายนอก 5,000
 จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้ าตกแต่งเต็นท์งาน
5,000
นิทรรศการต่างๆและวันสาคัญต่างๆ
โครงการพัฒนางานบริการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ
 พัฒนางานประชาสั มพันธ์ /วารสาร
 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
 วารสารโรงเรี ยน
5,000
 ซ่ อมบารุงเทคโนโลยี
 กิจกรรมซ่อมบารุ งรักษาคอมพิวเตอร์
100,000

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร

ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร

ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร
ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึ ก ยกถาวร

ตค.62-กย.63

นายสามารถ กังแฮ

ตค.62-กย.63

นางเสาวนี ชัยทอง
นายแสนสุ ข หมาดนุย้

 กิจกรรมพัฒนาระบบเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์
 กิจกรรมซ่อมบารุ งรักษาแอร์ในโรงเรี ยน

175,000

ตค.62-กย.63

นายปรี ยวัฒ เลิศภูววิ ฒั น์

85,000

ตค.62-กย.63

 กิจกรรมบริ การอินเตอร์เน็ต

68,400

ตค.62-กย.63

นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
นายแสนสุ ข หมาดนุย้
นายรังสฤษณ์ คาหมื่น

นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

นายปรี ยวัฒ เลิศภูววิ ฒั น์
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ที่

งาน/โครงการ
 ปรับปรุงพัฒนาการให้ บริการเทคโนโลยีฯ
ห้ องโสตทัศนศึกษา
 กิจกรรมให้บริ การ
 ซ่อมบารุ งอุปกรณ์
รวมงบประมาณกลยุทธ์ ที่ 5

งบประมาณ งบอื่นๆ

23,000
4,638,034

17,000
739,087

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ตค.62-กย.63 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ตค.62-กย.63 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
งบจัดสรร

3.4 ตารางสรุปงาน/โครงการตามกลยุทธ์ โรงเรียนระดับแผนงาน จาแนกตามงบประมาณที่ได้ รับ ดังนี้
ที่

กลยุทธ์ โรงเรียนระดับแผนงาน

1

พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้เพือ่
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถนาไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมี
เหตุผล เป็ นขั้นตอน(Coding) สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์
(STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม
มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและ
เต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรร
มาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรี ยนรู ้

2

3

4

5

งบสารองจ่าย
รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

จานวน
งาน/โครงการ

4

งบประมาณ

งบอื่นๆ

หมายเหตุ

931,300

313,558

งบอื่นๆ
ได้แก่

2

913,417

2,000

2

739,,515

5,000

1

3,462,712

-

3

4,638,034

739,087

12

254,509
10,939,487

1,059,645

-เงินรายได้
สถานศึกษา
-งบ สพฐ.
ฯลฯ
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ส่ วนที่ 4
การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน เป็ นกิจกรรมสาคัญที่กาหนดให้ผรู ้ ับผิดชอบโครงการ เก็บ
รวบรวมข้อ มูล วิเคราะห์ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ เพื่อ เสนอให้ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนได้ทราบเป็ น
ระยะๆ โรงเรี ยนกันตังพิทยากร จึงได้กาหนดกลไกในการกากับ ติดตาม ประเมินโครงการในแผนปฏิบตั ิ
การประจาปี งบประมาณ 2563 ให้สามารถนาผลการติดตามประเมิ นผลมาใช้ใ นการปรั บปรุ งคุ ณ ภาพ
โครงการทั้งในส่ วนของเป้ าหมาย วิธีการดาเนิ นงาน หรื อกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
หรื อทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี รวมทั้งเพื่อนาผลการติดตาม ประเมินโครงการมาใช้ในการ
วางแผนพัฒนาการศึกษาในปี ต่อไปได้
4.1 ปัจจัยแห่ งความสาเร็จของแผนปฏิบัติการ
ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็จ คือ ปั จจัยที่สาคัญยิง่ ต่อการบรรลุความสาเร็ จตามวิสัยทัศน์ องค์กรมี
ปั จจัยหลักแห่งความสาเร็ จเป็ นแนวทางที่เป็ นรู ปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบตั ิงานทุกระดับให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของโรงเรี ยนกันตังพิทยากร มีดงั นี้
1. ผู ้บ ริ ห ารยึด วิ สัย ทัศ น์ และนโยบายที่ เ น้น การเรี ย นรู ้ เ ป็ นหลัก ใช้ แ นวคิ ด หลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิงาน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วม และกระจายอานาจ ใช้ความไว้วางใจในการ
สร้างเสริ มบรรยากาศ เป็ นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศการเรี ยนรู ้ พัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
2. งาน/โครงการสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรี ยน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีวฒั นธรรมแห่ งการเรี ยนรู ้ โดยมีความรู ้อย่างกว้างขวาง มี
ความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ ใช้ในการจัดการเรี ยนการสอน และให้ความ
ร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามแผนปฏิบตั ิการที่วางไว้ ส่งเสริ มความก้าวหน้าแก่ครู และบุคลากร
4. ระบบบริ หารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ มี
การปรับปรุ งอย่างต่อ เนื่ อ ง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การเปิ ดโอกาสให้บุคลากรมี ส่วนร่ วมในการ
ปฏิบตั ิงาน และการจัดสภาพการเรี ยนรู ้โดยมีการปรับปรุ งยุทธศาสตร์การจัดการเรี ยนการสอน และการจั ด
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล
5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่ใช้ในการบริ หารและการเรี ยนการสอน มีการวิจยั เพือ่ พัฒนา
6. หลักสู ตรของโรงเรี ยน มี ลกั ษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้อ งตามสถานการณ์ และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู ้อย่างหลากหลาย มุ่งสู่มาตรฐานสากล
7. การมี ส่วนร่ วมของเครื อ ข่ายสถานศึ กษา ได้แก่ ผูป้ กครอง ชุ มชน องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น หน่วยงานทางการศึกษา เพิม่ โอกาสทางการเรี ยนแก่นกั เรี ยนให้สามารถเรี ยนรู ้ได้เต็มตามศักยภาพ
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จากการกาหนดแนวทางการพัฒนาโรงเรี ยนกันตังพิทยากรตามกลยุทธ์ท้ งั 5 กลยุทธ์ จึงต้องมี
แผนปฏิบตั ิการประจาปี ดาเนินการอย่างสอดคล้อง เป็ นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เพราะกลยุทธ์ส่งผล
กระทบต่อประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล สามารถเลื อกปรับและบูรณาการแนวพัฒนาตามบริ บท สภาพ
สัง คม ข้อ มู ล และจุด เน้น แต่ ล ะปี ให้เ ป็ นองค์ร วมโดยยึด ผูเ้ รี ย นเป็ นศู น ย์กลาง เน้น การมี ส่ วนร่ วมเป็ น
แรงผลักดันที่สาคัญ มีเครื อข่าย และทีมงานเป็ นปั จจัยหลักที่จะช่วยให้เกิดกาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ยัง่ ยืน
เพือ่ รองรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสการเรี ยนแก่ทุกคนอย่างมี
คุณภาพเท่าเทียมกันและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม เพือ่ เป้ าหมายการศึกษาตลอดชีวติ
4.2 วิธีกากับ ติดตาม
การดาเนินการตามแผน
1. กาหนดปฏิทินปฏิบตั ิงาน/โครงการ แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องทราบ
2. งานแผนงานประสานการดาเนินงาน/โครงการ
3. ผูร้ ับผิดชอบงาน/โครงการขออนุมตั ิ ดาเนินงานตามแผน
การกากับ ควบคุมการใช้ งบประมาณ
1. งานแผนงานจัดทาโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงิน
2. งานแผนงานบันทึกงบประมาณของงาน/โครงการ ลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้
เงิน บันทึกการขอใช้งบประมาณลงในโปรแกรมบัญชีควบคุมการใช้เงินและบันทึกในเอกสารการขอใช้
งบประมาณผ่านแผนงานเสนอขออนุมตั ิใช้เงินตามแผนจากผูอ้ านวยการ
3.หลังผ่านการอนุมตั ิส่งแบบบันทึกผ่านแผนงานคืนเจ้าของงาน/โครงการ ดาเนินการต่อไป
การนิเทศติดตามผล
1. ฝ่ ายบริ หาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ นิเทศ ติดตาม
2. หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ รายงานผลการดาเนินงานตามแผน
การรายงานผล
1. กาหนดให้ผรู ้ ับผิดชอบงาน/โครงการประเมินตนเองและรายงานความก้าวหน้าของการ
ดาเนินงาน/โครงการในแต่ละช่วงของปี งบประมาณ
2. นาผลการประเมินงาน/โครงการเปรี ยบเทียบกับเป้ าหมายของโรงเรี ยน แล้วสรุ ปผลการ
พัฒนาการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
การปรับแผนหรือจัดทาแผนใหม่
ในระหว่างปี งบประมาณอาจพบปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการวางแผนหรื อการ
บริ หารงาน/โครงการ เช่น การประสานงาน การขออนุมตั ิดาเนินการการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ฯลฯ เพือ่ ให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น โรงเรี ยนอาจมีการปรับปรุ งการ
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ดาเนินการในระยะเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เป้ าหมาย ตัวชี้วดั ของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน และ
สนองต่อกลยุทธ์ของการพัฒนาการศึกษา
งานแผนงานได้ออกแบบติดตาม และแบบสรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ ดังนี้
แบบติดตาม โครงการ โรงเรียนกันตังพิทยากร
ลาดับที่ .............. หน้า............... ชื่อโครงการ........................................................................................
( ประจา  ต่อเนื่อง  ใหม่) งบประมาณ ...................................................................................... บาท
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ......................................................................... ฝ่ าย.............................................
ผลการติดตามการดาเนินการ
ลาดับ
กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ ยังไม่ ได้
กาลัง ดาเนินการ
ที่
ดาเนินการ
(วัน/เดือน/ปี )
ดาเนินการ ดาเนินการ
แล้ ว
1
2
3
4
5
6

ครั้งที่ 1

บันทึกผลการติดตาม
ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

(..............................................) (..............................................) (..............................................)
งานแผนงาน
งานแผนงาน
งานแผนงาน
วันที่
วันที่
วันที่
........./..................../............... ........./..................../............... ........./..................../...............

หมายเหตุ
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แบบฟอร์ มการรายงานโครงการ
สรุปผลการดาเนินงาน ปี งบประมาณ..............................
งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ...................................................................ฝ่ าย.................................
1. จานวนโครงการ..............โครงการ ดังนี้
1. ………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………
2. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด............................................. บาท
งบประมาณที่ใช้ไป
................................................. บาท
งบประมาณ เกิน/คงเหลือ ............................................... บาท
3. โครงการที่ดาเนินการตามกาหนด.......................................
โครงการ
ก่อนกาหนด................................ โครงการ
หลังกาหนด................................ โครงการ
ไม่ได้ดาเนินการ.......................... โครงการ
4. โครงการที่บรรลุตามเป้ าหมาย............................................
โครงการ
สูงกว่าเป้ าหมาย...................................... โครงการ
ต่ากว่าเป้ าหมาย....................................... โครงการ
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แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการ
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้/งาน .........................................................................ฝ่ าย.............................................
ชื่อโครงการ.................................................................................................................
สอดคล้องตามกลยุทธ์ สพฐ.ข้อที่......... กลยุทธ์ สพม.13 ข้อที่.......... กลยุทธ์ร.ร.ข้อที่.........
ลักษณะของโครงการ
ใหม่
ต่ อเนื่อง
งบประมาณที่ได้รับ............................................................ระยะเวลาดาเนินการ..............................................
วัตถุประสงค์ของโครงการ
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
เป้ าหมาย ผลผลิต(OUTPUT)
…………………………………………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์(OUTCOME)
………………………………………………………………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
วิธีการประเมินโครงการ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ผลการปฏิบตั ิงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
ผลการดาเนินโครงการ
วัตถุประสงค์
บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ
บรรลุวัตถุประสงค์บางข้ อ ไม่ บรรลุคอื .....................................................
สาเหตุเนื่องจาก....................................................................................................................
เป้ าหมาย
สู งกว่ าแผน
เท่ ากับแผน
ต่ากว่ าแผน
ต่ากว่ าแผนมาก
สาเหตุเนื่องจาก(กรณีต่ากว่ าแผน).....................................................................................
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ความร่ วมมือจากบุคลากร
ดีมาก
ดี
พอใช้
น้ อย
น้ อยมาก
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
มาก
พอใช้
น้ อย
น้ อยมาก
ความเพียงพอของงบประมาณ
มาก
พอใช้
น้ อย
น้ อยมาก
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
เร็วกว่ าแผน
ตามแผน
ช้ ากว่ าแผน
ผลสาเร็จในการดาเนินโครงการ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ปั ญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการในปี งบประมาณต่อไป
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
เกณฑ์ การให้ คะแนน
1 คะแนน หมายถึง มีผลงานอยู่ในระดับต่ากว่ า 50%
2 คะแนน หมายถึง มีผลงานอยู่ในระดับ 50 - 59%
3 คะแนน หมายถึง มีผลงานอยู่ในระดับ 60 - 69%
4 คะแนน หมายถึง มีผลงานอยู่ในระดับ 70 - 79%
5 คะแนน หมายถึง มีผลงานอยู่ในระดับ 80% ขึน้ ไป
โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่องระดับคะแนนทีต่ รงกับความเป็ นจริ ง
ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน
ด้ านบริบท
1. โครงการกาหนดวัตถุประสงค์-เป้ าหมายที่ชดั เจน
2. วัตถุประสงค์สอดคล้องกับเป้ าหมายของโครงการ
3. มีหลักฐานและข้อมูลในการดาเนินงาน
4. ได้รับการสนับสนุนและความร่ วมมือจากบุคคลและ
ฝ่ าย/หมวด/งานที่เกี่ยวข้อง
5. มีสถานที่และสภาพแวดล้อมในการดาเนินงานที่ดี

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด(5) (4) กลาง(3) (2) ทีส่ ุ ด(1)

หมายเหตุ
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ระดับความเหมาะสม
รายการประเมิน

มาก มาก ปาน น้ อย น้ อย
ทีส่ ุ ด(5) (4) กลาง(3) (2) ทีส่ ุ ด(1)

หมายเหตุ

ด้ านปัจจัย
6. จานวนบุคลากรที่ร่วมโครงการ/งานเพียงพอ
7. จานวนของวัสดุ-อุปกรณ์การดาเนินงานเพียงพอ
8. ระยะเวลาในการดาเนิ นงานเหมาะสม
9. งบประมาณที่ใช้ในการดาเนิ นงานเพียงพอ
ด้ านกระบวนการ
10. บุคลากรใช้ความรู ้ความสามารถในการดาเนิ นงาน
11. มีวิธีการในการดาเนินงานถูกต้องเป็ นกระบวนการ
12. การดาเนินงานเป็ นไปตามกาหนดเวลา
13. งบประมาณที่ใช้เป็ นประโยชน์คมุ ้ ค่าต่อการเรี ยนรู ้
ด้ านผลผลิต
14. ผลการดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมาย
15. ผลการดาเนินงานเป็ นประโยชน์ต่อนักเรี ยน
16. ผลการดาเนินงานเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร/ครู
17. ผลการดาเนินงานเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน
18. ผลการดาเนินงานคุม้ ค่า-เหมาะสมกับงบประมาณ
19. ผลการดาเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยุทธ์
20. ความพึงพอใจทั้งด้านปริ มาณและคุณภาพ
รวม
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่ องหารด้ วย 20)

ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 4 ขึ้นไป แสดงว่าการดาเนินโครงการ ได้ผลเป็ นที่น่าพอใจ
ถ้าได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 4 แสดงว่าการดาเนินโครงการ ควรปรับปรุ ง
สรุ ปผล การดาเนินโครงการนี้
เป็ นที่น่าพอใจ
ควรปรับปรุ ง
ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบ
(……………………………………..)
............/................/............
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ความเห็นของหัวหน้ ากลุ่มสาระการเรียนรู้ /หัวหน้ างาน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(……………………………………..)
................./................/.................
ความเห็นของรองผู้อานวยการฝ่ าย.....................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(……………………………………..)
................./................/.................
ความเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................
(……………………………………..)
................./................/.................

ภาคผนวก

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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แผนพัฒนาปี งบประมาณ 2563-2565
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์และกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้กาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ าประสงค์และกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับเขตพื้นที่การศึกษาและสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดังนี้
วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนกันตังพิทยากรมุ่ งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มี ความรู ้คู่คุณธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อ ม น้อ มนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริ มกิจกรรมสร้างสรรค์ นานวัตกรรมการเรี ยนรู ้สู่มาตรฐานสากลภายใน
ปี 2565
พันธกิจ
1. พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล
2. ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ สู่สงั คมอย่างยัง่ ยืน
3. เพิม่ โอกาสทางการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
4. พัฒนาครู และบุคลากรเป็ นครู มืออาชีพ โดยนาศาสตร์ พระราชาและนวัตกรรมมาใช้ในการ
จัดการเรี ยนรู ้
5. พัฒนาระบบบริ หารการจัดการศึกษาโดยใช้หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลัก
ธรรมาภิบาล
เป้ าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดยประยุกต์ใช้ความรู ้
เพื่อ การศึก ษาต่ อ การประกอบอาชี พ และสามารถน าไปใช้ใ นชี วิต ประจ าวัน ได้อ ย่า ง
เหมาะสม
2. ผูเ้ รี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน (Coding) สามารถเรี ยนรู ้ดว้ ย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิ ตศาสตร์ (STEM) และมี ทกั ษะที่จาเป็ น
ในศตวรรษที่ 21
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาถิ่นได้อย่างเหมาะสม
4. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลัก 12 ประการ
5. ผูเ้ รี ย นรู ้ รั ก ษ์สิ่ งแวดล้อ มและน าหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพีย งมาประยุก ต์ใ ช้ใ น
ชีวติ ประจาวัน
6. ผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพือ่ พัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง ยัง่ ยืน
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7. ผูเ้ รี ยนได้รับโอกาสในการพัฒนาด้านการเรี ยนรู ้ตามหลักสูตรและเข้าร่ วมกิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ความสามารถอย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ
8. ครู นาศาสตร์พระราชา การจัดการเรี ยนรู ้ผา่ นกิจกรรมการปฏิบตั ิจริ ง (Active Learning) และ
นวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
9. ผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
10.โรงเรี ยนมี ระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ ที่ 1 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู ้ เพื่อ การศึกษาต่อ การประกอบอาชี พ และสามารถนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์ ที่ 2 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ มีทกั ษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็ นขั้นตอน(Coding)
สามารถเรี ย นรู ้ ด้ว ยวิธี ก ารทางวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศ วกรรม คณิ ต ศาสตร์
(STEM) และมีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ ที่ 3 : พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม รู ้รักษ์สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่ วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์อย่างเหมาะสมและเต็มศักยภาพ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวัน
กลยุทธ์ ที่ 4 : พัฒนาผูบ้ ริ หาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ มีความรู ้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ นานวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
กลยุทธ์ ที่ 5 : พัฒนาระบบการบริ หารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้
การดาเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้ านการเรียนการสอน
การดาเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
ได้จดั ให้มีหลักสู ตรสถานศึ กษา ที่มุ่ง พัฒนาผูเ้ รี ยนทุกคนซึ่ งเป็ นกาลังของชาติให้มี ความสมดุ ล ทั้งด้า น
ร่ างกาย ความรู ้ คุณธรรมมีจิตสานึ กในความเป็ นพลเมืองไทยและเป็ นพลเมืองโลก ยึดมัน่ ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุขมีความรู ้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่
จาเป็ นต่อการประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวติ โดยมุ่งเน้นเป็ นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อ
ว่า ทุกคนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ ผลของการพัฒนาการคุณภาพการศึกษา
ในช่วงที่ผา่ นมาเป็ น ดังนี้

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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ผลสั มฤทธิ์ของผู้เรียน
ในปี การศึกษา 2559 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของทุกระดับชั้น = 2.77
ในปี การศึกษา 2560 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของทุกระดับชั้น = 2.90
ในปี การศึกษา 2561 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของทุกระดับชั้น = 3.05
ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-Net) มีวชิ าที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี
การศึกษา 2559 ดังนี้
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ก ลุ่ มสาระที่ ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่า ระดับ ประเทศ 3 กลุ่ ม สาระคื อ
ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไม่มีวชิ าใดได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังตารางข้างล่างนี้
ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จาแนก 5 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(91)
สั งคมศึ กษา(92)
ภาษาอังกฤษ(93)
คณิตศาสตร์ (94)
วิทยาศาสตร์ (95)

ระดับโรงเรียน
S.D.
46.73 11.83
49.63 11.87
29.55
7.75
30.27 12.98
33.51
8.31

ระดับจังหวัด
S.D.
49.01 13.21
51.43 13.43
32.14 12.31
31.80 17.84
36.74 11.65

ระดับภาค
S.D.
45.36 13.39
47.45
13.5
30.77 11.34
28.13 15.54
34.43 10.47

ระดับ สพฐ
S.D.
46.81 12.84
49.34 12.95
31.39 11.90
29.53 15.66
35.12 10.30

ระดับประเทศ
S.D.
46.36 12.99
49.00 13.15
31.80 12.59
29.31 15.74
34.99 10.34

ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2559
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จาแนก 5 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(01)
สั งคมศึ กษา(02)
ภาษาอังกฤษ(03)
คณิตศาสตร์ (04)
วิทยาศาสตร์ (05)

ระดับโรงเรียน
S.D.
51.45 13.83
35.86
6.53
23.76
5.83
23.40
9.82
29.57
5.89

ระดับจังหวัด
S.D.
55.27 15.55
37.22
8.72
27.50 11.60
27.32 16.02
32.60
9.27

ระดับภาค
S.D.
50.31 16.88
35.11
8.76
26.14 11.28
23.68 13.50
30.57
8.52

ระดับ สพฐ
S.D.
53.09 15.87
36.17
8.73
27.35 12.64
24.90 14.44
31.77
8.79

ระดับประเทศ
S.D.
52.29 16.27
35.89
8.86
27.76 13.39
24.88 14.73
31.62
8.96

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-Net) มีวชิ าที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี
การศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ก ลุ่ มสาระที่ ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่า ระดับ ประเทศ 3 กลุ่ ม สาระคื อ
ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไม่มีวชิ าใดได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังตารางข้างล่างนี้
ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จาแนก 4 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(91)
ภาษาอังกฤษ(93)
คณิตศาสตร์ (94)
วิทยาศาสตร์ (95)

ระดับโรงเรียน
S.D.
46.90 12.62
27.50
7.24
26.00 12.93
32.38
8.52

ระดับจังหวัด
S.D.
50.63 13.58
30.42 10.55
28.67 18.86
33.69 10.61

ระดับภาค
S.D.
47.12 14.13
29.47 10.38
25.27 16.39
31.83
9.88

ระดับ สพฐ
S.D.
48.77 13.56
30.14 10.98
26.55 16.36
32.47
9.80

ระดับประเทศ
S.D.
48.29 13.73
30.45 11.60
26.30 16.40
32.28
9.81

ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2560
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จาแนก 5 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(01)
สั งคมศึ กษา(02)
ภาษาอังกฤษ(03)
คณิตศาสตร์ (04)
วิทยาศาสตร์ (05)

ระดับโรงเรียน
S.D.
48.39 12.85
34.33
6.65
22.85
7.03
22.56 13.28
26.41
8.73

ระดับจังหวัด
S.D.
52.07 14.87
35.85
9.08
27.89 12.78
27.12 19.08
30.43 12.39

ระดับภาค
S.D.
47.32 16.06
34.09
8.91
26.49 12.37
22.96 15.92
28.58 11.11

ระดับ สพฐ
S.D.
50.07 15.37
34.96
8.97
27.91 13.95
24.64 17.30
29.48 11.91

ระดับประเทศ
S.D.
49.25 15.77
34.70
9.10
28.31 14.65
24.53 17.59
29.37 12.03

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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ผลการทดสอบระดับชาติข้นั พื้นฐาน (O-Net) มีวชิ าที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ในปี
การศึกษา 2561 ดังนี้
ระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มี ก ลุ่ มสาระที่ ไ ด้คะแนนเฉลี่ ย สู ง กว่า ระดับ ประเทศ 3 กลุ่ ม สาระคื อ
ภาษาไทย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม คณิ ตศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ไม่มีวชิ าใดได้คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ดังตารางข้างล่างนี้

ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จาแนก 4 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(91)
ภาษาอังกฤษ(93)
คณิตศาสตร์ (94)
วิทยาศาสตร์ (95)

ระดับโรงเรียน
S.D.
52.91 15.30
26.44
7.21
31.12 15.55
37.11 11.21

ระดับจังหวัด
S.D.
58.36 15.93
29.32 10.51
33.00 18.53
38.46 12.04

ระดับภาค
S.D.
53.19 16.71
28.52 10.19
29.09 16.03
35.72 11.19

ระดับ สพฐ
S.D.
55.04 15.79
29.10 10.94
30.28 16.02
36.43 10.99

ระดับประเทศ
S.D.
54.42 16.02
29.45 11.55
30.04 16.03
36.10 11.01

ผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน(O-NET) ปี การศึ กษา 2561
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จาแนก 5 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(01)
สั งคมศึ กษา(02)
ภาษาอังกฤษ(03)
คณิตศาสตร์ (04)
วิทยาศาสตร์ (05)

ระดับโรงเรียน
S.D.
48.72 15.01
34.64
5.81
27.41
9.09
29.99 17.79
29.15
9.09

ระดับจังหวัด
S.D.
50.03 15.46
36.38
7.96
31.04 13.81
33.57 21.82
31.74 11.50

ระดับภาค
S.D.
45.14 16.21
34.06
7.90
29.26 13.13
28.53 18.79
29.29 10.36

ระดับ สพฐ
S.D.
48.16 15.76
35.48
7.82
31.15 14.71
31.04 20.26
30.75 10.91

ระดับประเทศ
S.D.
47.31 16.10
35.16
7.96
31.41 15.30
30.72 20.49
30.51 11.08

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึ กษา 2559-2561
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 3 จาแนก 4 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(91) ปี 59
ภาษาไทย(91) ปี 60
ภาษาไทย(91) ปี 61
สั งคมศึกษา(92)ปี 59
ภาษาอังกฤษ(93)ปี 59
ภาษาอังกฤษ(93) ปี 60
ภาษาอังกฤษ(93) ปี 61
คณิตศาสตร์ (94) ปี 59
คณิตศาสตร์ (94) ปี 60
คณิตศาสตร์ (94) ปี 61
วิทยาศาสตร์ (95) ปี 59
วิทยาศาสตร์ (95) ปี 60
วิทยาศาสตร์ (95) ปี 61

ระดับโรงเรียน
S.D.
46.73
11.83
46.90
12.62
52.91
15.30
49.63
11.87
29.55
7.75
27.50
7.24
26.44
7.21
30.27
12.98
26.00
12.93
31.12
15.55
33.51
8.31
32.38
8.52
37.11
11.21

ระดับจังหวัด
S.D.
49.01
13.21
50.63
13.58
58.36
15.93
51.43
13.43
32.14
12.31
30.42
10.55
29.32
10.51
31.80
17.84
28.67
18.86
33.00
18.53
36.74
11.65
33.69
10.61
38.46
12.04

ระดับภาค
S.D.
45.36
13.39
47.12
14.13
53.19
16.71
47.45
13.5
30.77
11.34
29.47
10.38
28.52
10.19
28.13
15.54
25.27
16.39
29.09
16.03
34.43
10.47
31.83
9.88
35.72
11.19

ระดับ สพฐ
S.D.
46.81
12.84
48.77
13.56
55.04
15.79
49.34
12.95
31.39
11.90
30.14
10.98
29.10
10.94
29.53
15.66
26.55
16.36
30.28
16.02
35.12
10.30
32.47
9.80
36.43
10.99

ระดับประเทศ
S.D.
46.36
12.99
48.29
13.73
54.42
16.02
49.00
13.15
31.80
12.59
30.45
11.60
29.45
11.55
29.31
15.74
26.30
16.40
30.04
16.03
34.99
10.34
32.28
9.81
36.10
11.01

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติข้ ันพืน้ ฐาน (O-NET) ปี การศึ กษา 2559-2561
ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 6 จาแนก 5 วิชา
โรงเรียนกันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
วิชา
ภาษาไทย(01) ปี 59
ภาษาไทย(01) ปี 60
ภาษาไทย(01) ปี 61
สั งคมศึกษา(02) ปี 59
สั งคมศึกษา(02) ปี 60
สั งคมศึกษา(02) ปี 61
ภาษาอังกฤษ(03) ปี 59
ภาษาอังกฤษ(03) ปี 60
ภาษาอังกฤษ(03) ปี 61
คณิตศาสตร์ (04) ปี 59
คณิตศาสตร์ (04) ปี 60
คณิตศาสตร์ (04) ปี 61
วิทยาศาสตร์ (05) ปี 59
วิทยาศาสตร์ (05) ปี 60
วิทยาศาสตร์ (05) ปี 61

ระดับโรงเรียน
S.D.
51.45
13.83
48.39
12.85
48.72
15.01
35.86
6.53
34.330
6.65
34.64
5.81
23.76
5.83
22.85
7.03
27.41
9.09
23.40
9.82
22.56
13.28
29.99
17.79
29.57
5.89
26.41
8.73
29.15
9.09

ระดับจังหวัด
S.D.
55.27
15.55
52.07
14.87
50.03
15.46
37.22
8.72
35.85
9.08
36.38
7.96
27.50
11.60
27.89
12.78
31.04
13.81
27.32
16.02
27.12
19.08
33.57
21.82
32.60
9.27
30.43
12.39
31.74
11.50

ระดับภาค
S.D.
50.31
16.88
47.32
16.06
45.14
16.21
35.11
8.76
34.09
8.91
34.06
7.90
26.14
11.28
26.49
12.37
29.26
13.13
23.68
13.50
22.96
15.92
28.53
18.79
30.57
8.52
28.58
11.11
29.29
10.36

ระดับ สพฐ
S.D.
53.09
15.87
50.07
15.37
48.16
15.76
36.17
8.73
34.96
8.97
35.48
7.82
27.35
12.64
27.91
13.95
31.15
14.71
24.90
14.44
24.64
17.30
31.04
20.26
31.77
8.79
29.48
11.91
30.75
10.91

ระดับประเทศ
S.D.
52.29
16.27
49.25
15.77
47.31
16.10
35.89
8.86
34.70
9.10
35.16
7.96
27.76
13.39
28.31
14.65
31.41
15.30
24.88
14.73
24.53
17.59
30.72
20.49
31.62
8.96
29.37
12.03
30.51
11.08

(ข้อมูลจากงานวัดผล)

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

72

สรุปผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี งบประมาณ 2562 โรงเรียน กันตังพิทยากร อาเภอ กันตัง จังหวัด

ตรัง จากงานวัดผลโรงเรียน

สรุปผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปี งบประมาณ 2562 โรงเรียน กันตังพิทยากร อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง จากงานวัดผลโรงเรียน
ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

3.27
3.20

2.84
2.74

3.27
3.13

-1.75
3.06
3.01

-2.50
2.63
2.95
8.00

-3.50
2.91
3.13
5.50

-1.25
3.15
3.19
1.00
3.51
3.21
-7.50
3.34
3.31
-0.75
3.54
3.41
-3.25

2.76
2.92
4.00
2.13
2.70
14.25
2.99
2.66
-8.25
2.66
2.71
1.25

2.75
2.83
2.00
2.33
2.52
4.75
2.65
2.69
1.00
2.93
3.05
3.00

3.12
3.38
6.50
3.11
3.39
7.00
3.46
3.54
2.00
3.05
3.57
13.00
3.50
3.63
3.25
3.03
3.17
3.50

2.89
2.96
1.75

สุ ข ศึกษาฯ

ศิล ปะ

การงานอาชีพ

3.96
3.67

3.22
3.66
11.00

3.38
2.88

2.98
2.83

-7.25
3.83
3.75

-3.75
2.77
2.95
4.50

-2.00
3.81
3.83
0.50

2.59
2.61
0.50
2.92
2.57
-8.75
2.59
2.80
5.25

3.36
3.29
-1.75
3.94
3.96
0.50
3.83
3.84
0.25

3.64
3.63
-0.25
3.73
3.63
-2.50
3.31
3.28

-12.50
3.06
3.37
7.75
3.53
3.61
2.00
2.63
2.98
8.75

-0.75
3.40
3.39

3.04
2.94

-0.25
3.69
3.20

-2.50
3.61
3.53

-12.25

-2.00
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GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562
(เพิ่ม+) คิดเป็ น %
(ลด -) คิดเป็ น %

ภาษาไทย

กลุ่ มสาระการเรียนรู้
สั งคมศึกษา
ภาษาต่างประทศ
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ด้ านการบริหารจัดการ
โรงเรี ยนมี การบริ หารจัดการศึกษาแบบมี ส่วนร่ วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตัวแทนผูป้ กครอง ชุมชุนเข้ามามีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารมี
ความรู ้ วิสัยทัศน์ และภาวะการเป็ นผูน้ า มี มนุ ษยสัมพันธ์ มีความสามารถในการบริ หารจัดการ บุคลากรมี
ความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน มี ความเสี ยสละ ให้ความร่ วมมื อ ในการพัฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดี สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรี ยนการสอนที่นาไปสู่คุณภาพชีวติ ที่ดี
การพัฒนาวิชาชีพ
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร ได้ดาเนิ นการจัดทาแผนปฏิบตั ิการใช้งบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สู่ มาตรฐานวิชาชี พ ส่ งเสริ มการวิจยั และการพัฒนานวัตกรรมที่เอื้ อ ต่อ การ
จัดการเรี ยนรู ้โดยใช้งบประมาณประจาปี ดังนี้
1. จัดตั้งงบประมาณจัดสรรครู เข้าอบรมสัมมนาทางวิชาการที่เป็ นประโยชน์ต่อการจัดการเรี ยนรู ้
และการพัฒนาทางวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เช่น สพฐ. สพท.
2. โรงเรี ยนจัดการอบรมสัมมนาครู ภายในโรงเรี ยนโดยเชิ ญวิทยากรที่มีความรู ้ความสามารถใน
หลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู การปรับเลื่อนวิทยฐานะ
3. โรงเรี ย นส่ ง เสริ มให้ครู เข้า ร่ ว มเป็ นวิทยากรการอบรมการจัดการเรี ย นการสอนในเขตพื้น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และเขตอื่นๆที่ขออนุเคราะห์มา และร่ วมกับหน่วยงานองค์กรภายนอก
4. โรงเรี ยนประสานความร่ วมมือในการส่ งเสริ มและจัดสวัสดิการต่างๆแก่ครู จาก สกสค. คุรุสภา
และโรงเรี ยนจัดให้
5. โรงเรี ยนส่ งเสริ มให้บุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครู และประเมินการต่อหรื อการขออนุ ญาตใบ
ประกอบวิชาชีพครู
6. โรงเรี ยนส่งเสริ มพัฒนาสนับสนุนการดาเนินการเลื่อนวิทยฐานะปรับตาแหน่งแก่ครู
งบประมาณของโรงเรียน
รายการ
เงินที่ได้รับจากรัฐ
เงินทุนที่จดั หา
เงินอื่น ๆ
รวม

ปี งบประมาณ 2561
7,187,285
4,202,400

ปี งบประมาณ 2562
6,239,275
4,309,200

ปี งบประมาณ 2563
6,174,870
4,099,200

11,389,685

10,548,475

10,274,070
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คาสั่งโรงเรียนกันตังพิทยากร
ที่ 258/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563
ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
กาหนดไว้ในข้อ 14(2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึก ษาของสถานศึกษาที่มุ่ง คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยกาหนดเป้าหมาย หลักการเนื้อหา กระบวนการจัดทา และบทบาทหน้าที่
ของผู้ที่ เกี่ ยวข้องที่สถานศึ กษาต้อ งค านึ งและนาไปปฏิบั ติ ภายใต้ การส่ ง เสริม สนับ สนุ นและร่ วมพัฒ นาจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ในการนี้เพื่อให้การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ
2562 โรงเรียนกันตังพิทยากร บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดไว้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานดังนี้
1. คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ า ที่ ใ ห้ ค าแนะน า ปรึ ก ษา เสนอแนะแนวทาง สนั บ สนุ น การ
ดาเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และอานวยความสะดวกในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563
ของโรงเรียนกันตังพิทยากร ประกอบด้วย
1.1 นายภิญโญ จินตนปัญญา
ประธานกรรมการ
1.2 นายสุนทร เพ็ชร์พราว
รองประธานกรรมการ
1.3 นายสุรเชษฐ์ สองรักษ์
กรรมการ
1.4 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
กรรมการ
1.5 นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
กรรมการและเลขานุการ
1.6 นางเสาวนี ชัยทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. คณะกรรมการยกร่ า งแผนปฏิบั ติ ก าร ประจ าปี ง บประมาณ 2563 มี ห น้ าที่ วิ เ คราะห์ข้ อ มู ล
ประเด็นปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียนกันตัง
พิทยากร สอดคล้อ งกับ สภาพปัจ จุบัน ปัญ หาความต้อ งการของ สานักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษามัธ ยมศึก ษา
เขต 13 และตามแนวทางที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด พร้อมทั้งยกร่างแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย
2.1 นายภิญโญ จินตนปัญญา
ประธานกรรมการ
2.2 นายสุนทร เพ็ชร์พราว
รองประธานกรรมการ
2.3 นายสุรเชษฐ์ สองรักษ์
กรรมการ
2.4 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
กรรมการ
2.5 หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
กรรมการ
2.6 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
2.7 หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน
กรรมการ
2.8 แผนงานฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย
กรรมการ
2.9 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
กรรมการ
2.10 นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
กรรมการและเลขานุการ
2.11 นางเสาวนี ชัยทอง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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3. คณะกรรมการฝ่ายจัดทาเอกสารแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2563 มีหน้าที่เก็บรวบรวม
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องสมบูรณ์นามา
พิจารณาใช้ประกอบการวางแผนได้ เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการจากฝ่ายต่างๆ มาเรียบเรียงจัดพิมพ์
เป็นเอกสารรูปเล่มที่ถูกต้อง สวยงาม ประกอบด้วย
3.1 นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
ประธานกรรมการ
3.2 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
กรรมการ
3.3 นายแสนสุข หมาดนุ้ย
กรรมการ
3.4 นางเสาวนี ชัยทอง
กรรมการและเลขานุ การ
4. คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
4.1 นางปิยาภรณ์ รัตนแก้ว
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวกิ่งกาญจน์ ชูเวชะ
กรรมการ
4.3 นางพริ้ม พันธุเสน
กรรมการ
4.4 นางศิริพร แสงจันทร์
กรรมการ
4.5 นางสายพิน ปรังพันธ์
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้าที่เตรียมสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ ติดตั้งอุปกรณ์การขยายเสียง
จอภาพ โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง ตามจุดที่มีการอบรม ประกอบด้วย
5.1 นายจารึก ยกถาวร
ประธานกรรมการ
5.2 นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง
กรรมการ
5.3 นายแสนสุข หมาดนุ้ย
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ มีหน้าที่บันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย
6.1 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
ประธานกรรมการ
6.2 นายแสนสุข หมาดนุ้ย
กรรมการ
6.3 นายณฐกร อ่อนเกลี้ยง
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่จัดทาแบบประเมิน สรุปรายงานผล ประกอบด้วย
7.1 นางเสาวนี ชัยทอง
ประธานกรรมการ
7.2 นายแสนสุข หมาดนุ้ย
กรรมการ
7.3 นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
กรรมการและเลขานุการ
ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง นี้ ปฏิบัติหน้ าที่ที่ไ ด้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเรีย บร้อ ย
มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ท างราชการ เป็ น ไปตามกรอบการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติตามแนวทางที่ สานั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กาหนด และสอดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา/ความต้องการของโรงเรียนกันตังพิทยากร และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
(นายภิญโญ จินตนปัญญา)
ผู้อานวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร

โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13
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บันทึกความเห็นชอบเอกสาร
แผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ 2563
ของโรงเรียนกันตังพิทยากร
ตามที่ประชุมฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยนกันตังพิทยากร ได้ร่วมพิจารณาแผนปฏิบตั ิการประจาปี
งบประมาณ 2562 ของโรงเรี ยนกันตังพิทยากรแล้ว
(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่ วนงบประมาณ ดังนี้
งบด้านวิชาการ
จานวน 1,730,661 บาท
งบด้านบริ หารทัว่ ไป
จานวน 559,920 บาท
งบสารองจ่าย
จานวน 254,509 บาท
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
2,545,090 บาท

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
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22
10
100

(2) เห็นชอบให้ดาเนินการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี งบประมาณ 2563 ได้
ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนกันตังพิทยากร ขอแสดงความ
ชื่นชมต่อผูบ้ ริ หารและคณะครู โรงเรี ยนกันตังพิทยากร ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี งบประมาณ 2563 อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้โดยคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรี ยนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ขอให้การดาเนิ นงานในโครงการต่างๆ ตาม
แผนกลยุทธ์ของโรงเรี ยน ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ทุกประการ

(ลงชื่อ)
(นายปิ ยะสวัสดิ์ จุฬาวิทยานุกูล)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนกันตังพิทยากร
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คณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั กิ าร





ที่ปรึกษา

นายภิญโญ จินตนปั ญญา
นายสุรเชษฐ สองรักษ์
นายสุนทร เพ็ชร์ พราว

ผู้อานวยการโรงเรี ยนกันตังพิทยากร
รองผู้อานวยการฝ่ ายการบริ หารวิชาการ
รองผู้อานวยการฝ่ ายการบริ หารงบประมาณ

คณะผู้จัดทา
นายรั งสฤษณ์ คาหมื่น
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายแสนสุข หมาดนุ้ย
หัวหน้ าฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระ
แผนงานฝ่ าย/งาน/กลุ่มสาระ
นางเสาวนี ชัยทอง

หัวหน้ างานแผนงานฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

พิมพ์ รู ปแบบเอกสาร จัดเล่ ม
นายรังสฤษณ์ คาหมื่น
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์
นายแสนสุข หมาดนุ้ย
นางเสาวนี ชัยทอง

แบบปก
นายวิเชษฐ์ พุทธิรัตน์

หัวหน้ า
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

