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โอกาสน้ี   และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าการปฏิบตัิงานในปีงบประมาณ 2563  จะท าให้การด าเนินงาน
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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 บทน า 
โรงเรียนกนัตงัพทิยากร เป็นสถานศึกษาที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพระราชบญัญตัิระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศกัราช 2546  มาตรา 34 (2)  และมาตรา 35   ทาํหน้าที่เป็นหน่วยเบิกตรง 
โดยไม่ตอ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา   มีอาํนาจหน้าที่ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 39  แห่ง
พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  และพระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2545  และฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2554  มาตรา 6  การจดัการ
ศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  โรงเรียนกนัตงั-
พทิยากรในฐานะที่เป็นสถาบนัการศึกษาที่มุ่งสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  จึง
จาํเป็นจะตอ้งมีการเตรียมการบริหารจดัการตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่มาตรฐานสากล บน
พื้นฐานของความพอเพียง  เพื่อให้การจดัการศึกษาสามารถดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงตอ้งมีการ
วางแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์องโรงเรียน  แนวทางนโยบายของสาํนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13  ยุทธศาสตร์ สพฐ. 2563  จุดเน้น  ทิศทางการพฒันาการศึกษาของสํานัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2563  โรงเรียนกนัตงัพิทยากรจึงไดจ้ดัทาํแผนปฏิบตัิ
ราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ต่อไป  โดยความร่วมมือร่วมใจจากคณะครู-อาจารย ์และบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน  

 

1.2 ประวตัิความเป็นมาของสถานศึกษา 
โรงเรียนกนัตงัพิทยากร  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 13  สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเ่ลขที่  282 ถนนตรังคภูมิ  
ตาํบลกนัตงั  อาํเภอกนัตงั   จงัหวดัตรัง  รหัสไปรษณีย ์ 92110  โทร.0-7525-1100   โทรสาร 0-7525-1295  
เวบ็ไซตข์องโรงเรียน  คือ  www.kantangpit.ac.th     เพจ คือ โรงเรียนกนัตงัพทิยากร 2018 

เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 6   มีเขตพื้นที่บริการ 7 ตาํบล 
ไดแ้ก่  ตาํบลควนธานี  ตาํบลวงัวน  ตาํบลบางหมาก  ตาํบลบางเป้า  ตาํบลคลองชีลอ้ม  ตาํบลกนัตงัใต ้และ
ตาํบลกนัตงั  

โรงเรียนกนัตงัพิทยากร  เปิดทาํการสอนคร้ังแรกเม่ือปีพ.ศ. 2516  ในฐานะเป็นโรงเรียนสาขาของ
โรงเรียนสภาราชินี  จงัหวดัตรัง  โดยอาศยัสถานที่ของโรงเรียนกนัตงั  ซ่ึงขณะนั้นเป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย  สงักดักรมสามญัศึกษา 
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 ต่อมาในปี พ.ศ. 2517  กระทรวงศึกษาธิการไดรั้บอนุมัติให้เปิดโรงเรียนมธัยมศึกษาประจาํอาํเภอ
กนัตงัขึ้น  ตามประกาศลงวนัที่  25  เมษายน  2517  โดยใชช่ื้อว่า  “โรงเรียนกนัตงัวิทยา”  บนเน้ือที่  62 ไร่  
97 ตารางวา  ห่างจากตวัอาํเภอประมาณ 5 กิโลเมตร  ซ่ึงเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามานานบริเวณ หมู่ 3  ตาํบล
บางเป้า  และเปิดทาํการสอนเม่ือวนัที่  17  พฤษภาคม  2517  ซ่ึงมีเพียงอาคารเรียนชัว่คราว  2  หลงัเท่านั้น  
โดยรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนสาขาของโรงเรียนสภาราชินี  ต่อมาในปลายปีเดียวกนัไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น  
“โรงเรียนกนัตงัพทิยากร”    
 ปี พ.ศ. 2518  ประชาชนและนกัเรียนต่างเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า  สถานที่ตั้งเดิมไม่เหมาะสม  เน่ืองจาก
ห่างไกลยา่นชุมชน  การคมนาคมไม่สะดวก  ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  จึงร่วมมือกนัร้องเรียนต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพือ่ขอยา้ยสถานที่เรียน และไดย้า้ยมาเรียนชัว่คราวที่บริเวณด่านกกัสัตว ์(คอกววั)  ซ่ึง
อยูใ่กลก้บัโรงเรียนกนัตงัเดิม 
 ปี พ.ศ. 2519  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนกันตงั  ให้มารวมกับโรงเรียนกันตงั-
พิทยากร  โดยโอนทรัพยสิ์น  ขา้ราชการ และลูกจา้งมารวมกนั  โรงเรียนกันตงัพิทยากรจึงได้ยา้ยมาอยู่ที่
โรงเรียนกนัตงั  ตั้งแต่วนัที่  1  มิถุนายน  2519  เป็นตน้มา 
 ในปี พ.ศ. 2524  โรงเรียนไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงศึกษาธิการ  ใหเ้ปิดสอนในระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย 
 พื้นที่ที่ต ั้งโรงเรียนนั้น  เดิมเป็นที่ราชพสัดุ  มีเน้ือที่ประมาณ  19  ไร่  นับว่าไม่เพียงพอสาํหรับการ
ขยายตวัในโอกาสต่อไป  ทางโรงเรียนจึงขอใชท้ี่ราชพสัดุอีกแปลงหน่ึงซ่ึงอยูติ่ดกนั  ทาํใหมี้เน้ือที่เพิม่ขึ้น  37  
ไร่  1 งาน  25 ตารางวา  ส่วนพื้นที่ที่ตาํบลบางเป้า  ไดถู้กใชเ้ป็นสถานที่เรียนวิชาเกษตรและปลูกยางพารา
ของโรงเรียนเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2529 

ปัจจุบนั โรงเรียนกนัตงัพิทยากร มีอาคารเรียนถาวร 5 หลงั  หอประชุม 1 หลงั  โรงฝึกงาน 4 หลงั  
โรงอาหาร 1 หลงั  อาคารประชาสัมพนัธ์ 1 หลงั  ห้องนํ้ าห้องส้วม 6 หลงั และบา้นพกัครู  7  หลงั  บา้นพกั
นกัการภารโรง  2  หลงั 
 ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนมีครู – อาจารยป์ระจาํการ 80 คน ครูอตัราจา้ง 10 คน พนักงานราชการ 
1 คน ลูกจา้งประจาํ 7 คน(พนกังานขบัรถ  2  คน ยาม  3  คน พนักงานบริการ 3 คน)  ลูกจา้งชัว่คราว 19 คน
(เจา้หน้าที่ธุรการโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน 1 คน เจา้หน้าที่พสัดุ 1 คน เจา้หน้าที่ทะเบียน 1 คน พนักงาน
บริการ 7 คน) รวมบุคลากรทั้งหมด 107  คน นกัเรียน  1,344 คน 
  

1.3  อ านาจ/หน้าที ่
  โรงเรียนกนัตงัพทิยากร  เป็นสถานศึกษาที่ไดรั้บรางวลัโรงเรียนพระราชทาน ในปี พ.ศ. 2549  และ

ผา่นการประเมินเป็นตน้แบบ 1 อาํเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1  และไดรั้บการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (ประเมินภายนอกรอบสาม) จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน)  มีอาํนาจหนา้ที่ในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
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พ.ศ. 2542  และที่แกไ้ขเพิม่เติม ฉบบัที่ 2  พ.ศ. 2545 และฉบบัที่ 3 พ.ศ. 2554  มาตรา 39  กาํหนดให้
กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังานการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมเขตพื้นที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการกระจายอาํนาจดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง  จดัโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น  4  ฝ่าย  ดงัน้ี 
    1)  ฝ่ายบริหารงานวชิาการ   2) ฝ่ายบริหารงบประมาณ  3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล   4) ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป   

โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนกนัตังพทิยากร 

   ---------- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรียน 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

หวัหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ หวัหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

-งานธุรการฝ่าย 
-งานพฒันาหลกัสตูร 
-งานพฒันากระบวนการเรียน
การสอนและวิจยัเพือ่พฒันา 
-งานทะเบียนนกัเรียน 
-งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน 
-งานพฒันาสือ่นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ
แหลง่เรียนรู้ 
-งานนิเทศการศึกษา 
-งานสง่เสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชมุชน 
-งานพฒันาระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-งานสง่เสริมกีฬานนัทนาการ
และความสามารถพเิศษ 

-งานแนะแนว 
-งานแผนงานสารสนเทศและ
ประเมินผล 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-งานธุรการฝ่าย 
-งานแผนงานและงบประมาณ 
-งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทนุเพือ่การศึกษา 
-งานบริหารการเงินและบญัช ี
-งานบริหารพสัดแุละสนิทรัพย์ 
-งานจดัระบบควบคมุภายใน
หน่วยงาน 
-งานสวสัดิการร้านค้า 
-งานแผนงานสารสนเทศและ
ประเมนิผล 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-งานธุรการฝ่าย 
-งานบริหารอตัราก าลงั 
-งานวินยัและการรักษาวินยั 
-งานสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
-งานสง่เสริมประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ 
-งานพฒันาบุคลากร 
-งานแผนงานสารสนเทศและการ
ประเมนิผล 
-งานดแูลอาคารสถานทีแ่ละ
สภาพแวดล้อม 
-งานนกัการภารโรง 
-งานติดตามประเมนิผล 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

-งานธุรการโรงเรียน 
-งานเลขานกุารคณะกรรมการ  
  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
-งานพฒันาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 

-งานสมัพนัธ์ชมุชนและ  
  ประชาสมัพนัธ์โรงเรียน 
-งานอนามยัและโภชนาการ 
-งานรักษาความปลอดภยั 
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ นร. 
-งานสร้างเสริมวินยั คุณธรรม  
จริยธรรมและแก้ไขพฤติกรรม 
-งานป้องกนัและแก้ไขปัญหา
สารเสพติด 

-งานสง่เสริมประชาธิปไตย 
-งานสวสัดิการนกัเรียน 
-งานข้อมลูสารสนเทศ 
-งานจดัท าส ามะโนผู้ เรียน 
-งานการรับนกัเรียน 
-งานบริการสาธารณะ 
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

-ระบบข้อมลูสารสนเทศ 
-ระบบประกนัคณุภาพการศกึษา 
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1.4 ภาระงาน/ปริมาณงาน 
โรงเรียนกันตงัพิทยากร ได้กาํหนดการบริหารและการจดัการศึกษาตามอาํนาจหน้าที่เพื่อพฒันา

คุณภาพของผูเ้รียนตามหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กับ
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยจดัแบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่าย ดงัน้ี  

 

 1.4.1  ฝ่ายการบริหารวิชาการ 
 งานวชิาการเป็นงานหลกั เป็นภารกิจของสถานศึกษาที่พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอาํนาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้
มากที่สุด ดว้ยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดาํเนินการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็น
ปัจจยัสาํคญัทาํให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการ สามารถพฒันาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน 
ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพือ่ 

1. ให้สถานศึกษาบริหารงานดา้นวิชาการไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็ว และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนกัเรียน สถานศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ิน 

2. ใหก้ารบริการและจดัการศึกษาของสถานศึกษาไดม้าตรฐานและมีคุณภาพ สอดคลอ้งกบัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพือ่พฒันาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอก 

3. ใหส้ถานศึกษาพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาการ
เรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู ้เรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญัได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

4. ใหส้ถานศึกษาไดป้ระสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของ
บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนๆ อยา่งกวา้งขวาง 

ขอบข่ายภารกิจ 
- การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
- การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
- การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
- การวจิยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
- การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยเีพือ่การศึกษา 
- การพฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
- การนิเทศการศึกษา 
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- การแนะแนวการศึกษา 
- การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
- การส่งเสริม และสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน

ที่จดัการศึกษา 
 

  1.4.2 ฝ่ายการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความ

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยดึหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ แบบมุ่งเน้น
ผลงาน ใหมี้การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากการบริการ มาใช้
บริหารจดัการเพือ่ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผูเ้รียน เพือ่ 

1. ใหส้ถานศึกษาบริหารงานดา้นงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตวั โปร่งใสตรวจสอบได ้
2. ใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธเ์ป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
3. ใหส้ถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรที่ไดอ้ยา่งเพยีงพอและมีประสิทธิภาพ  
ขอบข่ายภารกิจ 
1. การจดัทาํและเสนองบประมาณ 

- การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
- การจดัทาํแผนกลยทุธห์รือแผนพฒันาการศึกษา 
- การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 

2. การจดัสรรงบประมาณ 
- การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
- การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
- การโอนเงินงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 
- การตรวจสอบ ติดตามการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 
- การประเมินผลการใชเ้งินและผลการดาํเนินงาน 

4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพือ่การศึกษา 
- การจดัการทรัพยากร 
- การระดมทรัพยากร 
- การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
- กองทุนกูย้มืเพือ่การศึกษา 
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- กองทุนสวสัดิการเพือ่การศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 

- การเบิกเงินจากคลงั 
- การรับเงิน 
- การเก็บรักษาเงิน 
- การจ่ายเงิน 
- การนาํส่งเงิน 
- การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

6. การบริหารบญัชี 
- การจดัทาํบญัชีการเงิน 
- การจดัทาํรายงานทางการเงินและงบประมาณ 
- การจดัทาํและจดัหาแบบพมิพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
- การจดัทาํระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
- การจดัหาพสัดุ 
- การกาํหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือจดัจา้ง 
- การควบคุมดูแล บาํรุงรักษา และจดัจาํหน่ายพสัดุ 

 

    1.4.3  ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 
        การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคญัที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อดาํเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวั อิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญักาํลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและ
กา้วหนา้ในวชิาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็นสาํคญั เพือ่ 

1. ใหก้ารดาํเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งรวดเร็วเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
2. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสาํนึกในการปฏิบติัภารกิจที่รับผิดชอบให้

เกิดผลสาํเร็จตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
3. ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังานเต็มตามศกัยภาพ โดยยดึมัน่ในระเบียบวินัย 

จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานแห่งวชิาชีพ 
4. ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานวิชาชีพ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชู

เกียรติมีความมัน่คงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 
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ขอบข่ายภารกิจ 
- การวางแผนอตัรากาํลงัและกาํหนดตาํแหน่ง 
- การสรรหาปละการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
- วนิยัและการรักษาวนิยั 
- การออกจากราชการ 
- การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้ม 

 
    1.4.4  ฝ่ายการบริหารทั่วไป 

        การบริหารทัว่ไปเป็นงานที่เก่ียวขอ้งกับการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการบริหารอ่ืนๆ 
บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก ําหนดไว ้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันา
สถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผดิชอบที่ตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง เพือ่ใหก้ารจดัการ
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพือ่ 

1. ให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ส่งเสริม ประสานงานและอาํนวยการ ให้การปฏิบตัิงานของ
สถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ซ่ึงก่อให้เกิด 
ความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติที่ดี เล่ือมใส ศรัทธาและใหก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

ขอบข่ายภารกิจ 
- การดาํเนินงานธุรการ 
- งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
- การประสานและพฒันาเครือข่ายสถานศึกษา 
- การจดัการระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
- งานขอ้มูลสารสนเทศ 
- การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป 
- การจดัทาํสาํมะโนผูเ้รียน 
- การรับนกัเรียน 
- การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
- การระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษา 
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- การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
- การประชาสมัพนัธง์านการศึกษา 
- การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน  
- งานประสานราชการกบัเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
- การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 

 

1.5 ผลงานดเีด่นหรือความส าเร็จทีผ่่านมา/เกยีรติคุณของโรงเรียน 
รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
 

ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 

ปีการศึกษา 2557 
1 รางวลัเหรียญทองรอบก่อนชนะเลิศ   ม. ตน้ กิจกรรมพาทีสร้างสรรค ์โครงการเตรียมความพร้อม

สู่ประชาคมอาเซียนและทกัษะในศตวรรษที่ 21 
2 รางวลัเหรียญทองแดง กิจกรรมแข่งขนัเขียนเรียงความคดัลายมือ ม.1- 3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 
3 รางวลัเหรียญทองแดง งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนกิจกรรมแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง   ม.1 - 3 ระดบัเขต

พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

4 รางวลัเหรียญทอง รางวลัเหรียญทอง กิจกรรมแข่งขนัท่องอาขยานทาํนองเสนาะ  ม. 1 – 3  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64  

5 รางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขนัแต่งบทร้อยกรอง ( กลอนสุภาพ )  ม. 1 – 3  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

6 รางวลัเหรียญเงิน กิจกรรมแข่งขนัแต่งบทร้อยกรอง ( กลอนสุภาพ )  ม. 1 –3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

7 รางวลัเหรียญทองชนะเลิศ  เป็นตวัแทน กิจกรรมแข่งขนัพาทีสร้างสรรค ์ ม. 1 – 3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

8 รางวลัเหรียญทองแดงกิจกรรมแข่งขนัอ่านเอาเร่ือง   ม. 4 –  6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

9 รางวลัเหรียญทองแดงกิจกรรมแข่งขนัเขียนเรียงความคดัลายมือ ม.4 – 6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
10 รางวลัเหรียญทองกิจกรรมแข่งขนัท่องอาขยานทาํนองเสนาะ  ม. 4 – 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 

ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา คร้ังที่ 64 

11 รางวลัเหรียญทองกิจกรรมทาํหนงัสือเล่มเล็ก  ม. 4 – 6 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัเขตพื้นที่
การศึกษา คร้ังที่ 64 

12 รางวลัที่ ๓ กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์  “พลงัเยาวชนรุ่นใหม่ นาํไทยสู่อาเซียน” รู้จกัสวนดุสิต    รู้จกั
อาเซียน 

13 รางวลัชนะเลิศ กิจกรรมประกวดเขียนเรียงความ  ม. ตน้ “ คนพนัธุ ์PEA ฟ้ืนฟูทะเลไทย” 
14 รางวลัชนะเลิศ กิจกรรมประกวดเขียนคาํขวญั   ม. ตน้ ตน้ “ คนพนัธุ ์PEA ฟ้ืนฟูทะเลไทย” 
15 รางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมพาทีสร้างสรรค ์  ม. ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบั

ภาคใต ้คร้ังที่ 64  จงัหวดักระบี่ 
16 รางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมพาทีสร้างสรรค ์    ม. ตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดบัภาคใต ้

คร้ังที่ 64  จงัหวดักระบี่ 
17 รางวลัชมเชย การประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ม. ตน้ กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรคคุ์ณค่า 

เอกลกัษณ์ของชาติและอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
18 รางวลัชนะเลิศการประกวดหนงัสือเล่มเล็ก  ม. ปลาย    ม. ตน้ กิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรคคุ์ณค่า 

เอกลกัษณ์ของชาติและอตัลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน 
19 รางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation) ม.1-ม.3 
20 รางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.1- 3 
21 รางวลัระดบัเหรียญทอง การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ม.4- 6 
22 รางวลัระดบัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1- 3 

 

ปีการศึกษา 2558 
1 รางวลัชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในสถานศึกษาระดบัรักษามาตรฐานพร้อมเป็นตน้แบบ

ระดบัเงินปีที่ 2 จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนร์าชกญัญา  สิริวฒันาพรรณวดี 
2 รางวลัโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 
3 โรงเรียน  อย.นอ้ย  ระดบัยอดเยีย่ม 
4 รางวลัระดบัดีเด่นโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา

และระดบัจงัหวดั 
5 โรงเรียนที่มีผลงานการปฏิบตัิที่เป็นเลิศระดบัประเทศ  ดา้นพฒันาการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 
6 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนักีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน  ประจาํปี  2558 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
7 รางวลัชนะเลิศลาํดบัที่ 1 จาํนวน 18  รายการในการแข่งขนัศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัจงัหวดั 
8 นายมานะศกัด์ิ  สีดี  เขา้ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ คร้ังที่ 10 พ.ศ.  2558 
9 ไดรั้บรางวลั 3 เหรียญทองแดง จากงาน  MALAYSIAN INTERNATIONAL YOUNG 

INVENTOYS OLYMPIAD  2015 จากรัฐปีนงั  ประเทศมาเลเซีย 
10 รางวลัชนะเลิศวาดภาพ “จินตนาการแห่งอนาคต” โครงการกิจกรรมพฒันาทกัษะความสามารถ

พเิศษดา้นทศันศิลป์ดา้นดนตรีและนาฎศิลป์ รุ่นที่ 2 สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ กระทรวงวฒันธรรม
(นายมานะศกัด์ิ  สีดี ) 

11 รางวลัชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจาํนวน  500  บาท  วาดภาพระบายสี “อนุรักษป่์าชายหาดและ
ทรัพยากรสตัวน์ํ้ า”  เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี  กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มกระทรวง
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม (ด.ญ.รุจิกร  สงัเมือง) 

12 รางวลัชนะเลิศ เกียรติบตัรเหรียญทอง กิจกรรม “การแข่งขนัวาดภาพออกแบบป้ายรณรงคต่์อตา้น
ขบวนการคา้มนุษย”์ โครงการ “วนัเยาวชนแห่งชาติประจาํปี  2558” (ด.ญ.ป่ินนรี  เกาะสมนั) 

13 รางวลัเกียรติบตัรชนะเลิศพร้อมทุนการศึกษาจาํนวน  5,000 บาท และเป็นตวัแทนไปแข่งขนัต่อ
ระดบัประเทศ  การประกวดวาดภาพ “พระราชกรณียกิ์จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี” โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ด.ญ.ชุติมณฑน์ 
คาํแกว้, นายมานะศกัด์ิ  สีดี) 

14 รางวลัเกียรติบตัรรองชนะเลิศ ระดบัภาคใตพ้ร้อมทุนการศึกษาจาํนวน 3,000 บาท การประกวดวาด
ภาพ “วทิยาศาสตร์ในจินตนาการ” โครงการกิจกรรมค่าย “เวทีนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติคร้ังที่ 
11” ระดบัภาคใต ้ (นายมานะศกัด์ิ  สีดี) 

15 รางวลัเกียรติบตัรชมเชยระดบัประเทศพร้อมทุนการศึกษาจาํนวน  1,000 บาท  การประกวดวาดภาพ 
“พระราชกรณียกิ์จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ด.ญ.ชุติมณฑน์ คาํแกว้, นายมานะศกัด์ิ  สีดี) 

16 รางวลัเกียรติบตัรรองชนะเลิศอนัดบั 1 ระดบัประเทศพร้อมทุนการศึกษาจาํนวน  4,000 บาท  การ
ประกวดวาดภาพ “วทิยาศาสตร์ที่ย ัง่ยนื” โครงการกิจกรรมค่าย “เวทีนกัวทิยาศาสตร์รุ่นเยาวแ์ห่งชาติ
คร้ังที่ 11” ระดบัประเทศ  (นายมานะศกัด์ิ  สีดี) 

17 รางวลัชนะเลิศ เกียรติบตัรเหรียญทอง การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6                         
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2558  (นายมานะศกัด์ิ  สีดี) 

18 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญทอง การแข่งขนัเขียนภาพไทยเอกรงค ์ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2558  (ด.ญ.รุจิกร  สังเมือง) 

19 รางวลัเกียรติบตัรเหรียญเงิน การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้(Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2558  (ด.ญ.ชุติมณฑน์ คาํแกว้) 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
20 รางวลัเกียรติบตัรทองแดง การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั

ภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2558  (ด.ญ.นิสาชล  ขนุเศษ) 
ปีการศึกษา 2559 

1 วงดนตรีลูกทุ่งอันดามัน กนัตงัพิทยากรได้รับรางวลัชนะเลิศ รายการชิงชา้สวรรค์คอนเทสต ์บทเพลง สุนารี 
ราชสีมาและรองชนะเลิศ ประเภท ข ในการแข่งขนั แชมป์ออฟเดอะแชมป์ 

2 กลุ่มเยาวชนอาสาเครือข่ายตามโครงการกล้าแผ่นดินดว้ยเศรษฐกิจพอเพียง   ไดรั้บรางวลัโล่ประกาศคุณจาก
นายกรัฐมนตรี  พลเอกประยทุธ ์ จนัทร์โอชา        

3 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  
62   รุ่นอาย ุ 16  ปี  ชาย  

4 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  
62   รุ่นอาย ุ 18  ปี  หญิง  

5 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  
62   รุ่นอาย ุ 18  ปี  ชาย 

6 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  1  ( เหรียญเงิน  )กิจกรรมการแข่งขนัฟุตซอล คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  62   
รุ่นอาย ุ 14  ปี  ชาย 

7 รางวลัชนะเลิศ(เหรียญทอง)กิจกรรมการแข่งขนัฟุตซอล คอซิมบี๊เกมส์ คร้ังที่ 62 รุ่นอาย ุ18 ปี ชาย 
8 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนับาสเกตบอล คอซิมบี๊เกมส์  

คร้ังที่  62   รุ่นอาย ุ 14  ปี  ชาย 
9 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัเปตอง คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  62   

รุ่นอาย ุ 14  ปี  หญิงเด่ียว 
10 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัเปตอง คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  62   

รุ่นอาย ุ 18  ปี  หญิงคู่ 
11 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  1  ( เหรียญเงิน )กิจกรรมการแข่งขนัเทเบิลเทนนิส คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  

62   รุ่นอาย ุ 14  ปี  ชายคู่  
12 รางวลัชนะเลิศ ( เหรียญทอง )กิจกรรมการแข่งขนัเปตอง คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่ 62 รุ่นอาย ุ18 ปี ชายคู่ 
13 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  1  ( เหรียญเงิน )กิจกรรมการแข่งขนัทุ่มนํ้ าหนกั คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  

62   รุ่นอาย ุ 16  ปี  ชาย 
14 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  1  ( เหรียญเงิน )กิจกรรมการแข่งขนัทุ่มนํ้ าหนกั คอซิมบี๊เกมส์  คร้ังที่  

62   รุ่นอาย ุ 18  ปี  หญิง 
15 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัวิง่ 5000 เมตร คอซิมบี๊เกมส์  

คร้ังที่  62   รุ่นอาย ุ 16  ปี  ชาย 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
16 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัวิง่ 800 เมตร คอซิมบี๊เกมส์  

คร้ังที่  62   รุ่นอาย ุ 18  ปี  ชาย 
17 รางวลัรองชนะเลิศ  อนัดบั  2 ( เหรียญทองแดง )กิจกรรมการแข่งขนัวิง่ผลดั 4 X100  คอซิมบี๊เกมส์  

คร้ังที่  62   รุ่นอาย ุ 18  ปี  ชาย 
18 รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2 (เหรียญทองแดง)กิจกรรมการแข่งขนัฟุตบอล อบจ ตรัง รุ่น 18 ปี  ชาย 
19 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัมารยาทไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559   
20 รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัมารยาทไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน

ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559   
21 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัโครงงานคุณธรรม ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559   
22 รางวลัชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขนัโครงงานคุณธรรม ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559   
23 รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัสวดมนตแ์ปลบาลี-องักฤษ  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้

คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559   
24 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (นางสาวหทยัภทัร  กุง้อุย้ , นางสาวลลิตา  เวียน
วฒัน์  , นายชยณัฐ  ชัง่นะ) 

25 รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัหนงัสือเล่มเล็ก ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงป่ินนรี  เกาะสมนั , เด็กหญิงอรวรา  
สินเสริฐ  ,เด็กหญิงกลัปังหา  ส่งนาวา) 

26 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1  การแข่งขนัแต่งคาํประพนัธก์ลอนสุภาพ  ระดบัมธัยมศึกษาตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงปียร์ดา  ศิลปะกนัตงั , 
เด็กหญิงสุดารัตน์  เหล่าตระกูลงาม) 

27 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1  การแข่งขนัแต่งคาํประพนัธก์าพยย์านี11   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (นางสาวเสาวนีย ์  เป็ดทอง  
,นายเกริกสกุล  แสงเจริญกุล) 

28 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1  การแข่งขนัคดัลายมือระดบั  ระดบัมธัยมศึกษาตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงวภิาดา  แสงจนัทร์) 

29 รางวลัรองชนะเลิศ  การแข่งขนักล่าวสุทนทรพจน์   ระดบัมธัยมศึกษาปลาย  มหาวทิยาลยัราชมงคล
ศรีวชิยั วทิยาเขตรัง (นางสาววลยัลกัษณ์  นางสวย) 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
30 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กชายนเคนทธ ์ เดิมหล่ิม , เด็กชายธีรวฒัน์  
แซ่ตนั , เด็กชายสรายทุธ  เชยช่ืนจิตร) 

31 รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัหุ่นยนตบ์งัคบัมือ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (นายธนชิต  ตั้งปอง , นายปาริวตัร  บุญมาศ , 
นายธนศิลป์  สินธุป์ระจิม) 

32 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (นายปรเมศร์  กูมุดา , นายวศิน  หอมตระกูล , 
นายพงศกร  บุญศรี) 

33 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัโครงงานหุ่นยนต ์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่ 65 ปีการศึกษา 2559  (นายณัฐวฒิุ  พลประสิทธ์ิ , นายนรินทิพย ์ หลงสะ
, นางสาวปาริชาติ  ทองเหมือน) 

34 รางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัเคร่ืองบินพลงังานยาง ประเภทบินนาน  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กชายณฐัยศ  แหล่งสนาม , เด็กชายเทวา  หนูยิม้ซา้ย) 

35 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์  Science show  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงฟาตียะห์  หวงัจิ , 
เด็กหญิงศุภิสรา  สงัขท์อง,เด็กหญิงวาริธร  แหลมม่วง) 

36 รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัการแสดงทางวทิยาศาสตร์  Science show  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงฟาตียะห์  หวงัจิ , 
เด็กหญิงศุภิสรา  สงัขท์อง,เด็กหญิงวาริธร  แหลมม่วง) 

37 รางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงสุนนัทา  สุขพลาํ , 
เด็กชายโรจน์เรือง  เนตรทิพย)์ 

38 รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (เด็กหญิงอภสัชา  แสงรัตน์ , 
เด็กหญิงวรินธร  เลิศบริพฒัน์,เด็กหญิงทยดิา  ยะฝา) 

39 รางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  65  ปีการศึกษา  2559  (นางสาวจุฑามาศ  ช่วยรอด 
,นางสาวพรีพชัน  ชิตชลธาร,นายสรวศิ  กล่ินสุคนธ)์ 
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รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (เด็กหญิงจนัจิรา  หวงัจิ) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี สี ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (นางสาวชุติมณฑน ์ คาํแกว้) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  (เด็กหญิงรุจิกร  สงัเมือง) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ระดบัมธัยมศึกษา  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (คณะนกัเรียนวงดนตรีลูกทุ่ง) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (เด็กหญิงพรลภสั  หวงัจิ) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  (นางสาวสุนิสา  ทองหนกั) 
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัราํวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (คณะนกัเรียนรําวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้)   

รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนัราํวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (คณะนกัเรียนราํวงมาตรฐาน ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย)   
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560   
รางวลัเหรียญทอง  การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  (คณะนกัเรียนนาฏศิลป์ไทย
สร้างสรรค ์ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย)  
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ไมลช์มพ ู(ธนาคารออมสิน)ระดบัมธัยมศึกษา  (ด.ญ.พรลภสั   หวงัจิ) 
รางวลัเหรียญทอง  ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (มอ.วชิาการ)  ระดบัมธัยมศึกษา 
รางวลัเหรียญทอง  ประกวดแดนเซอร์ (งานเปิดตลาดนํ้ าท่าจีน) ระดบัมธัยมศึกษา 
รางวลัเหรียญทอง  โครงการยวุชนประกนัภยั(ศิลปะพื้นบา้น) ระดบัจงัหวดั   
รองชนะเลิศอนัดบั 1 โครงการยวุชนประกนัภยั(ศิลปะพื้นบา้น)  ระดบัภาคใต ้  
รางวลัเหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาํอธิบาย 
ทางคณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   (นางสาวธนัยา  จีรชยัมงคล  , นางสาววรีดา  รายา 
, นางสาวเมธปิยา  ขนัเพชร) 
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รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSPระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ( เด็กชายชยัสิทธ์ิ  แสงรัตน์ , เด็กหญิงเสาวณีย ์ บุญชูช่วย) 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (นายชนิตพล  ขาวสุข) 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้           
( เด็กหญิงณัฐชยา  ถ่ินนยัธร,. เด็กชายรัชชานนท ์ สะมาพงษ)์ 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย   
(นางสาววรรณวสิา  สมปอง) 
รางวลัเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคาํอธิบายทาง
คณิตศาสตร์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (เด็กหญิงกญัชพร  พลเดช, เด็กหญิงซลัมา  ระเด่น, เด็กหญิง
อจัจิมา  เพิม่ลาภ) 
รางวลัเหรียญเงิน  การแข่งขนัซูโดกุ  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  (เด็กหญิงเมธาวี  พรหมสุวรรณ) 
รางวลัเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์
ไปประยกุตใ์ช ้ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  (นางสาวกญัจน์วดี  ก้ิมเจ้ียม , นางสาวนวรัตน์  แป้น
ชุม,นางสาวอิศราภรณ์  อ่อนเกล้ียง) 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัการตดัต่อภาพยนตร์  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา 2560 (นางสาวศิรินยาวดี สวนอาษา , นางสาวชมภูนุช สังคะดี) 

รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์   ระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (นายพศิน  ม่วงไหม
ทอง ,นายจารุวฒัน์  ทองชนะ) 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (นางสาวเป่ียมสุข หวงัโสะ ,
นายณัฐพงศ ์ จิหมง้) 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (เด็กชายพชัรดนัย  รังแดหวา,
เด็กชายกีรติ  จิโรจน์กุล) 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (เด็กหญิงปองกานต ์ รัฐการ,
เด็กหญิงนริสรา  ภู่เจริญ) 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์  ระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 
(เด็กหญิงอาอีซะฮ ์ อิทธิสนั,เด็กหญิงพมิลพา  คีริรัตน์) 
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รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation)  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (เด็กหญิงณัฐภสัสร พทิกัษ์
ศกัดานนท,์เด็กชายณัฐดนยั  พลวฒัน์) 
รางวลัเหรียญเงิน คดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  ด.ญ. นพรัตน์  ทองเกลา 
รางวลัเหรียญเงิน คดัลายมือส่ือภาษาไทย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  น.ส.ปณิดา  ขนุทอง 
รางวลัเหรียญทอง อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 ด.ญ.นิจวรรณ พลูนวล 
รางวลัเหรียญเงิน  อ่านเอาเร่ืองตามแนว PISA ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560น.ส.ณัฐกมล  พุม่เกล้ียง 
รางวลัเหรียญทองแดง  เรียงร้อยถอ้ยความ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560น.ส.ปวติรา ศรีระพนัธ์ 
รางวลัเหรียญทอง  เรียงร้อยถอ้ยความ ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560น.ส.ปียร์ดา  ศิลปะกนัตงั 
รางวลัเหรียญทอง  ปริศนาสร้าสรรคว์รรณคดีไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่ 67  ปีการศึกษา 2560 1.ด.ญ.ธนสัวรรณ รักแหลมแค 2.ด.ญ.สุคนัธมาตย ์  
คงแกว้  3. ด.ช.วชัระ  คงรักษ ์
รางวลัเหรียญทอง  ปริศนาสร้าสรรคว์รรณคดีไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  25601.น.ส.ณัฐยา  ยาหม้ิน 2.น.ส.ธญัศิรัตน์ วงศศ์ิลป์ 
3.น.ส.รุจิภา  แสงแกว้ 
รางวลัเหรียญทองแดง  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  25601.ด.ญ.นนัทิกานต ์ ทองใย 
2.ด.ญ.สู่ฝัน  เจะ๊หมวก 
รางวลัเหรียญทองแดง  กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 1.น.ส.สุดารัตน์  เหล่าตระกูลงาม 
2.น.ส.ธญัชนก  ผวิดาํ 
รางวลัเหรียญทอง  ต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคม) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67 ปีการศึกษา  25601.ด.ช.ธนารัตน์  ทองเรือง 2.ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ม่วงงาม 
รางวลัเหรียญทอง  ต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคม) ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 นางสาวเสาวนีย ์ เป็ดทอง 
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รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560 กีฬาเปตอง  ประเภทหญิงเดียว นางสาวนุชจรี  แดงกุล 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560 กีฬาเปตอง  ประเภทชายคู่  นายชาคริต  ขวญัจินดา , นายศุภวชิญ ์ สงคราม 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กรีฑา  ประเภทวิง่ 800 เมตร 16 ปี หญิง  นางสาวราํไพ  สุนทรพล  
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กรีฑา  ประเภทวิง่ 1,500 เมตร 16 ปี หญิง  นางสาวภีรดา  บุญมานะวงศ ์ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กรีฑา  ประเภทวิง่ 800 เมตร 16 ปี หญิง  นางสาวราํไพ  สุนทรพล  
รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 2560  
กรีฑา  ประเภทขวา้งจกัร 16 ปี หญิง  นางสาววรรณวสิา  สมปอง 
รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 2560  
กรีฑา  ประเภททุ่มนํ้ าหนกั 16 ปี หญิง  นางสาววรรณวสิา  สมปอง 
รางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 2560  
กรีฑา  ประเภทวิง่ 200 เมตร 16 ปี ชาย   นายมิตรภาพ  พระคง 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กรีฑา  ประเภทวิง่ 100 เมตร 16 ปี ชาย   นายมิตรภาพ  พระคง 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กีฬาฟุตบอล  ประเภท 16 ปี ชาย  (ทีมฟุตบอลนกัเรียนโรงเรียนกนัตงัพทิยากรรุ่น 16ปีชาย)   
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กีฬาฟุตบอล  ประเภท 18 ปี ชาย  (ทีมฟุตบอลนกัเรียนโรงเรียนกนัตงัพทิยากรรุ่น 18ปีชาย)   
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนักีฬานกัเรียน นกัศึกษา จงัหวดัตรัง คอซิมบี้ เกมส์ ประจาํปี 
2560  กีฬาฟุตบอล  ประเภท 18 ปี หญิง  (ทีมฟุตบอลนกัเรียนโรงเรียนกนัตงัพทิยากรรุ่น 16ปีหญิง)   
รางวลัเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560    1.ด.ญ.จิรนนัท ์ หลีเหม 2. ด.ญ.ณัฎฐชา จุย้มอด  
3.ด.ญ.อารดา  นางสวย  4. ด.ญ.นชัชา  เหล่หมุด  5. ด.ญ.วลิาสินี  จ้ิวตั้น 
รางวลัเหรียญเงิน  เพลงคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560    1.ด.ญ.จิรนนัท ์ หลีเหม   2. ด.ญ.ณัฎฐชา จุย้มอด  
3.ด.ญ.อารดา  นางสวย  4. ด.ญ.นชัชา  เหล่หมุด  5. ด.ญ.วลิาสินี  จ้ิวตั้น 
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รางวลัเหรียญทอง  เพลงคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560    1.น.ส.สุนิสา  ทองหนกั 2. น.ส.กนัตฤ์ทยั  ทองแยม้  
3.น.ส.ณัฐพงษ ์ ทองชนะ 4. น.ส.ณัฐภทัท  สีอ้ิน 5. นายไวยกร  กาลมุล 
รางวลัเหรียญทอง  โครงงานคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  1.ด.ญ.กุลนิดา  ทองเสน่ห์ 2. ด.ญ.ชญานุช  รักเกต  
3.ด.ญ.พรปิยะ  รอดไกร  4. ด.ญ.มลฤดี  ผวิดาํ 5. ด.ญ.สุนิสา  ทองหยู 
รางวลัเหรียญทอง  โครงงานคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  1.นายอิทธิ  อินทร์อ๋อง  2. น.ส.ปิยาพชัร  ชูเสียงแจว้  
3.น.ส.กุลนฐั  สวนแกว้ 4. น.ส.จิตลดา  สีสาย 5.  น.ส.ฐานิช  อินทเช้ือ 
รางวลัเหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560    เด็กหญิงธญัญช์นก  นุ่นสุวรรณ  
รางวลัเหรียญทอง  เล่านิทานคุณธรรม  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
ระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560   นางสาวพชัญท์ิตา  หมุนนุย้ 
รางวลัเหรียญทอง  มารยาทไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้
คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  1. เด็กหญิงธมลวรรณ  มีดอกดวง  2.เด็กชายติณณภพ  บุญศรี 
รางวลัเหรียญทอง  มารยาทไทย  ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบั
ภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  1. นายอนนัต ์ เขียวดี  2.นางสาวปิยธิดา  พนัธุล์าํยอง 
รางวลัเหรียญทอง   การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ   ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560 (ทีมนกัเรียนม.ตน้ จาํนวน 10คน) 
รางวลัเหรียญทอง  การประกวดภาพยนตร์สั้น  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัภาคใต ้คร้ังที่  67  ปีการศึกษา  2560  1.  นายสิทธิกร   รอดริน  2. น.ส.สุทธิดา  ศรี
รอด  3. นายนทัธพงศ ์ สวนศรี  4. นายธนบูรณ์  จวนแจง้  5. นายเปรมศกัด์ิ  ปันทรัตน์ 
 
ปีการศึกษา 2561 
รางวลัเหรียญทอง  การเรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-3 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อย
รักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความ
เป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) น.ส.ม่ิงขวญั  หวาหาบ 
รางวลัเหรียญเงิน  การเรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-3 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อย
รักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความ
เป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) น.ส.ปียร์ดา  ศิลปะกนัตงั 
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รางวลัเหรียญรองชนะเลิศอนัดบั 2  เล่านิทานพื้นบา้น ม.1-3 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความ
เป็นไทย : ร้อยรักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตั
ลกัษณ์ความเป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ม่วงงาม 
รางวลัเหรียญทอง การคดัลายมือ ม.1-3  การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) ด.ญ.ณัฐสุดา  สวสัด์ิรัตนวไิล 
รางวลัเหรียญทอง การคดัลายมือ ม.4-6 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) น.ส.ศุภิสรา  สงัขท์อง 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัตอบคาํถาม ม.1-3   การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : 
ร้อยรักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) ค.ช.ธนารัตน์  ทองเรือง 
รางวลัเหรียญรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัตอบคาํถาม ม.4-6  การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยม
ความเป็นไทย : ร้อยรักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา 
ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง) 
นายวชัระ  คงรักษ ์
รางวลัเหรียญรองชนะเลิศ อนัดบั 2 ร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.1-3 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความ
เป็นไทย : ร้อยรักษภ์าษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตั
ลกัษณ์ความเป็นไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต(ศูนยก์ารศึกษานอกท่ีตั้ง ตรัง) ด.ญ.ธมลวรรณ  หวานแกว้ 

รางวลัเหรียญทอง ร้องเพลงกล่อมเด็ก ม.4-6 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)น.ส.กลัปังหา  ส่งนาวา 
รางวลัเหรียญทอง อ่านทาํนองเสนาะ ม.1-3  การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)ด.ญ.รุ่งณภทัร  ขาวเรือง 
รางวลัเหรียญทอง อ่านทาํนองเสนาะ ม.4-6 การจดักิจกรรมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย : ร้อยรักษ์
ภาษาไทยภายใตโ้ครงการส่งเสริม สืบสาน ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมอตัลกัษณ์ความเป็น
ไทย ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสิต (ศูนยก์ารศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง)น.ส.ธญัชนก  จ้ิวตั้น  
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง    กิจกรรมเขียนเรียงความ โครงการงาน “รักษเ์ล เขตเสบา้น” วนัที่  
15  มกราคม พ.ศ.  2561  ณ  บา้นนํ้ าราบ หมู่ที่ 4  ต.บางสกั  อาํเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง  
นางสาวปียร์ดา   ศิลปกนัตงั        
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รางวลัชนะเลิศ    กิจกรรมประกวดแต่คาํขวญั โครงการงาน “รักษเ์ล เขตเสบา้น”วนัที่  15  มกราคม 
พ.ศ. 2561 ณ  บา้นนํ้ าราบ หมู่ที่ 4  ต.บางสกั  อาํเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง นางสาวปียร์ดา   ศิลปกนัตงั        
รางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัตอบคาํถามจากสารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนฯ คร้ังที่ 24 ประจาํปี พ.ศ. 
2561  ระดบัจงัหวดั เม่ือวนัที่ 18 สิงหาคม  2561 ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 (สงัขวทิย)์  อาํเภอเมือง  
จงัหวดัตรัง 1. เด็กชายธนารัตน์  ทองเรือง  2. เด็กชายอภิสิทธ์ิ  ม่วงงาม 3. เด็กหญิงม่ิงขวญั  หวาหาบ      
รางวลัเหรียญเงิน   การคดัลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
ด.ญ. ณัฐสุดา  สวสัด์ิรัตนวไิล                  
รางวลัเหรียญทองแดง   การคดัลายมือส่ือภาษาไทย ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา     น.ส.ศุภิสรา  สังขท์อง    
รางวลัเหรียญทองแดง วรรณกรรมพจิารณ์  ม. 1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    
ด.ญ.บุญญิสา  อั้นจุย้ 
รางวลัเหรียญเงิน วรรณกรรมพิจารณ์  ม. 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   
 นายณัฐวฒิุ พลประสิทธ์ิ 
รางวลัเหรียญทอง พนิิจวรรณคดี ม. 1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    
ด.ญ.ธนสัวรรณ รักแหลมแค 
รางวลัเหรียญเงิน เรียงร้อยถอ้ยความ ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการและเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   
ด.ญ.ปวติรา  ศรีระพนัธ์ 
รางวลัเหรียญทอง เรียงร้อยถอ้ยความ ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    
น.ส.ปียร์ดา  ศิลปะกนัตงั 
รางวลัเหรียญทองการท่องอาขยานทาํนองเสนาะ ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  ด.ญ.รุ่งณภทัร  ขาวเรือง 
รางวลัเหรียญทองการท่องอาขยานทาํนองเสนาะ  ม.4-6   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   น.ส.นลินี  ไกรสุทธ์ิ 
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รางวลัเหรียญเงิน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11  ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 1.ด.ญ.นนัทิกานต ์ ทองใย  2.ด.ญ.สู่ฝัน  เจะ๊หมวก 
รางวลัเหรียญทองแดง กวเียาวชนคนรุ่นใหม่ กาพยย์านี  11  ม.4-6    งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   1.น.ส.พรปิยะ  รอดไกร 2.น.ส.ผการัตน์  สารวตัร 
รางวลัเหรียญทอง ต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคม) ม. ๑-๓ งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561 ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา 1.ด.ญ.ม่ิงขวญั  หวาหาบ  2.ด.ช.อภิสิทธ์ิ  ม่วงงาม 
รางวลัเหรียญทอง ต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคม) ม.4-6      งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา น.ส.สุธาสินี  ศรีธญัญแกว้ 
รางวลัเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.1-3     งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    1. 
เด็กหญิงขวญัตา  หลงัสนั  2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุเหร็น  3. เด็กหญิงนริศรา  ภู่เจริญ 
4. เด็กหญิงปัญญาวณีุ บุญชูช่วย  5. เด็กหญิงวริศรา  พฒัน์กรด 
รางวลัเหรียญทอง เพลงคุณธรรม ม.4-6     งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา        
1. นางสาวกษมา  หมาดเส็น  2. นางสาวณัฐธิดา  แสงรัตน์  3. นางสาวพรรณพษา   
ช่วยจนัทร์   4. นางสาวสุวนนัท ์ คีรีรัตน์  5. นางสาวอวกิาทองเรือง 
รางวลัเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.1-3    งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา        
1. เด็กหญิงชลธิชา  สุนทรเตม็  2. เด็กหญิงปัทมา  ทองทรัพย ์ 3. เด็กหญิงพมิลภา  คีรีรัตน์ 
4. เด็กหญิงพรรณพษา  กลา้ผจญ  5. เด็กหญิงสุคนัธมาตย ์ คงแกว้    
รางวลัเหรียญทอง โครงงานคุณธรรม ม.4-6   งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   1. นาย
อิทธิ    อินทร์อ๋อง  2. นางสาวปิยาพชัร   ชูเสียงแจว้   3. นางสาวกุลนฐั    สวนแกว้ 
4. นางสาวธญัชนก  จ๋ิวตั้น  5. นางสาวธญัชนก  ผวิดาํ        
รางวลัเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    
เด็กหญิงธญัญช์นก   นุ่นสุวรรณ 
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รางวลัเหรียญทอง เล่านิทานคุณธรรม ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา    
นางสาวพชัญท์ิตา    หมุนนุย้ 
รางวลัเหรียญทอง มารยาทไทยม.1-3   งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   1. เด็กชายกิ
ติพงษ ์ จนัทะ  2. เด็กหญิงมุกวกิา  จรูญศกัด์ิ 
รางวลัเหรียญทอง มารยาทไทย ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 
วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   1. นาย
อนนัต ์   เขียวดี  2. นางสาวปิยธิดา    พนัธุล์าํยอง 
รางวลัเหรียญทอง การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ม.1-6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   1. เด็กหญิงอรอุมา    นนทรักษ ์ 2. เดก็ชายศุภชยั    ซว้นซ้ี   3. นางสาวศตพร    พลูภิรมย ์         
4. นางสาวมนสัชนก    ทองสัน  5. นายรวิภาส    ศรีวิโรจน ์ 6. นายณฐัพงศ ์   แซ่อ้ึง  7. เด็กหญิงชยาภรณ์  แกว้ชิต  
8. เด็กชายนพกร  ละเอียด  9. เด็กชายพีรพล  นาเกลือ  10. เด็กชายอมฤต  วรรณา 

รางวลัเหรียญทอง การประกวดสวดมนตแ์ปลองักฤษ ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   1. นายจารุวฒัน์  ทองชนะ 2. นางสาวชญาภรณ์   จรุงเกียรติกุล  3. นายชนาธิป  เช้ือ
ชิต  4. นายชานนท ์ นํ้ าผดุ  5. นางสาวลลิตา  ธิติชยั 
รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ม.1-3 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   เด็กหญิงจนัจิรา    หวงัจิ 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ม.1-3  งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561 ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา  เด็กหญิงรุจิกร    สงัเมือง 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-6   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา  นางสาวชุติมณฑน์    คาํแกว้ 
รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ภายใตกิ้จกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจาํปี 2561หวัขอ้“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดี และย ัง่ยนื”   ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ ณ หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค ์เทศบาลนครตรัง ตาํบลทบัเที่ยง  อาํเภอเมืองตรัง  
จงัหวดัตรัง  1.เด็กหญิงวภิาดา      ส่งนาวา  ชั้น ม.3/3 2.เด็กหญิงวริศรา     ศรีบวรววิฒัน์  ชั้น ม.2/2 
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รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 2  การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ภายใตกิ้จกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจาํปี 2561หวัขอ้“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดี และย ัง่ยนื”    ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ณ หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค ์เทศบาลนครตรัง ตาํบลทบัเที่ยง  อาํเภอเมืองตรัง  
จงัหวดัตรัง  1.เด็กหญิงวภิาดา      ส่งนาวา    ชั้น ม.3/3 2.เด็กหญิงวริศรา    ศรีบวรววิฒัน์  ชั้น ม.2/2 

รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบั 1  การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ภายใตกิ้จกรรม เวทีแห่งฝัน เด็กและ
เยาวชนตรัง ประจาํปี 2561หวัขอ้“ตรัง เมืองแห่งคุณภาพชีวติที่ดี และย ัง่ยนื”    ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย ณ หอ้งประชุมอาคารอเนกประสงค ์เทศบาลนครตรัง ตาํบลทบัเที่ยง  อาํเภอเมืองตรัง  
จงัหวดัตรัง  1. นางสาวกลัปังหา     ส่งนาวา    ชั้น ม.6/1 2. นางสาวชุติมณฑณ์   คาํแกว้   ชั้น ม.6/1 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6   งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา วงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 จาํนวน 40 คน 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6   งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา 1. นางสาวสุนิสา    ทองหนกั 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3    งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  
2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงพรลภสั    หวงัจิ 
รางวลัถว้ยรางวลั พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขนั โครงการขบัร้องเพลงลูกทุ่ง “เสียงใสไมคท์องคาํ”  
ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตตรัง 1. เด็กหญิงพรลภสั    หวงัจิ 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 เป็นทุนการศึกษา จาํนวน 10,000 บาท การแข่งขนัเสียงใสไมคช์มพ ู1. 
เด็กหญิงพรลภสั    หวงัจิ 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัราํวงมาตรฐาน ม.4-6   งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา ทีม
ราํวงมาตรฐาน 10 คน 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา ทีมนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์12 คน 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.4-6  งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา ทีมนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์16 คน 
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รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัสร้างสรรคผ์ลงานคณิตศาสตร์โดยใชโ้ปรแกรม GSP ม.1-ม.3  งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปี
การศึกษา 2561 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กชายชยัสิทธ์ิ  แสงรัตน์ 2. เด็กหญิงเสาวณีย ์ บุญชูช่วย 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
นายชนิตพล  ขาวสุข 
รางวลัเหรียญทอง การแข่งขนัต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ม.4-ม.6   งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา นางสาวสรรณวสิา  สมปอง 
รางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.4 – 6 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน  
รางวลัระดบัเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ระดบัชั้น ม.1 – 3 
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน 
รางวลัเหรียญทองแดง  การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนเร่ืองสั้น (Comic strip)   งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  
2561 ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กหญิงจินดารัตน์ น่ิมมณี  2. เด็กชายพีรพฒัน์ ทองเสน่ห์ ม.1/1 
รางวลัเหรียญทองแดง การแข่งขนัการสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน่ (2D Animation)   งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  
2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
1. เด็กหญิงเพช็รนํ้ าหน่ึง    ทวสุิวรรณ ม.2/1  2. เด็กหญิงณัฐณิชา  สวนอาษา ม.2/1 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ งานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  
2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
1. เด็กหญิงอาอีชะฮ ์อิทธิสนั  ม.3/2  2. เด็กหญิงธญัญปรัชญ ์ ตนัติพนาทิพย ์ม.3/2 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการออกแบบส่ิงของเคร่ืองใชด้ว้ยโปรแกรมคอมพวิเตอร์     งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปี
การศึกษา  2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
1. นายกมลวฒัน์ ดิลกธราดล ม.6/1  2. นางสาวอรพชิญ ์พจนตนัติ ม.6/1 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัสร้างเกมส์สร้างสรรคจ์ากคอมพวิเตอร์    งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา 1. เด็กชายสิรวชิญ ์จาํปาทอง ม.2/1  2. เด็กชายอภิวฒัน์  ทองชนะ ม.2/1 
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รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนั Motion Infographic    งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา  
1.นายณัฐพงศ ์ จิหมง้ ม.6/1  2.นางสาวเป่ียมสุข  หวงัโสะ ม6/1 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้าง Webpage ประเภท web Editor     งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา  2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา  1. เด็กหญิงมิลตรา  ตั้งเอ็ก ม.3/2  2. เด็กหญิงนริสรา  ภู่เจริญ ม.3/2 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการสร้าง Web Applications   งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561 ระดบัเขต
พื้นที่การศึกษา   1. นายถิรวฒัน์  มากละเอียด 6/3 2. เด็กชายณัฐวฒิุ    กองทอง 6/1 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาคอมพวิเตอร์   งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรมนกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา  1. นายจารุวฒัน์ ทองชนะ ม.6/1 2. นายรัชชานนท ์ สองเมือง ม.6/1 
รางวลัเหรียญเงิน การแข่งขนัตดัต่อภาพยนต ์ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม
นกัเรียน วชิาการ และเทคโนโลยขีองนกัเรียน ประจาํปีการศึกษา 2561  ระดบัเขตพื้นที่การศึกษา   
1. นายธนพล  จิรวศิิษฐากรณ์ 2. นางสาวศิรินยาวดี สวนอาษา 5/6 

                ปีการศึกษา 2562 
1 รางวลัชนะเลิศเสียงใสไมลช์มพ ูระดบัภาคใต ้นางสาวพรลภสั  หวงัจิ นกัเรียนชั้นม .4/1 
2 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1  การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3  

 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุด  2. เด็กชายพรียทุธ  ซ่ือตรง  3. เด็กหญิงศรุตยา  ยงัช่วย 
4. เด็กชายสุทธินนท ์ พรหมบุญ  5. เด็กชายอมฤต  วรรณา 

3 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 1  การแข่งขนัจกัสานไมไ้ผ ่ม.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. นางสาวกชนนัท ์ ศรีพลอย  2. นางสาวชลธิชา  บวัชุม  3. นายอุกฤษฏ ์ ทองขนาน 

4 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 2  การแข่งขนัต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดิม) ม.1-ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้  
1. เด็กชายพรลภสั  ชยัแป้น  2. เด็กหญิงสุพนิดา  ดีมะเริง 

5 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ ๒ การแขง่ขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 
 นางสาวรุจิกร  สงัเมือง งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้

6 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ ๒ การแขง่ขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
เด็กชายณัฐนนัท ์ ใมหมาด งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
7 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 5 การแข่งขนัต่อคาํศพัทภ์าษาไทย (คาํคมเดิม) ม.4-ม.6 

นายธนารัตน์  ทองเรือง  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
8 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 5 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎี

หรือคาํอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. นายติณณภพ  บุญศรี  2. นางสาวทยดิา  ยะฝา  3. นางสาวศุภิสรา  สงัขท์อง 

9 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 8 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6  งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1. นางสาวปิยธิดา  พนัธุล์าํยอง  2. นายอนนัต ์ เขียวดี 

10 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 3 การแข่งขนัเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ นางสาวจนัจิรา  หวงัจิ 

11 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 5 การแข่งขนัเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ์ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ เด็กหญิงพรนภสั  ชยัแป้น 

12 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบัที่ 5 การแขง่ขนัวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. นางสาวกรรติกา  เส็นขาว  2. เด็กชายกฤษฎา  บินหมูด  3. นายกิตตินนัท ์ แพรกเมือง 
4. เด็กชายกิตติพศั  สงคราม  5. นายกิตติศกัด์ิ  พรหมมณี  6. นางสาวก่ิงแกว้  เงินยวง 
7. เด็กหญิงจีระนนัท ์ บาหยนั  8. เด็กหญิงจุฑามณี  ผลิผล  9. เด็กชายชาคริต  อะหลี   
10. นายชาญวทิย ์ ยเุด็น  11. นายชินวตัร  ศิริวฒัน์  12. นายชิษณุพงศ ์ ทองคาํ 
13. เด็กชายณัฐนนัท ์ ใมหมาด  14. เด็กชายณัฐวุฒิ  จูดเดช  15. เด็กหญิงธนนนัท ์ หวาหาบ 
16. นายธนพตั  สุกกรม  17. นายธรรมสรณ์  จนัทร์ผดุ  18. นายธญัพงษ ์ คงบางยาง 
19. เด็กชายนพกร  ละเอียด  20. นางสาวนฤมล  บุญศรี  21. นายปวเรศ  ชยัชนิตย ์
22. นายปัญญาพล  เรียบร้อย  23. นางสาวผกามาศ  ผอ่งแผว้  24. นางสาวพรลภสั  หวงัจิ  
25. นางสาวพรไพลิน  ลีลาพชัร  26. นายภาณุพงศ ์ วาจาสตัย ์ 27. นางสาวภาวดิา  ยกุระพนัธุ ์
28. นายภูรินท ์ จรุงสุจริตกุล  29. นายยทุธชยั  สนัขาว  30. เด็กหญิงวรรณวสิา  อกัษรเงิน 
31. นางสาววริษา  ผอ่งแผว้  32. เด็กชายวชัรศกัด์ิ  ขาวสงัข ์ 33. นางสาววนัวสิาข ์ บินหมูด 
34. นางสาวศศิพร  ชนะศรี  35. เด็กหญิงศิริพร  ช่วยเมือง  36. นางสาวสุชาดา  สองเมือง 
37. นางสาวสุดารัตน์  กลา้หาญ  38. นางสาวเกษิมา  หลกัดี  39. นายเศรษฐพสั  พฒิุเศรษฐก์ุล 
40. เด็กหญิงไอลดา  ไชยทอง    

13 รางวลัเหรียญทองรองชนะเลิศอนัดบั 4 การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ นายธญัพงษ ์ คงบางยาง 

14 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 20 การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 งาน
ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
15 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 11 การแข่งขนัขบัร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 งาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ นางสาวรินรดา  สุเหร็น 
16 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 14  การแข่งขนัราํวงมาตรฐาน ม.4-ม.6   งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 

69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1. นายกานต ์ ใจเยน็  2. นายชยัชนะ  เล้ียงพงษ ์ 3. นางสาวธญัรดา  รักษาแกว้ 
4. นายภราดร ทองชู  5. นางสาวรัตนวลี สองสี  6. นางสาวศศินิภา อนัจุย้  7. นายศุภชยั สุวรรณ์นาม 
8. นางสาวสิรินุช  ทองวารี  9. นางสาวสิริวรรณ  นามเขม็  10. นายเจตดิลก  สาลี 

17 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 17 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยอนุรักษ ์ม.4-ม.6   งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1.นางสาวกชกร  รัตนพงศ ์ 2. นางสาวกุมารี  แป้นไทย 
3. นางสาวปิยวรรณ  ไทยถนอม  4. นางสาวรัญชิดา  อะหลี  5. นางสาววรวรรณ  มะลิสะ 
6. นางสาววรัญญา  ขิกขาํ  7. นางสาวศุภิสรา  แดหวา  8. นางสาวสิริวรรณ  นามเขม็ 
9. นางสาวสุชาวดี  แสนสุข  10. นางสาวสุมิตตรา  ศรีประสิทธ์ิ  11. นางสาวสุมิตา  นิมา 

18 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 5 การแข่งขนันาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค ์ม.4-ม.6  งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียน
คร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1. นางสาวกชกร  รัตนพงศ ์ 2. นายชยัชนะ  เล้ียงพงษ ์
3. นางสาวธญัรดา  รักษาแกว้  4. นางสาวธนัยช์นก  เดชอรัญ  5. นางสาวปิยวรรณ  ไทยถนอม 
6. นายภราดร  ทองชู  7. นางสาวรัญชิดา  อะหลี  8. นางสาวรัตนวลี  สองสี  
9. นางสาววรวรรณ  มะลิสะ  10. นางสาววรัญญา  ขิกขาํ  11. นางสาวศศินิภา  อั้นจุย้   
12. นายศุภชยั  สุวรรณ์นาม  13. นางสาวศุภิสรา  แดหวา  14. นางสาวสิรินุช  ทองวารี   
15. นางสาวสิริวรรณ  นามเขม็  16. นางสาวสุมิตา  นิมา 

19 รางวลัเหรียญทอง อนัดบั 6 การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. นางสาวชาลินี  เอียดมุสิก  2. นายยศกวี  สิงหภูมิ  3. นางสาวสิริญาภรณ์  สิทธิเม่ง 

20 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 6 การแข่งขนัต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1. เด็กชายธีรเมธ  นาคพล  2. เด็กชายอาศิส  ยโูซ๊ะเปาะย ุ

21 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 9 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. เด็กชายปุณมนสั  นาคพล  2. เด็กหญิงสะไบแพร  ระวงัสุข 

22 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 21 การแข่งขนัวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 นางสาวนิจวรรณ  พลูนวล 
23 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 11 การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ เด็กหญิงภวิกา  ก่ิงเกาะยาว 
24 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 25 การแข่งขนัวาดภาพลายเสน้ (Drawing) ม.4-ม.6 นางสาวเพลินพทิศ ์ ศรี

ปรางค ์งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
25 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 9 การประกวดยวุบรรณารักษส่์งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรม

นกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ 1. เด็กหญิงกญัญาณัฐ  สุวรรณมาศ  
2. เด็กหญิงนจัญวา  ยโุส๊ะ  3. เด็กหญิงฟิรดาวส์  จิม่อง  

26 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 7 การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการไดย้นิ ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ นายเรืองยศ  หนูช่วย 

27 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 11 การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ เด็กหญิงปารดา  โด๊ะโอย   

28 รางวลัเหรียญเงิน อนัดบั 14 การแข่งขนัการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้  
ม.1-ม.3 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ เด็กชายวรกร  ไกรณรงค ์  

29 รางวลัเหรียญทองแดง อนัดบั 12 การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐท์างวทิยาศาสตร์ ม.4-ม.6 
 งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้
1. นางสาวขนิษฐา  หมาดหมนั  2. นางสาววรินทร  เลิศบริพฒัน์  

30 รางวลัเหรียญทองแดง อนัดบั 24 การแข่งขนั "ศิลป์สร้างสรรค"์ ม.1-ม.3  
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนคร้ังที่ 69 ระดบัชาติ ภาคใต ้ เด็กหญิงนนัทน์ภสั  หะจิ 

31 รางวลัวฒันธรรมวนิิต เน่ืองในวนัเด็กแห่งชาติ  นางสาวพรลภสั  หวงัจิ 
32 รางวลัชนะเลิศการแข่งขนัเอแม็ท ระดบัม.ตน้ ชิงแชมป์ภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เด็กชายธีรเมธ 

นาคพล และเด็กชายอาศิส ยโุซ๊ะเปาะย ุ 
33 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การแข่งขนัเอแม็ท ระดบั ม.ปลาย ชิงแชมป์ภาคใต ้จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

นายวาริส  แหลมเกาะ 
34 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 5 การแข่งขนัเอแม็ท ชิงแชมป์ภาคใต ้ระดบั ม.ปลาย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

นายศุภวชิญ ์ นิลนุย้ 
35 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 5 การแข่งขนัเอแม็ท ชิงแชมป์ภาคใต ้ระดบั ม.ตน้ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

เด็กหญิงธาทิพย ์บุตรสง่า และเด็กหญิงเนตรนภา งามปลอด  
36 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 4 การแข่งขนัคาํคม ชิงแชมป์ภาคใต ้ระดบั ม.ตน้ จงัหวดัสุราษฎร์ เด็กชาย

อภิรักษ ์ม่วงงามและเด็กหญิงพรลภสั  ชยัแป้น 
37 โล่ประกาศเกียรติคุณ นายภิญโญ จินตนปัญญา ไดรั้บคดัเลือกเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบ 

ผูส้นบัสนุนและเป็นแบบอยา่งในการขบัเคล่ือนงานจิตอาสา จากพลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 

38 โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมตน้กลา้อนัดามนั ในฐานะกลุ่มพลงัเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาดีเด่น จาก
พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
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ล าดับที ่ รางวัลที่นักเรียนได้รับ 
39 โล่ประกาศเกียรติคุณ นายณฐกร อ่อนเกล้ียง ไดรั้บคดัเลือกเป็นครูตน้แบบผูส้นบัสนุนและเป็น

แบบอยา่งในการขบัเคล่ือนงานจิตอาสา จากพลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
40 โล่ประกาศเกียรติคุณ ชมรมตน้กลา้อนัดามนั เป็นแกนนาํในการจดัค่ายกลา้อาสาตามโครงการกลา้

แผน่ดินดว้ยพลงับวร ประจาํปี 2562 จากกระทรวงวฒันธรรม 
41 โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงเรียนกนัตงัพทิยากร เป็นสถานศึกษาภาคีเครือข่ายจดัค่ายกลา้คุณธรรม 

ตามโครงการกลา้แผน่ดินดว้ยพลงับวร ประจาํปี 2562 จากกระทรวงวฒันธรรม 
42 รางวลัผูน้าํเยาวชนกลา้แผน่ดิน นายพรียทุธ  ซ่ือตรง ในฐานะเยาวชนอาสาผูมี้ความเสียสละ ส่งเสริม

ศีล 5 ค่านิยม 12 ประการ จากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ประจาํปี 2562 
43 ครูดีเด่น ระดบัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 ประจาํปี 2563  

นางสาวปิยะธิดา  จนัทพนัธ์ 
44 ครูดีเด่น ระดบัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต 13 ประจาํปี 2563  

นางสาววรารัตน์  บุปผา 
45 ผูบ้ริหารดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นายสุรเชษฐ สองรักษ ์
46 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นายมนสั  สาเหล ้
47 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นางชมพเูนกข ์ อะโรคา 
48 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นายพิมลรัตน์ เล่ืองสกุล ไพศาล 
49 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นางสาวมาซีเตาะ แวหามะ 
50 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นางสาวฟาตีม๊ะ  คลงัขอ้ง 
51 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นางพนดัดา  ชินรินทร์ 
52 ครูดีเด่น ระดบัอาํเภอกนัตงั ประจาํปี 2563 นางสาวอรวรรณ ดีเบา 
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1.6  สารสนเทศของโรงเรียน 
 ข้อมูลบุคลากร  

 ในปีการศึกษา  2562 โรงเรียนกนัตงัพทิยากรมีจาํนวนบุคลากร  แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และ
ฝ่ายงานต่างๆ  ไดด้งัน้ี 

1. ฝ่ายบริหาร         3 คน 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการสอน      84 คน 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      9 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม    8 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     10 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     11 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์     15 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี   11 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา    4 คน 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา            5 คน 
              งานแนะแนว       2          คน 
              งานบรรณารักษ ์       1          คน 
 ครูอตัราจา้ง       10 คน 

  พนกังานราชการ         1 คน 
3. ลูกจา้งประจาํ        7 คน 
4. ลูกจา้งชัว่คราว       10 คน 
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ข้อมูลนักเรียน 
โรงเรียนกันตงัพิทยากรจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้น ม.1-3)  และ

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย (ชั้น ม.4-6)   มีหอ้งเรียนและจาํนวนนกัเรียน ดงัน้ี 
 

แผนการจัดช้ันเรียน   ปีงบประมาณ  2562 
 

ช้ัน 
จ านวน 
ห้องเรียน 

ชาย หญิง รวม 

ม.1 7 126 105 231 
ม.2 7 114 91 205 
ม.3 8 106 115 221 

รวม ม.ตน้ 22 346 311 657 

ม.4 7 105 134 239 
ม.5 8 99 115 214 
ม.6 8 104 130 234 

รวม ม.ปลาย 23 308 379 687 

รวมทั้งหมด 45 654 690 1,344 

 
 

คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ปีงบประมาณ 2562 
 

กลุ่มสาระ ผลการเรียนเฉลี่ย 
  ภาษาไทย 3.27 
  คณิตศาสตร์ 2.72 
  วทิยาศาสตร์ 2.85 
  สงัคมศึกษาฯ 3.33 
  สุขศึกษา 3.75 
  ศิลปะ 3.48 
  การงานอาชีพ 3.21 
  ภาษาต่างประเทศ 2.79 

เฉลี่ยรวม 3.17 
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ข้อมูลอาคารสถานที ่
โรงเรียนกนัตงัพทิยากร  เป็นโรงเรียนประจาํอาํเภอกนัตงั ก่อตั้งมาเป็นเวลา 45 ปี ขณะน้ีโรงเรียนมี

ที่ดิน 2 แปลง แปลงแรกอยูใ่นเขตเทศบาล มีเน้ือที่ประมาณ 37ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ด้านหน้าจรดถนน 
ตรังคภูมิ ดา้นหลงัซีกขวาจรดควนตาํหนักจนัทร์ ใชเ้ป็นที่เรียนของนักเรียนทั้งหมด ส่วนแปลงที่สองอยูใ่น
เขตตาํบลบางเป้า ห่างจากแปลงแรก ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเน้ือที่ 62 ไร่ 97 ตารางวา ขณะน้ีเป็นที่เรียนของ
วชิาเกษตรกรรม ซ่ึงใชเ้น้ือที่ประมาณ 40 ไร่ และส่วนที่เหลือเป็นสวนป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
อาคารสถานที่ของโรงเรียนมีดังนี ้

1. อาคารเรียนถาวร   6  หลงั 
2. อาคารชัว่คราว (โรงอาหาร) 1 หลงั 
3. หอประชุม   1 หลงั 
4. โรงฝึกงาน   4 หลงั 
5. บา้นพกัครู   7 หลงั 
6. บา้นพกันกัการภารโรง  2 หลงั 
7. อาคารประชาสมัพนัธ ์  1 หลงั 
8. หอ้งนํ้ า – หอ้งสว้ม  6  หลงั 
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  แผนผังอาคารเรียน 
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1.7 ประมาณการรายรับของโรงเรียน   
รายรับของโรงเรียนกนัตงัพทิยากรที่คาดวา่จะไดรั้บในปีงบประมาณ 2563  มีรายละเอียดดงัน้ี 

รายการ จ านวนเงินงบประมาณ 

เงินอุดหนุนรายหวั ภาคเรียนที่ 2/62 2,455,050 
เงินบาํรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/62 1,502,400 
เงินโครงการพิเศษวทิย-์คณิต ภาคเรียนที่ 2/62 192,000 
เงินโครงการ EducationHub ภาคเรียนที่ 2/62 369,600 
เงินอุดหนุนรายหวั ภาคเรียนที่ 1/63 2,482,200 
เงินบาํรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/63 1,520,400 
เงินโครงการพิเศษวทิย-์คณิต ภาคเรียนที่ 1/63 198,000 
เงินโครงการ EducationHub ภาคเรียนที่ 1/63 316,800 

รวมงบประมาณ 9,036,450 

เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโครงการเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2/62 615,405 
เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนโครงการเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 1/63 622,215 

รวมงบประมาณ 1237,620 

รวมงบประมาณปีงบประมาณ 2563 10,274,070 
เงินโครงการพิเศษวทิย-์คณิต คงเหลือปีงบประมาณ 2562 665,417 

สรุปรวมงบประมาณทั้งหมด 10,939,487 
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ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

  
2.1 สัญลกัษณ์/เอกลกัษณ์/อตัลกัษณ์ของโรงเรียน 

 

สัญลกัษณ์ประจ าโรงเรียนกนัตังพิทยากร 
 

         เป็นรูปดวงอาทิตยท์อรัศมีขึ้นมาเหนือระดบัน ้ ามีตราสมอเรืออยูเ่บื้องหนา้ 
ดวงอาทิตย์ทอรัศมี หมายถึง สติปัญญาของนกัเรียนที่จะเปล่งประกายเจิดจา้ 
สมอเรือ หมายถึง เคร่ืองยดึเหน่ียวใหมี้สติย ั้งคิด 
 

   เอกลักษณ์  “กิจกรรมเด่น  เนน้คุณธรรม” 
 

   อัตลักษณ์   “บุคลิกดี  มีปัญญา” 
 

  ปรัชญาโรงเรียน 
“มุ่งศิษยเ์ป็นคนดี  มีปัญญา  ด ารงสุขในสงัคมนิยมไทย” 

 

คติพจน์ 
“ นตฺถิ  ปญฺญาสมา  อาภา ”     แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญาไม่มี   

 

ค าขวัญประจ าโรงเรียน 
 “เสียสละ สามคัคี มีวนิยั ตั้งใจเรียน” 
 

  ค าขวัญนักเรียน 
   “ลูกน ้ าเคม็  ตอ้งประพฤติดี  และมีปัญญา” 
 

สีประจ าโรงเรียน 
   แสด  เป็นสีที่เจิดจา้  มีคุณค่าดุจทองค า  แสดงถึงสติปัญญาของนกัเรียน 

                               ด า  เป็นเคร่ืองหมายแห่งความอดทน  เสียสละ  ซ่ึงเป็นคุณธรรมที่นกัเรียนพงึมี 
    

2.2  ความคาดหวงัสภาพความส าเร็จทีค่าดว่าจะเกดิขึน้เมือ่ส้ินปีงบประมาณ 2563 
 สถานศึกษาพอเพยีง  รักษาคุณภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดบัเพชร  โรงเรียนส่งเสริม

คุณธรรม  พฒันาหลกัสูตรมุ่งสู่มาตรฐานสากล  นกัเรียนเก่ง ดี มีความสุข 
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2.3 วสัิยทศัน์ 
 โรงเรียนกนัตงัพทิยากรมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม นอ้มน าหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค ์ น านวตักรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายใน
ปี 2565 

 

2.4 พนัธกจิ 
1.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงดว้ย

กิจกรรมสร้างสรรค ์สู่สงัคมอยา่งย ัง่ยนื 
3.  เพิม่โอกาสทางการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 
4.  พฒันาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยน าศาสตร์พระราชาและนวตักรรมมาใชใ้นการจดัการ

เรียนรู้ 
5.  พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษา โดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล 
 

2.5 เป้าประสงค์ 
1.  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อ

การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   
2.  ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ดว้ยวิธีการ

ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21  
3.  ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ภาษาที่สาม และอนุรักษภ์าษาถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และค่านิยมหลกั 12 ประการ  
5. ผูเ้รียนรู้รักษส่ิ์งแวดลอ้มและน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั   
6.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์เพือ่พฒันาตนเองและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 
7. ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเขา้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม

ความสามารถอยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ 
8.  ครูน าศาสตร์พระราชา การจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริง (Active Learning) และ

นวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
9.  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบคุคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตาม

มาตรฐานวชิาชีพ 
10.โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

และหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
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2.6 แผนกลยุทธ์ระดบัองค์กร 
 กลยุทธ์ที่ 1  :   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม    
 กลยุทธ์ที่ 2  :   พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) 
สามารถเรียนรู้ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็น
ในศตวรรษที่ 21 
 กลยุทธ์ที่ 3  :   พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั 
 กลยุทธ์ที่ 4  :   พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชีพ น านวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5  :  พฒันาระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
2.7 ตัวช้ีวดั/เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 1  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใชใ้นชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

1. ร้อยละ 75 ของนกัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง  รักการเรียนรู้  และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

2. ร้อยละ 75 ของนกัเรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์  สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มี
ความคิดสร้างสรรคต์ามระดบัการศึกษา 

3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาหลกัระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการประเมินระดบัชาติ
เพิม่ขึ้นร้อยละ 5 ยกเวน้รายวชิาภาษาองักฤษ เพิม่ขึ้นร้อยละ 3 

4. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร 
5. ร้อยละ 100 ของผูเ้รียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามก าหนดเวลาของหลกัสูตร 
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กลยุทธ์ที่ 2  :  พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถ
เรียนรู้ดว้ยวิธีการทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

1. ร้อยละ 60 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมเตรียมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
2. โรงเรียนด าเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
3. ร้อยละ 50 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมสร้างความเขา้ใจในการเปล่ียนแปลงและ

สงัคมพหุวฒันธรรม 
 
 กลยุทธ์ที่ 3 :  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนั   

1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จดักิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมหรือบูรณาการ 
2. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ไดแ้ก่ ขยนั 

ประหยดั ซ่ือสตัย ์มีวนิยั สุภาพ สะอาด สามคัคี มีน ้ าใจ และกตญัญู) 
3. ร้อยละ 80 ของนกัเรียนประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น

และสงัคมอยา่งสม ่าเสมอ 
4. ร้อยละ 80 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้จดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
5. โรงเรียนผา่นการประเมินเป็นสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน จดักิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ  ความ

รับผดิชอบต่อสงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 
 

กลยุทธ์ที่ 4  :  พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชีพ น านวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1. ร้อยละ 80 ของความส าเร็จในการพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรั้บการพฒันา
ตามศกัยภาพและบริบทรอบตวัผูเ้รียน 

2. จ านวนครูทั้งหมดไดรั้บการพฒันาเป็นครูเก่ง  มีคุณภาพ และคุณธรรม 
3. ร้อยละ 80 ของจ านวนครู ไดรั้บการพฒันาดว้ยระบบ IT 
4. ร้อยละ 100 ของจ านวนครู ไดรั้บการพฒันาใหส้ามารถจดัการเรียนรู้ดว้ยคอมพวิเตอร์พกพา 
5. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นภาษาที่สอง 

เพือ่เขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
6. ครูผา่นการประเมินใหมี้วทิยฐานะและเล่ือนวทิยฐานะสูงขึ้น 

 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 
โรงเรียนกันตังพิทยากร  จ.ตรัง 

 

39 

กลยุทธ์ที่ 5  :  พฒันาระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 1. โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในที่เขม้แขง็  ครบองคป์ระกอบตามกฎกระทรวงฯ 
 2. โรงเรียนไดรั้บการรับรองคุณภาพการศึกษาภายนอก จากส านกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน) 
 3. โรงเรียนผา่นการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศึกษา เขต 13 
 4. ร้อยละ 85 ของผูรั้บบริการ มีความพงึพอใจในการส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

โรงเรียน 
 5. โรงเรียนผา่นการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพยีง 
 6. โรงเรียนผา่นการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 
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ส่วนที่ 3 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

3.1  แผนทียุ่ทธศาสตร์ (Strategy Map)  ของโรงเรียนกนัตังพทิยากร 
 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         โรงเรียนกนัตงัพิทยากรมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริม
กิจกรรมสร้างสรรค ์ น านวตักรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล  ภายในปี 2565 

1.  พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล  
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยกิจกรรมสร้างสรรค ์สู่สังคมอย่างยัง่ยนื 
3.  พฒันาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ น าศาสตร์ของพระราชาและนวตักรรมมาใชใ้นการจัดการเรียนรู้ 
4.  พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรรมาภิบาล 
5.  เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 

1.  น.ร.มีความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์พือ่การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ ปรับใชใ้นวถิีชีวติไดอ้ย่างเหมาะสม   
2.  ผูเ้รียนมีความรู้มีทกัษะทางเทคโนโลยแีละสามารถใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้  
3.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  
4.  ผูเ้รียน รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้มและมีวถิีชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
5.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมสร้างสรรค ์เพื่อสังคมอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
6.  ครูและบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพและเป็นครูมืออาชีพ 
7.  ครูบุคลากรน าศาสตร์พระราชา Active learning มาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้    
8.  ครูและบุคลากรเป็นผูน้ าในการใชน้วตักรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดบัโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
9.  ร.ร.มีระบบการบริหารจดัการศึกษาพฒันาสภาพแวดลอ้มอย่างมีประสิทธิภาพภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล 
10. ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเขา้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถอย่างเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย
ประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพ และสามารถ
น าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่ 2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ 
มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล 
เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถเรียนรู้
ดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลย ีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 

กลยุทธ์ที่ 3  พฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกจิกรรม
เชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและ
เตม็ศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

กลยุทธ์ที่ 4  พฒันาผูบ้ริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
น านวตักรรมมาใชใ้นการจดั
กจิกรรมการเรียนรู้ 

1.โครงการพฒันาและ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

2.โครงการส่งเสริมความเป็น
เลิศทางการเรียน 

 

1. โครงการส่งเสริม
ความสามารถพิเศษ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 

2.โครงการยกระดบั
ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ดา้นวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

1. โครงการสถานศึกษาสี
ขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

2. โครงการสถานศึกษา
พอเพียงกนัตงัพิทยากร 

3.กิจกรรมสร้างสรรค์
พฒันาผูเ้รียน 

1. โครงการพฒันา
ประสิทธิภาพการบริหาร
จดัการศึกษา 

2. โครงการปรับปรุง 
พฒันาทศันียภาพภายใน
โรงเรียน 

PR
OJ

EC
T 

กลยุทธ์ที่ 5 พฒันาระบบการ
บริหารและการจดัการ
สถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงและหลกั
ธรรมาภิบาล มีการพฒันา
สภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 1. โครงการส่งเสริมพฒันา
ครูและบคุลากร 

2. โครงการกลัยาณมิตร
นิเทศ 

 

ST
RA

TE
G

Y 
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3.2  ตารางสรุปงบประมาณ งาน/โครงการ  จ าแนกตามฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
โรงเรียนกนัตงัพทิยากรประมาณการงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดดงัน้ี 

ล าดับ รายละเอียดงบประมาณ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหตุ 
1 เงินอุดหนุนรายหวั 4,937,250 

ภาคเรียนที่2/2562และ 
ภาคเรียนที่1/2563 

2 เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 1,237,620 
3 เงินบ ารุงการศึกษา 3,022,800 
4 เงินโครงการพิเศษวทิย-์คณิต, EducationHub 1,741,817 
 รวมงบประมาณ 10,939,487 

 ประมาณการค่าใช้จ่ายก่อนจัดสรร จ านวนเงิน(บาท)  
1 ค่าสาธารณูปโภค 2,431,568 

ตลอดปี 
งบประมาณ 2563 

2 ค่าจา้งครู บุคลากร ลูกจา้ง 3,329,712 
3 ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,300,000 
4 ค่าซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย,คอมพวิเตอร์,แอร์ 360,000 
5 ค่าเช่าสญัญาณอินเทอร์เน็ต 68,400 
6 งบโครงการพเิศษวทิย-์คณิต 899,417 
7 งบโครงการพเิศษ EducationHub 5,300 
 รวมค่าใช้จ่าย 8,394,397 
 งบประมาณคงเหลือ 2,545,090  
 จ าแนกเป็น  - เงินอุดหนุนรายหวัและกิจกรรมพฒันาฯ 1,819,490 เงินเรียนฟรี 15 ปี 
                     - เงินงบบ ารุงการศึกษา 725,600 เงินรายไดส้ถานศึกษา 

 
งบประมาณจดัสรรจ าแนกตามฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี 

ที ่ ฝ่าย/งาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบอืน่ๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 ด้านวิชาการ  (ร้อยละ68)    
 ฝ่ายบริหารงานวชิาการ 1,730,661 - 1,730,661 
2 ด้านการบริหารทั่วไป  (ร้อยละ 22)    
 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 127,254 - 127,254 
 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล 356,313 - 356,313 
 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ 76353 - 76353 
3 งบส ารองจ่าย  (ร้อยละ 10) 254,509 - 254,509 
 รวมทั้งหมด 2,545,090 - 2,545,090 
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งบประมาณจดัสรรจ าแนกตาม ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้  ดงัน้ี 

ที ่ ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ 
จ านวน 
กจิกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

งบอืน่ๆ 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ     
1 งานบริหารวชิาการ  726,611 58,389 785,000 
2 งานหอ้งสมุด  36,000 4,000 40,000 
3 งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  615,050 2,000 617,050 
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
 4.1 ภาษาไทย  36,000 4,000 40,000 
 4.2 สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  36,000 4,000 40,000 
 4.3 ภาษาต่างประเทศ  36,000 4,000 40,000 
 4.4 คณิตศาสตร์  36,000 4,000 40,000 
 4.5 วทิยาศาสตร์  36,000 4,000 40,000 
 4.6 สุขศึกษา พลศึกษา  98,000 2,000 100,000 
 4.7 ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา  56,000 10,850 66,850 
 4.8 การงานอาชีพและเทคโนโลยฯี  36,000 4,000 20,000 
 รวม  1,730,661 98,239 1,828,900 

 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป     
1 งานบริหารงานทัว่ไป  23,789 54,498 78,287 
2 งานบริการ  30,000 10,000 40,000 
3 งานกิจการนกัเรียน  73,465 - 73,465 
 ฝ่ายการบริหารงานบุคคล     
1 งานบุคลากร  145,000 - 145,000 
2 งานอาคารสถานที ่  211,313 - 211,313 
 ฝ่ายการบริหารงานงบประมาณ     
1 งานแผนงาน  70,353 - 70,353 
2 งานงบประมาณ  6,000 10,000 16,000 
 รวม  2,290,581 172,737 2,463,318 

 งบส ารองจ่าย  (ร้อยละ 10)  254,509 - 254,509 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน  2,545,090 172,737 2,717,827 
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3.3 ตารางสรุปงาน/โครงการจ าแนกตามกลยทุธ์โรงเรียนระดับแผนงาน  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ 1  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยประยกุต์ใช้

ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน     
  การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์     

  การจดัการเรียนรู้วชิาวทิยาศาสตร์ 21,500 2,000 ตค.62-กย.63 นายมาณิตย ์คดีพิศาล 

  การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 ส่งเสริมการใชส่ื้อและนวตักรรมทาง
การศึกษา/พฒันาแหล่งเรียนรู้ 

 จดัท ามุมส่งเสริมการเรียนรู้สงัคมศึกษา 
แหล่งเรียนรู้เสริม  บอร์ดวนัส าคญัต่างๆ
วนัส าคญัทางศาสนา 

 จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ การผลิตส่ือการสอน
สงัคมศึกษา  และมุมเรียนรู้ ในหอ้งเรียน 

 
 

18,000 
 
- 
 
 
- 

 
 

2,000 
 
- 
 
 
- 

 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 
 
 

ต.ค.62- ก.ย.63 

 
นางสุมาลี    ทองสุด 
นางรัชดาภรณ์ แตะแอ 
 
น.ส.สุนิสา อุดอศกัด์ิ 
นางปภาภทัร  ก๊กแกว้ 
นางแกว้ตา   จินตาแกว้ 
 

นางรัชดาภรณ์  แตะแอ 
นางพนิดา  ชยัเสนีย  ์

  การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรม English On Tour (ม.ปลาย) 
 กิจกรรม English Camp (ม.ตน้) 
 กิจกรรม Merry Christmas & Happy New 

Year และ Chinese New Year 
 กิจกรรมพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 

 
9,000 
11,000 
5,000 

 
11,000 

 
- 

4,000 
- 
 
- 

 
ธ.ค.62-ม.ค.63 
กค.-สค.63 
ธ.ค.62-ก.พ.63 

 
ต.ค.62-ก.ย.63 

 
นางสาวศรีศิริ ศรีไทย 

ครูกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ 

 
 

  การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
 งานส่งเสริมคุณภาพการเรียนการสอน 
 กิจกรรมปรับปรุงและบ ารุงส่ือ 
 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
 กิจกรรมการจดัการแข่งขนักีฬาภายใน 

 
13,300 
4,700 

-  
- 

 
2.000 

- 
- 
- 

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

 
นายภคพล  ปัญจวงศ ์
นายวสุิทธ์ิ  จนัโถ 
นายศรัญํู มณีรัตนวรกุล 

 

  การจัดการเรียนรู้การงานอาชีพฯ(การงาน) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนงานเกษตร 
 กิจกรรมการเรียนการสอนงานคหกรรม 
 กิจกรรมการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์ 

 
4,790 
4,789 
10,421 

 
- 
- 
- 

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

 
นายสุพร  พานิชกร 
นางสายพิน  ปรังพนัธ์ 
นางเสาวนี ชยัทอง 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

2 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

    

  กลุ่มงานวิชาการ     
  กิจกรรมสอนเสริมเพิม่ผลสมัฤทธ์ิ 61,000 2,800 ต.ค.62- ก.ย.63 นายมาณิตย ์ คดีพศิาล 
  แข่งกิจกรรมการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 1,000 - ต.ค.62- ก.ย.63 หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 
  กิจกรรมปรับพื้นฐาน ม.1 ,ม.4 2,000 -  น.ส.ฟาติมะ  ใบกอเดม็ 

  กิจกรรมลด  0  ร  มส 1,000   หวัหนา้งานกิจกรรม 
  กิจกรรมการประกวด/แข่งขนั     

 -  ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน 430,000 -  นางปิยวรรณ  จงัเม่ง 

 -  การแข่งขนัตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์  
คณิตศาสตร์งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 
 

5,000 -  นางปิยวรรณ  จงัเม่ง 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย    นางวลิาสินี  เยน็ใจ 
  กิจกรรมรักษภ์าษาไทย 4,530 - ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา 
  กิจกรรมภาษาสวยดว้ยการออกเสียง 1,530 - ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา 
  กิจกรรมสปัดาห์สุนทรภู่ 1,930 - พ.ค.-มิ.ย. 63 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กิจกรรมสปัดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ 1,810 - ก.ค. 63 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กิจกรรมเขียนถูกตอ้งคล่องสะกด  1,575 - ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา 

  กิจกรรมSpeed  Reading 360 - ต.ค.62- ก.ย.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา 

  กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 4,620 - ต.ค.62- ก.ย.63 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กิจกรรมการน านกัเรียนเขา้แข่งขนัการต่อ
ค าศพัท ์(ค  าคมเดิม) 

13,000 2,000 พ.ย.62- ก.ค.63 น.ส.วรารัตน์ บุปผา 
ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กิจกรรมค่ายการต่อค าศพัท ์(ค  าคมเดิม) 2,000 - ต.ค.62- ก.ย.63 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กิจกรรมการจดัการแข่งขนัทกัษะฯ 
 

4,645 2,000 ต.ค.62- ก.ย.63 ครูกลุ่มสาระภาษาไทย 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์     
  กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 7,000 - พค.-กย.63 นายมาณิตย ์คดีพิศาล 

ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
  กิจกรรมสอนเสริมวทิยาศาสตร์ (เพือ่น

สอนเพือ่น , สอนเสริม) 
- - ตค.62-กย.63 นายมาณิตย ์คดีพิศาล 

ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 

  ส่งเสริมทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 7,500 2,000 ตค.62-กย.63 นายมาณิตย ์คดีพิศาล 

ครูกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์     
  10 นาทีคณิตฯคิดคล่อง - - พ.ย.62–ก.ย.63 นางปิยาภรณ์ ,นางลกัขณา 

  ดาวคณิตศาสตร์ 350 - ต.ค.62–ก.ย.63 นางก่ิงแกว้, น.ส.วิชุดา 

  สอนเสริมเพิม่ค่า O-net - - พ.ย.62-ก.ย.63 นางศิริรัตน์, นางพรรณี 

  พฒันาทกัษะกระบวนการเรียนรู้ดว้ย
โครงงานคณิต ฯ 

690 - พ.ย.62-ก.ย.63 นางชมพเูนกข์ 

  จดัการแข่งขนั A-math ชิงแชมป์ภาคใต ้ 3,000  พ.ย.62–ก.พ.63 นายปิยะวฒัน์  

  ค่ายเตรียมความพร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม
แข่งขนัทกัษะคณิตศาสตร์ 

6,420 2,000 ก.ค.63-ต.ค.63 นายตะวนั, นางวิชชุดา 

  คลินิกคณิตศาสตร์   พ.ย.62-ก.ย.63 นายสมชาย, นางก่ิงแกว้ 

  สปัดาห์คณิตศาสตร์ 1,500  ก.ค.63-ส.ค.63 นายตะวนั,นางปิยวรรณ  

  การแข่งขนั A-Math ของสมาคมครอส
เวร์ิดแห่งประเทศไทย (หาดใหญ่, โคราช, 
สุราษฎร์ธานี) 

3,000  ต.ค.62–ก.ย.63 นายปิยะวฒัน์  

  กิจกรรมแรลล่ีคณิตศาสตร์ 630 - ต.ค.62–ก.ย.63 นายสมชาย, นางศิริรัตน์ 

  ดาวเด่น คิดเลขเร็ว - - ก.ค.63-ส.ค.63 นางปิยวรรณ, นางชมพูเนกข ์

  ส่งเสริมการเรียนการสอน 20,410 2,000 ต.ค.62–ก.ย.63 นายตะวนั เอ่ียมพงษา 
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ     
  กิจกรรมยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 16,850 2,000 ต.ค.62–ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

      

3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ     

  เพิ่มศักยภาพผู้เรียนวิชาสังคมศึกษาฯ     

  กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วชิาการ 

 บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้กลุ่มสาระ  
 กิจกรรมวนัอาเซียน          

18,000 
 
 

 

2,000 ตค.62-กย.63 
ตค.62-กย.63 

สค.63  
 

"นางสุมาลี  ทองสุด  
ครูกลุ่มสาระสังคมฯ 
นายมนสั สาเหล ้

  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางศิลปะ 
 ฝึกซอ้มสู่ฝันดา้นดนตรี 
 ฝึกซอ้มสู่ฝันดา้นทศันศิลป์ 
 ฝึกซอ้มสู่ฝันดา้นนาฏศิลป์ 

 
17,000 
18,000 
4,150 

 
5,000 
3,000 
850 

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

นายธนดล  ชิดโพธ์ิ 
นายเอกลกัษณ์  หาดสุด
นายจารึก  ยกถาวร 
น.ส.ฝาตีมะ๊  คลงัขอ้ง  
น.ส.ปิยะธิดา  จนัทพนัธ์ 
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 กีฬาและกรีฑานกัเรียนนกัศึกษาจงัหวดั
ตรัง (คอซิมบี้ เกมส์) 

 กีฬาออมสิน 
 กีฬา  สพฐ. เกมส์ 
 กีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย 
 กีฬาสมัพนัธชุ์มชน 
 กิจกรรมการแข่งขนั กีฬานกัเรียนแห่ง
ประเทศไทย 

80,000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

พค.-กย.63 
พค.-กย.63  
พค.-กย.63 
พค.-กย.63 
พค.-กย.63 
พค.-กย.63  
พค.-กย.63 
พค.-กย.63 

นายภคพล  ปัญจวงศ ์

ครูกลุ่มสาระพลศึกษา
ทุกคน 

  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียน 
Education Hup 

 ซ่อมบ ารุงหอ้งเรียน/อุปกรณ์/ส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 English camp 
 แลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะทางวชิาการ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 – 3              
ณ โรงเรียน Sekolah Menengah Sains 
Kepala Batas ประเทศมาเลเซีย 

 แลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะทางวชิาการ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 Academic 
festival ณ จงัหวดัขอนแก่น 

 
 

5,300 
 
- 
- 
 
 
 
- 

 
 

23,898 
 

28,800 
125,760 

 
 
 

60,400 

 
 

ตค.62- กย.63 
 

พย.62- มค.63 
ตค.62- กพ.63 

 
 
 

พค.62- กค.63 

 
 
นางลกัขณา ชูเชิดรัตน์ 
นางบุษยมาส สุนทรเตม็ 

4 โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

    

  พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน     
  ประชุมผูป้กครอง/ผูป้กครองเครือข่าย 5,000 - ตค.-พย.62 นายวเิชียร  ประสิทธ์ิเสริฐ 

  การคดักรองนกัเรียน - - พย.62-มค.63 นายสมชาย  ผลจรุง 

  เยีย่มบา้นนกัเรียน 35,000 - พย.62-มค.63 นายวิสุทธ์ิ  จนัทร์โถ 

  แนะแนวเรียนต่อ 5,000 - พย.62-มค.63 นางแฉลม้   หาญกลบั 

  ช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาสนกัเรียนพเิศษ 2,000 - พย.62-มค.63 นางรัชดาภรณ์ แตะแอ  

  ติดตามนกัเรียนขาดเรียน - - ตค.62-กย.63  
  ใหค้  าปรึกษานกัเรียน - - ตค.62-กย.63  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  โฮมรูม - - ตค.62-กย.63  
  รู้ทนัภยัใกลต้วั - - ตค.62-กย.63  
  พัฒนาห้องคณะกรรมการสภานักเรียน     
  ประชุมช้ีแจง เพือ่ท  าความเขา้ใจในกลุ่ม

งานกิจการนกัเรียน : งานสภานกัเรียน 
- - ตค.62-กย.63 นายวิสุทธ์ิ  จนัทร์โถ  

  พฒันาหอ้งคณะกรรมการสภานกัเรียน    - 37,050  น.ส.วรารัตน์  บุปผา 

  ใชง้านหอ้งคณะกรรมการสภานกัเรียนที่
ไดมี้การพฒันา  

- -   

  แนะแนวอาชีพและการศึกษาต่อ     
  แนะแนวสญัจรนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 6 เขา้ศึกษาต่อชั้นมธัยมศึกษาชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 

- - มค.63 นายสุพร , น.ส.อรวรรณ, 
น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล   

  รับสมคัรนกัเรียนเขา้ศึกษาต่อระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 และระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 

- - มค.-เมย.63  

  ศึกษาดูงานนิทรรศการตลาดนดัหลกัสูตร
อุดมศึกษา 

- - สค.63  

  แนะแนวจากหน่วยงานภายนอก - - ตค.-กย.63  

  แนะแนวอาชีพจากส านกังานจดัหางาน
จงัหวดัตรัง 

295  - มิย.-กย.63  

  พัฒนางานแนะแนว     
  พฒันาหอ้งส านกังานแนะแนว 15,785  2,000 ตค.62-กย.63 นายสุพร , น.ส.อรวรรณ, 

น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล   

  กิจกรรมป้ายนิเทศแหล่งเรียนรู้อนัมีค่า 450  - ตค.62-กย.63  

  เผยแพร่ความรู้ โดยผา่นส่ือ   ตค.62-กย.63  

  งานทุนการศึกษา 1,470  - พค.-มิย.63  

  ภาคภูมิลูกน ้าเคม็  เติมเต็มความภูมใิจให้ 
ก.พ 

    

  ปัจฉิมนิเทศ 7,000  - มค.-มีค.63 นายสุพร , น.ส.อรวรรณ, 
น.ส.ยูรีนา , น.ส.อรอมล   

  พธีิมอบประกาศนียบตัรผูส้ าเร็จการศึกษา - - มีค.63  

 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 1 931,300 313,558   
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กลยุทธ์ที่ 2  :  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทกัษะทางการคดิแบบมีเหตุผล เป็นข้ันตอน(Coding) สามารถเรียนรู้ด้วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณติศาสตร์ (STEM) และมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21   

 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์คณติศาสตร์ 

    

  ค่ายวทิยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 245,000   พย.62-กย.63 
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  ศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ / ทศันศึกษา 200,000   ธค.62-มีค.63 
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  แข่งขนัทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

20,000   ตค.62-กย.63 
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  การส่งเสริมความรู้และทกัษะทางดา้น
วทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

145,000   ตค.62-กย.63 
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  ปรับปรุงหอ้งเรียนโครงการส่งเสริม
ความสามารถพเิศษวทิยาศาสตร์-
คณิตศาสตร์ 

189,417   ตค.62-กย.63 
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  ซ้ืออุปกรณ์ทดลองวทิยาศาสตร์ 100,000   ตค.62-กย.63 นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 
นางภทัรานิษฐ ์ การิกาญจน์ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

    

  กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์ 5,000  2,000 พค.63-กย.63 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

  กิจกรรมสอนเสริมวทิยาศาสตร์ - - ตค.62-กย.63 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

  ส่งเสริมทกัษะทางวทิยาศาสตร์ 9,000   ตค.62-กย.63 
นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 
ครูทุกคนในกลุ่มสาระฯ 

      

 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 2 913,417 2,000  งบจัดสรร 
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กลยุทธ์ที่ 3  : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม มส่ีวนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์อย่าง
เหมาะสมและเต็มศักยภาพ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมด้วย
กิจกรรมสร้างสรรค์ 

    

  โรงเรียนคุณธรรม กันตังพิทยากร     

  กิจกรรม ค่ายคุณธรรมเพือ่ทกัษะชีวติ 35,000 - พค.63 นางขวญัยหิวา แหลมเกาะ 

  สถานศึกษาพอเพยีงกันตังพิทยากร  -   
  พฒันานกัเรียนแกนน าและแหล่งเรียนรู้

เกษตรพอเพยีง 
- - ตค.62-กย.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  ศูนยก์ารเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพยีง 2,000  - ตค.62-กย.63 
นายสุพร  พานิชกรณ์ 
นางรัชดาภรณ์  แตะแอ 

  แหล่งเรียนรู้ สวนสมุนไพรพอเพยีง - - ตค.62-กย.63 นางรัชดาภรณ์  แตะแอ 

  ภูมิปัญญา “จาก” 3,000  - ตค.62-กย.63 นางรัชดาภรณ์  แตะแอ 

  ชุมนุม เยาวชนไทยใจพอเพยีง - - ตค.62-กย.63 นางรัชดาภรณ์  แตะแอ 

  งานธนาคารโรงเรียน - - ตค.62-กย.63 นางก่ิงแกว้  เอ่ียมพงษา 

  สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

    

  ประชุมคณะท างานเพือ่ช้ีแจงโครงการฯ
และมอบหมายภาระงาน 

   1. นายวสุิทธ์ิ  จนัโถ 

  การจดัการใหมี้แหล่งเรียนรู้ดา้นวิชาการ
จดับอร์ด จดัท าส่ือที่เป็นส่ิงพมิพ ์ป้าย
รณรงค ์

3,000  - ตค.62-กย.63 2. นางรัชดาภรณ์   แตะแอ   

  อบรมนกัเรียนแกนน าดูแลช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนั ตอบสนองปัญหาของพฤตกิรรม
ของนกัเรียน ช่วยเหลือดา้นการเรียนและ
ใหค้  าปรึกษา  

11,250  - ตค.62-กย.63 3. นายวิเชษฐ์  พุทธิรักษ ์ 

  กิจกรรมหอ้งเรียนสีขาว 8,645  - ตค.62-กย.63 4.นางชมพูเนกข ์ อะโรคา   

  โครงงานยาเสพติด 1,320  - ตค.62-กย.63 5.นางพนิดา  ชยัเสนีย ์

  กิจกรรมลานกีฬา ลานดนตรีตา้นยาเสพติด - - ตค.62-กย.63 6.นางขวญัยิหวา แหลมเกาะ 

  คลินิกเสมารักษ ์ - - ตค.62-กย.63  
  อบรมแกนน าตา้นยาเสพติด 2,250  - ตค.62-กย.63  
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  โรงเรียนปลอดบุหร่ี - - ตค.62-กย.63  
  สุขภาพหอ้งเรียน - - ตค.62-กย.63  
  จิตอาสาเราท าดีดว้ยหัวใจ - - ตค.62-กย.63  
  กิจกรรมวนัต่อตา้นยาเสพติด - - ตค.62-กย.63  
  ร่วมกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา - - ตค.62-กย.63  
  ลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด - - ตค.62-กย.63  
  ร่วมกิจกรรม To be number one - - ตค.62-กย.63  
  กิจกรรม รู้หนา้ที่ มีวนิยั ใจสงบ (กิจกรรม

เขา้แถวตอนเชา้) 
- - ตค.62-กย.63  

  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร     

  กิจกรรมอาหารสะอาดปลอดภยั 1,000  - ตค.62-มีค.63 
นางวนัเพญ็  โพธ์ิอ าพล 
,น.ส.อรอมล พลหลา 

  กิจกรรมเด็กไทยฟันดี 1,000  -  
นางวนัเพญ็  โพธ์ิอ าพล 
,น.ส.อรอมล พลหลา 

  กิจกรรมรณรงคป้์องกนัโรคตามฤดูกาล 
จดัซ้ือยา/วสัดุ หมอน  ผา้ปูที่นอน เตียง
นอน  printer 

14,000  5,000  
นางวนัเพญ็  โพธ์ิอ าพล 
,น.ส.อรอมล พลหลา 

  กิจกรรมประชาสมัพนัธเ์สียงตามสาย 500  -  
นางวนัเพญ็  โพธ์ิอ าพล 
,น.ส.อรอมล พลหลา 

  กิจกรรมรณรงคล์ด ละ เลิกสารเสพติดและ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ ลดการทอ้ง
ก่อนวยัอนัควร 

1,500  -  
นางวนัเพญ็  โพธ์ิอ าพล 
,น.ส.อรอมล พลหลา 

2 โครงการพัฒนานักเรียน รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม
ปลอดอบายมุขด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ 

    

  กิจกรรมในหลักสูตร     
  งานจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4,000  - ตค.62-กย.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  กิจกรรมเขา้ค่ายแรมคืนลูกเสือ-เนตรนารี 
ยวุกาชาด และผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 
ระดบัชั้น ม.2 

51,250  - ตค.62-มีค.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  กิจกรรมสถานศึกษา วชิาทหารเขม็แขง็ - - ตค.62-มีค.63 นายจารึก  ยกถาวร 

  กิจกรรมทศันศึกษา 268,800 - ตค.62-มีค.63 หัวหนา้ระดบัชั้นม.1-6 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
  กิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาผู้เรียน     
  กิจกรรมลูกเสือตา้นภยัยาเสพติด - - พค.63-มิย.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  กิจกรรมกีฬาสีสมอเกมส์ 250,000  - พค.63-สค.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  กิจกรรมพฒันาศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

- - ตค.62-มีค.63 นายสุพร  พานิชกรณ์ 

  กันตังพิทยากรลดเมืองร้อนด้วยมือเรา     
  ลดเมืองร้อน 5 กิจกรรมหลกั 2,000  - พย.62-มีค.63 

นายสุรเชษฐ สองรักษ,์  
 นายสุพร พานิชกรณ์ 

  พฒันาแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศ 3,000  - พย.62-มีค.63 
นายสุรเชษฐ สองรักษ,์  
 นายสุพร พานิชกรณ์ 

  อบรมพฒันาแกนน าและเครือข่าย 6,000  - ตค.-ธค.62  นายสุพร พานิชกรณ์ 

  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
TO BE NUMBER ONE 

    

  กิจกรรมรณรงคป้์องกนัและแกไ้ขปัญหา
ยาเสพติดในวนัส าคญั 

5,000  - ตค.62-กย.63 
นายสุรเชษฐ ,   
นายวิสุทธ์ิ ,  

  เขา้ร่วมประกวดกิจกรรมTO BE 
NUMBER ONE 30,000  - ตค.62-กย.63 

นางภทัรานิษฐ์,  
น.ส.จุฑามาศ,  
น.ส.ณฏัฐกนัย ์

  กิจกรรมศูนยเ์พือ่นใจ TO BE NUMBER 
ONE 4,000  - ตค.62-กย.63 

นางภทัรานิษฐ์,  
น.ส.จุฑามาศ, 
 น.ส.ณฏัฐกนัย ์

  กิจกรรมขยายเครือข่าย TO BE NUMBER 
ONE กนัตงัพทิยากร 4,000  - ตค.62-กย.63 

นางภทัรานิษฐ์,  
น.ส.จุฑามาศ,  
น.ส.ณฏัฐกนัย ์

 
 กิจกรรมค่ายพฒันาแกนน าและสมาชิก TO 

BE NUMBER ONE 21,200  - ตค.62-กย.63 
นางภทัรานิษฐ์, 
น.ส.จุฑามาศ,  
น.ส.ณฏัฐกนัย ์

  กิจกรรมสมัมนาเครือข่าย TO BE 
NUMBER ONE กนัตงัพทิยากร 5,800  - ตค.62-กย.63 

นางภทัรานิษฐ์,  
น.ส.จุฑามาศ,  
น.ส.ณฏัฐกนัย ์

      

 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 3 739,,515 5,000  งบจัดสรร 
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กลยุทธ์ที่ 4  :  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ น านวัตกรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาบุคลากรและปรับอัตราก าลังฯ     
  พัฒนาบุคลากร     
  ใหค้รูเขา้รับการอบรมสมัมนาศึกษาดูงาน

กบัหน่วยงานอ่ืน ๆ 
130,000  - ตค.62-เมย.63 นายสุรเชษฐ สองรักษ ์

นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 

  จดัอบรมครูสมัมนาปีละ 2 คร้ัง     
  ศึกษาดูงาน ครูกลุ่มสาระฯและลูกจา้ง     
  ส่งเสริม สนบัสนุน ใหข้า้ราชการครู ศึกษา

ต่อตามสาขาที่ตอ้งการ/สาขาสายงาน
ปฏิบตัิการสอน 

    

  กัลยาณมิตรนิเทศ     
  การนิเทศการจดัการเรียนการสอน 3.000 - ตค.62-กย.63 นางวลิาสินี  เยน็ใจ 
  ส่งเสริมความกา้วหนา้ของครูและนกัเรียน

ตามโอกาสและความเหมาะสม 
  ตค.62-กย.63  

  จ้าง ครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างช่ัวคราว     
  จา้งครูอตัราจา้ง 8 คน ครูต่างประเทศ 3 คน 

ลูกจา้งปฏิบตัิงานนกัการฯ 9 คน 
 

3,329,712 - ตค.62-เมย.63 นายสุรเชษฐ สองรักษ ์
นางวชิชุดา เหล่าตระกูลงาม 

 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 4 3,462,712 -  งบจัดสรร 
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กลยุทธ์ที่ 5  :  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักธรรมาภิบาล มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  

 
 

ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการพัฒนาระบบงานฝ่าย     

  พัฒนางานแผนงานโครงการและงาน
การเงินบัญชีพสัด ุ

    

  พฒันางานแผนงาน 70,353 - มีค.-กย.63 นายรังสฤษณ์  ค าหม่ืน 
และคณะกรรมการงาน

แผนงานฯ 

  พฒันางานพสัดุ - 10,000 ต.ค.62-ก.ย.63 นางแกว้ตา  จินตาแกว้ 

  พฒันางานการเงินและบญัชี 3,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นางสายพิน ปรังพนัธ์
น.ส.สายใจ กงัแฮ 

  พฒันางานบริหารจดัการทรัพยากรและ
การลงทุนเพือ่การศึกษา 

- - พ.ย.62-ส.ค.63 นายสุนทร เพช็ร์พราว 

  พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพือ่การ
บริหารงบประมาณ 

3,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายสุนทร เพช็ร์พราว 
นางสายพิน ปรังพนัธ์ 

  งานสาธารณูปโภค     

  พฒันาระบบงานสาธารณูปโภค 2,381,568 - ตค.62-กย.63 การเงิน, พสัดุ 
  ขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของสถานศึกษา 

    

  รวบรวมเอกสารการด าเนินงานตาม
มาตรฐาน/ตวัช้ีวดั EB1-EB11  

- - ต.ค.62-ก.ย.63 นายสุนทร เพช็ร์พราว,  
นางพรรณี  จนัทร์โถ 

  จดัท าคู่มือ/เอกสารของฝ่ายงบประมาณ - -   

  ปรับปรุงห้องส านักงานการเงินและ
งบประมาณ   

    

  ติดผา้ม่านหนา้ต่างหอ้งส านกังาน - 32,000 มค.63 นายสุนทร เพช็ร์พราว, 
นางสาวสายใจ  กงัแฮ 

  เดินสายไฟภายในหอ้งส านกังาน     
  จดัซ้ือโซฟารับแขกและพดัลมตั้งพื้น     
  พัฒนางานสารบรรณ     

  การบริการรับ-ส่งเอกสาร 23,789  54,498 ตค.62-กย.63 
นางก่ิงกาญจน์  ชูเวชะ 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  พัฒนาระบบงานบริการ     

  เล้ียงรับรองแขกที่มาตรวจเยีย่มโรงเรียน
และบริการบุคคลภายนอกที่มาขอรับ
บริการจากโรงเรียน 

10,000 5,000 ตค.62-กย.63 นางปิยาภรณ์ รัตนแกว้ 

  บริการยานพาหนะ     

       - ค่าน ้ ามนั 650,000 - ตค.62-กย.63 นางสายพิน  ปรังพนัธ์ 

       - ค่าประกนั พรบ. 150,000 - ตค.62-กย.63 นายสุรเดช  ก้ิมเจ้ียม 
      -  ซ่อมบ ารุง 500,000 - ตค.62-กย.63 นายสุนทร เพช็ร์พราว 

  พัฒนางานวิชาการ  ทะเบียนและวัดผล     

  ใหบ้ริการงานวิชาการ 7,828  800 ต.ค.62-ก.ย.63 นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  ใหบ้ริการงานวตัผล 54,500  7,000 ต.ค.62-ก.ย.63 นางศิริรัตน์  ปขูาว 

  ใหบ้ริการงานทะเบียน 51,283  5,789 ต.ค.62-ก.ย.63 นายปรียะวฒั  เลิศภูววิฒัน์   

  ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน - 600,000 ต.ค.62-ก.ย.63 นายมาณิตย ์ คดีพิศาล 

  พัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

    

  จดัประชุมอบรม พฒันาความรู้เร่ือง                 
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

5,000 2,000 ตค.62-เมย.63 นางบุษยมาส สุนทรเต็ม 

  พัฒนางานบุคคล อาคารสถานที ่     

  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ส านกังาน 15,000  - ต.ค.62-ก.ย.63 นางวชิชุดา  เหล่าตระกูลงาม 
  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท าความสะอาด 50,000  - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
2 โครงการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ 

ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
    

  ปรับปรุงภูมทิัศน์ ไม้ดอกไม้ประดับ และ
สวนหย่อม 

    

  จดัซ้ือ-ดูแลบ ารุงรักษาเคร่ืองตดัสะพาย-
เดินตาม อุปกรณ์ประกอบเคร่ืองตดัหญา้   

5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

  จดัซ้ือปุ๋ ยและอุปกรณ์เพาะช ากลา้ไม ้ 5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
   จดัซ้ือพนัธไ์ม-้จดัจา้งตดัแต่งตน้ไม ้ 10,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัซ้ือกระถางตน้ไม ้ 5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  ซ่อมบ ารุงรถกระบะ,รถตูค้นัเก่าใชใ้นการ

บรรทุกและขนวสัดุ 
20,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  ซ่อมบ ารุงอาคารเรียน อาคารประกอบ     

  จดัจา้ง –จดัซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ 76,313  - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัซ้ือวสัดุ-อุปกรณ์งานช่าง 30,000  - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  ปรับซ่อมระบบประปาบาดาล สุขภัณฑ์

อาคารเรียนและห้องน ้า 

    

  จดัซ้ือชุดก๊อกน ้ า สายก๊อก 10,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัซ้ือท่อประปาขอ้ต่อต่างๆ เทปพนัเกลียว 

สกรู หวัระเบิด กาวพวีซีี 
10,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

  จดัซ่อมหอ้งน ้ า โถสว้ม โถปัสสาวะ 
แกปั้ญหาอุดตนัฯลฯ 

10,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

  ปรับซ่อมระบบไฟฟ้า     

  จดัซ้ืออุปกรณ์หลอดไฟฟ้า 10,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัซ้ือสายไฟฟ้า                  5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลัก๊ , สวทิส์ , คดัเอา้น์ 

และอ่ืนๆ     
5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

  จดัซ้ืออุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าภายในภายนอก 5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 
  จดัซ้ืออุปกรณ์ไฟฟ้าตกแต่งเตน็ทง์าน

นิทรรศการต่างๆและวนัส าคญัต่างๆ 
5,000 - ต.ค.62-ก.ย.63 นายจารึก  ยกถาวร 

3 โครงการพัฒนางานบริการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

    

  พัฒนางานประชาสัมพนัธ์/วารสาร     

  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - -   
  วารสารโรงเรียน - 5,000 ตค.62-กย.63 นายสามารถ  กงัแฮ 
  ซ่อมบ ารุงเทคโนโลย ี     

  กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาคอมพวิเตอร์ 100,000  ตค.62-กย.63 นางเสาวนี  ชยัทอง  
นายแสนสุข หมาดนุย้ 

  กิจกรรมพฒันาระบบเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ 

175,000  ตค.62-กย.63 นายปรียวฒั  เลิศภูววิฒัน์  
นายวิเชษฐ ์พุทธิรัตน์ 

  กิจกรรมซ่อมบ ารุงรักษาแอร์ในโรงเรียน 85,000  ตค.62-กย.63 นายรังสฤษณ์  ค าหม่ืน  
นายแสนสุข หมาดนุย้ 

  กิจกรรมบริการอินเตอร์เน็ต 68,400  ตค.62-กย.63 นายรังสฤษณ์  ค าหม่ืน  
นายปรียวฒั  เลิศภูววิฒัน์ 
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ที่ งาน/โครงการ งบประมาณ งบอื่นๆ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

  ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีฯ
ห้องโสตทัศนศึกษา 

    

  กิจกรรมใหบ้ริการ - - ตค.62-กย.63 นายวเิชษฐ ์พทุธิรัตน์ 
  ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ 23,000 17,000 ตค.62-กย.63 นายวเิชษฐ ์พทุธิรัตน์ 
 รวมงบประมาณกลยุทธ์ที่ 5 4,638,034 739,087  งบจัดสรร 

 
3.4  ตารางสรุปงาน/โครงการตามกลยทุธ์โรงเรียนระดับแผนงาน  จ าแนกตามงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้  
 

ที่ กลยุทธ์โรงเรียนระดับแผนงาน จ านวน 
งาน/โครงการ 

งบประมาณ งบอื่นๆ หมายเหตุ 

1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ความสามารถทางวชิาการ มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้เพือ่
การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใช้
ในชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4 931,300 313,558 งบอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่ 

 

-เงินรายได้
สถานศึกษา 
-งบ สพฐ. 
      ฯลฯ 

2 พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมี
เหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) สามารถเรียนรู้ดว้ยวิธีการ
ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวศิวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 

2 913,417 2,000 

3 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและ
เตม็ศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

2 739,,515 5,000 

4 พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐาน
วชิาชีพ น านวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

1 3,462,712 - 

5 พฒันาระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา 
ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลกัธรร
มาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

3 4,638,034 739,087 

     

 งบส ารองจ่าย  254,509 - 
 รวมงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 10,939,487 1,059,645  
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ส่วนที่ 4  
การก ากบั ติดตาม ประเมินและรายงาน 

 
การติดตาม ประเมินผลและรายงาน  เป็นกิจกรรมส าคญัที่ก  าหนดให้ผูรั้บผิดชอบโครงการ เก็บ

รวบรวมขอ้มูล  วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  เพื่อเสนอให้ผูบ้ริหารโรงเรียนได้ทราบเป็น
ระยะๆ โรงเรียนกนัตงัพทิยากร  จึงไดก้  าหนดกลไกในการก ากบั ติดตาม  ประเมินโครงการในแผนปฏิบติั
การประจ าปีงบประมาณ 2563  ให้สามารถน าผลการติดตามประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ
โครงการทั้งในส่วนของเป้าหมาย  วิธีการด าเนินงาน  หรือกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
หรือทรัพยากรที่เปล่ียนแปลงไปในระหว่างปี  รวมทั้งเพื่อน าผลการติดตาม  ประเมินโครงการมาใชใ้นการ
วางแผนพฒันาการศึกษาในปีต่อไปได ้

4.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
     ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จ คือ ปัจจยัที่ส าคญัยิง่ต่อการบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทศัน์ องคก์รมี

ปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการเช่ือมโยงการปฏิบติังานทุกระดบัให้มุ่งไปใน
ทิศทางเดียวกนั ซ่ึงปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนกนัตงัพทิยากร มีดงัน้ี 

1. ผู ้บริหารยึดวิสัยทัศน์ และนโยบายที่ เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้แนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีงในการปฏิบตัิงาน โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอ านาจ ใชค้วามไวว้างใจในการ
สร้างเสริมบรรยากาศ เป็นมิตร มีการจดัสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้  พฒันาหลกัสูตรสู่มาตรฐานสากล 

2. งาน/โครงการสอดคลอ้งกบักลยทุธก์ารพฒันาการศึกษาของโรงเรียน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวฒันธรรมแห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อยา่งกวา้งขวาง มี

ความสามารถ ในการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอน และให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการที่วางไว ้ ส่งเสริมความกา้วหนา้แก่ครูและบุคลากร 

4. ระบบบริหารจดัการ โดยมีการจดัการเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ยการเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มี
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบตัิงาน และการจดัสภาพการเรียนรู้โดยมีการปรับปรุงยทุธศาสตร์การจดัการเรียนการสอน และการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 

5. นวตักรรมและเทคโนโลย ีที่ใชใ้นการบริหารและการเรียนการสอน มีการวจิยัเพือ่พฒันา 
6. หลักสูตรของโรงเรียน มีลกัษณะที่ยืดหยุ่น สอดคลอ้งตามสถานการณ์ และส่งเสริมการ

เรียนรู้อยา่งหลากหลาย  มุ่งสู่มาตรฐานสากล 
7. การมีส่วนร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา ได้แก่ ผูป้กครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน หน่วยงานทางการศึกษา  เพิม่โอกาสทางการเรียนแก่นกัเรียนใหส้ามารถเรียนรู้ไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
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จากการก าหนดแนวทางการพฒันาโรงเรียนกนัตงัพิทยากรตามกลยทุธ์ทั้ง 5 กลยทุธ์ จึงตอ้งมี
แผนปฏิบติัการประจ าปี ด าเนินการอยา่งสอดคลอ้ง เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทั้งระบบ เพราะกลยทุธ์ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเลือกปรับและบูรณาการแนวพฒันาตามบริบท สภาพ
สังคม ข้อมูล และจุดเน้นแต่ละปีให้เป็นองค์รวมโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เน้นการมีส่วนร่วมเป็น
แรงผลกัดนัที่ส าคญั มีเครือข่าย และทีมงานเป็นปัจจยัหลกัที่จะช่วยให้เกิดก าลงัพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 
เพือ่รองรับการปฏิรูปการศึกษารอบที่สองของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สร้างโอกาสการเรียนแก่ทุกคนอยา่งมี
คุณภาพเท่าเทียมกนัและใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วม เพือ่เป้าหมายการศึกษาตลอดชีวติ 

4.2 วิธีก ากับ ติดตาม  
  การด าเนินการตามแผน 
         1.  ก าหนดปฏิทินปฏิบติังาน/โครงการ  แจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
  2.  งานแผนงานประสานการด าเนินงาน/โครงการ 
  3.  ผูรั้บผดิชอบงาน/โครงการขออนุมตัิ ด าเนินงานตามแผน  
  การก ากับ ควบคุมการใช้งบประมาณ 

1.  งานแผนงานจดัท าโปรแกรมบญัชีควบคุมการใชเ้งิน 
2.  งานแผนงานบนัทึกงบประมาณของงาน/โครงการ  ลงในโปรแกรมบญัชีควบคุมการใช้

เงิน บนัทึกการขอใชง้บประมาณลงในโปรแกรมบญัชีควบคุมการใชเ้งินและบนัทึกในเอกสารการขอใช้
งบประมาณผา่นแผนงานเสนอขออนุมติัใชเ้งินตามแผนจากผูอ้  านวยการ  

3.หลงัผา่นการอนุมติัส่งแบบบนัทึกผา่นแผนงานคืนเจา้ของงาน/โครงการ ด าเนินการต่อไป 
  การนิเทศติดตามผล 
  1.  ฝ่ายบริหาร หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 
  2.  หวัหนา้งาน หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายงานผลการด าเนินงานตามแผน 

การรายงานผล 
  1.  ก าหนดใหผู้รั้บผดิชอบงาน/โครงการประเมินตนเองและรายงานความกา้วหนา้ของการ

ด าเนินงาน/โครงการในแต่ละช่วงของปีงบประมาณ 
  2.  น าผลการประเมินงาน/โครงการเปรียบเทียบกบัเป้าหมายของโรงเรียน แลว้สรุปผลการ

พฒันาการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งและสาธารณชน 
การปรับแผนหรือจัดท าแผนใหม่ 
ในระหวา่งปีงบประมาณอาจพบปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการวางแผนหรือการ

บริหารงาน/โครงการ เช่น การประสานงาน การขออนุมติัด าเนินการการจดักิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
ฯลฯ เพือ่ใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  โรงเรียนอาจมีการปรับปรุงการ
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ด าเนินการในระยะเวลาใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ เป้าหมาย ตวัช้ีวดัของตวับ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน และ
สนองต่อกลยทุธข์องการพฒันาการศึกษา 

 

งานแผนงานไดอ้อกแบบติดตาม และแบบสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ ดงัน้ี 
 
 

แบบติดตาม โครงการ  โรงเรียนกันตังพิทยากร 
ล าดบัที่ .............. หนา้............... ช่ือโครงการ........................................................................................      
( ประจ า  ต่อเน่ือง  ใหม่) งบประมาณ ...................................................................................... บาท   
ผูรั้บผดิชอบโครงการ......................................................................... ฝ่าย............................................. 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินการ 

ระยะเวลา 
(วัน/เดอืน/ปี) 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการติดตามการด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

1       
2       
3       
4       
5       
6       

 
บันทึกผลการติดตาม 

คร้ังที่ 1 
 
 
 
 
 

คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 หมายเหตุ 

 
(..............................................) 

งานแผนงาน 
วนัที่

........./..................../............... 

 
(..............................................) 

งานแผนงาน 
วนัที่

........./..................../............... 

 
(..............................................) 

งานแผนงาน 
วนัที่

........./..................../............... 
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แบบฟอร์มการรายงานโครงการ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ.............................. 
 

งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้...................................................................ฝ่าย................................. 
1.   จ านวนโครงการ..............โครงการ  ดงัน้ี  

  1. ……………………………………………………………………………………… 
  2. ……………………………………………………………………………………… 
  3. ……………………………………………………………………………………… 
  4. ……………………………………………………………………………………… 
  5. ……………………………………………………………………………………… 
  6. ……………………………………………………………………………………… 

2.   งบประมาณที่ไดรั้บจดัสรรทั้งหมด............................................. บาท 
  งบประมาณที่ใชไ้ป            ................................................. บาท 
  งบประมาณ เกิน/คงเหลือ    ............................................... บาท 

3.   โครงการที่ด  าเนินการตามก าหนด....................................... โครงการ 
     ก่อนก าหนด................................ โครงการ 
     หลงัก าหนด................................ โครงการ 
     ไม่ไดด้ าเนินการ.......................... โครงการ 

4.   โครงการที่บรรลุตามเป้าหมาย............................................   โครงการ 
    สูงกวา่เป้าหมาย......................................    โครงการ 
    ต ่ากวา่เป้าหมาย.......................................    โครงการ 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน .........................................................................ฝ่าย............................................. 
ช่ือโครงการ................................................................................................................. 
สอดคลอ้งตามกลยทุธ ์สพฐ.ขอ้ที่.........  กลยทุธ ์สพม.13 ขอ้ที่..........   กลยทุธ์ร.ร.ขอ้ที่.........   
ลกัษณะของโครงการ   ใหม่   ต่อเน่ือง 
งบประมาณที่ไดรั้บ............................................................ระยะเวลาด าเนินการ.............................................. 
วตัถุประสงคข์องโครงการ 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
เป้าหมาย     ผลผลิต(OUTPUT) 
…………………………………………………………………………………………………......................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
        ผลลพัธ(์OUTCOME) 
………………………………………………………………………………………………..........................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
วธีิการประเมินโครงการ
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 
ผลการปฏิบติังานเม่ือส้ินสุดโครงการ 
ผลการด าเนินโครงการ 
 วตัถุประสงค ์  บรรลุวัตถุประสงค์ทุกข้อ    

บรรลุวัตถุประสงค์บางข้อ ไม่บรรลุคอื..................................................... 
  สาเหตุเน่ืองจาก.................................................................................................................... 
 เป้าหมาย สูงกว่าแผน           เท่ากับแผน                ต ่ากว่าแผน            ต ่ากว่าแผนมาก 
  สาเหตุเน่ืองจาก(กรณตี ่ากว่าแผน)..................................................................................... 
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ความร่วมมือจากบุคลากร                ดีมาก          ดี            พอใช้         น้อย          น้อยมาก               
 ความเพยีงพอของวสัดุอุปกรณ์     มาก        พอใช้      น้อย          น้อยมาก 
 ความเพยีงพอของงบประมาณ          มาก       พอใช้     น้อย            น้อยมาก 
 ระยะเวลาด าเนินกิจกรรม               เร็วกว่าแผน          ตามแผน            ช้ากว่าแผน 
ผลส าเร็จในการด าเนินโครงการ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ปัญหาอุปสรรค  ขอ้เสนอแนะในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณต่อไป 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

1 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับต ่ากว่า  50% 
2 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  50 - 59% 
3 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  60 - 69% 
4 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  70 - 79% 
5 คะแนน  หมายถึง  มีผลงานอยู่ในระดับ  80% ขึน้ไป 

 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัคะแนนทีต่รงกบัความเป็นจริง 

 

รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ มาก
ทีสุ่ด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

ด้านบริบท 
1. โครงการก าหนดวตัถุประสงค-์เป้าหมายท่ีชดัเจน 

      

2. วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบัเป้าหมายของโครงการ       
3. มีหลกัฐานและขอ้มลูในการด าเนินงาน       
4. ไดรั้บการสนบัสนุนและความร่วมมือจากบุคคลและ
ฝ่าย/หมวด/งานท่ีเก่ียวขอ้ง 

      

5. มีสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานท่ีดี       
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รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ มาก
ทีสุ่ด(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ทีสุ่ด(1) 

ด้านปัจจยั 
6. จ านวนบุคลากรท่ีร่วมโครงการ/งานเพียงพอ 

      

7. จ านวนของวสัด-ุอุปกรณ์การด าเนินงานเพียงพอ       
8. ระยะเวลาในการด าเนินงานเหมาะสม       
9. งบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานเพียงพอ       
ด้านกระบวนการ 
10. บุคลากรใชค้วามรู้ความสามารถในการด าเนินงาน 

      

11. มีวิธีการในการด าเนินงานถูกตอ้งเป็นกระบวนการ       
12.  การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนดเวลา       
13. งบประมาณท่ีใชเ้ป็นประโยชน์คุม้ค่าต่อการเรียนรู้       
ด้านผลผลติ 
14. ผลการด าเนินงานบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย 

      

15. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน       
16. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร/ครู       
17. ผลการด าเนินงานเป็นประโยชน์ต่อชุมชน       
18. ผลการด าเนินงานคุม้ค่า-เหมาะสมกบังบประมาณ       
19. ผลการด าเนินงานสนองนโยบาย/แผนกลยทุธ์       
20. ความพึงพอใจทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ       

รวม       
ค่าเฉลี่ย (ผลรวมทุกช่องหารด้วย 20)   

 
ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4  ขึ้นไป  แสดงวา่การด าเนินโครงการ  ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ 
ถา้ไดค้ะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ 4    แสดงวา่การด าเนินโครงการ  ควรปรับปรุง 
 สรุปผล    การด าเนินโครงการน้ี                    เป็นที่น่าพอใจ              ควรปรับปรุง 

 
             ลงช่ือ...............................................ผู้รับผิดชอบ 
                 (……………………………………..) 
                          ............/................/............ 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/หัวหน้างาน 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ....................................................... 
                         (……………………………………..) 
                             ................./................/................. 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่าย..................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ....................................................... 
              (……………………………………..) 
                 ................./................/................. 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
       ลงช่ือ....................................................... 
              (……………………………………..) 
                 ................./................/................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนพฒันาปีงบประมาณ 2563-2565 
 
วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

โรงเรียนกนัตงัพทิยากร สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 ไดก้ าหนดวิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ เป้าประสงคแ์ละกลยทุธ ์ที่สอดคลอ้งกบัเขตพื้นที่การศึกษาและส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

วิสัยทัศน์ 
โรงเรียนกันตงัพิทยากรมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม  รู้รักษ์ส่ิงแวดล้อม น้อมน าหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค ์ น านวตักรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลภายใน
ปี 2565  

พันธกิจ 
1.  พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล 
2.  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดว้ย

กิจกรรมสร้างสรรค ์สู่สงัคมอยา่งย ัง่ยนื 
3.  เพิม่โอกาสทางการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ 
4.  พฒันาครูและบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ โดยน าศาสตร์พระราชาและนวตักรรมมาใชใ้นการ

จดัการเรียนรู้ 
5.  พฒันาระบบบริหารการจดัการศึกษาโดยใชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และหลัก

ธรรมาภิบาล  
เป้าประสงค์ 

1.  ผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถทางวชิาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดยประยกุตใ์ชค้วามรู้
เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่าง
เหมาะสม   

2.  ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน (Coding) สามารถเรียนรู้ดว้ย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

3.  ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ ภาษาที่สาม และอนุรักษภ์าษาถ่ินไดอ้ยา่งเหมาะสม   
4.  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์และค่านิยมหลกั 12 ประการ  
5. ผูเ้รียนรู้รักษ์ส่ิงแวดล้อมและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจ าวนั   
6.  ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์เพือ่พฒันาตนเองและสงัคมอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนื 



โรงเรียนกันตงัพิทยากร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

67 

7. ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้นการเรียนรู้ตามหลกัสูตรและเขา้ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความสามารถอยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ 

8.  ครูน าศาสตร์พระราชา การจดัการเรียนรู้ผา่นกิจกรรมการปฏิบติัจริง (Active Learning) และ
นวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้  

9.  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 

10.โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1  :   พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์โดย

ประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และสามารถน าไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัไดอ้ยา่งเหมาะสม   

กลยุทธ์ที่ 2  :  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะทางการคิดแบบมีเหตุผล เป็นขั้นตอน(Coding) 
สามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ 
(STEM) และมีทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21  

กลยุทธ์ที่ 3  :   พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเชิง
สร้างสรรคอ์ยา่งเหมาะสมและเตม็ศกัยภาพ น าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 

กลยุทธ์ที่ 4  :   พฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวชิาชีพ น านวตักรรมมาใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้   

กลยุทธ์ที่ 5  : พฒันาระบบการบริหารและการจดัการสถานศึกษา ภายใตห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีงและหลกัธรรมาภิบาล มีการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้ 

 

การด าเนินงานของสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ด้านการเรียนการสอน 

  การด าเนินงานของสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนกนัตงัพทิยากร 
ได้จดัให้มีหลักสูตรสถานศึกษา  ที่มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคนซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้มีความสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย  ความรู้ คุณธรรมมีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก  ยดึมัน่ในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุขมีความรู้และทกัษะพื้นฐาน  รวมทั้งเจตคติ  ที่
จ  าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  และการศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้เป็นผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือ
ว่า  ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ   ผลของการพฒันาการคุณภาพการศึกษา
ในช่วงที่ผา่นมาเป็น  ดงัน้ี 



โรงเรียนกันตงัพิทยากร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

68 

 ผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
ในปีการศึกษา  2559  ผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียของทุกระดบัชั้น =  2.77 
ในปีการศึกษา  2560  ผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียของทุกระดบัชั้น =  2.90 

 ในปีการศึกษา  2561   ผลสมัฤทธ์ิเฉล่ียของทุกระดบัชั้น =  3.05 
 ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มีวชิาที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ในปี
การศึกษา 2559    ดงัน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  มีกลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  3 กลุ่มสาระคือ  
ภาษาไทย  สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  คณิตศาสตร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไม่มีวชิาใดไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ดงัตารางขา้งล่างน้ี     
       

 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(91) 46.73 11.83 49.01 13.21 45.36 13.39 46.81 12.84 46.36 12.99

สังคมศึกษา(92) 49.63 11.87 51.43 13.43 47.45 13.5 49.34 12.95 49.00 13.15

ภาษาอังกฤษ(93) 29.55 7.75 32.14 12.31 30.77 11.34 31.39 11.90 31.80 12.59

คณติศาสตร์(94) 30.27 12.98 31.80 17.84 28.13 15.54 29.53 15.66 29.31 15.74

วทิยาศาสตร์(95) 33.51 8.31 36.74 11.65 34.43 10.47 35.12 10.30 34.99 10.34

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3    จ าแนก  5   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ

          

 
 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(01) 51.45 13.83 55.27 15.55 50.31 16.88 53.09 15.87 52.29 16.27

สังคมศึกษา(02) 35.86 6.53 37.22 8.72 35.11 8.76 36.17 8.73 35.89 8.86

ภาษาอังกฤษ(03) 23.76 5.83 27.50 11.60 26.14 11.28 27.35 12.64 27.76 13.39

คณติศาสตร์(04) 23.40 9.82 27.32 16.02 23.68 13.50 24.90 14.44 24.88 14.73

วทิยาศาสตร์(05) 29.57 5.89 32.60 9.27 30.57 8.52 31.77 8.79 31.62 8.96

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2559

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6    จ าแนก  5   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มีวชิาที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ในปี
การศึกษา 2560    ดงัน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีกลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  3 กลุ่มสาระคือ  
ภาษาไทย  สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  คณิตศาสตร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไม่มีวชิาใดไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ดงัตารางขา้งล่างน้ี    
 

 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(91) 46.90 12.62 50.63 13.58 47.12 14.13 48.77 13.56 48.29 13.73

ภาษาอังกฤษ(93) 27.50 7.24 30.42 10.55 29.47 10.38 30.14 10.98 30.45 11.60

คณติศาสตร์(94) 26.00 12.93 28.67 18.86 25.27 16.39 26.55 16.36 26.30 16.40

วทิยาศาสตร์(95) 32.38 8.52 33.69 10.61 31.83 9.88 32.47 9.80 32.28 9.81

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3    จ าแนก  4   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ

          

 
 
 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(01) 48.39 12.85 52.07 14.87 47.32 16.06 50.07 15.37 49.25 15.77

สังคมศึกษา(02) 34.33 6.65 35.85 9.08 34.09 8.91 34.96 8.97 34.70 9.10

ภาษาอังกฤษ(03) 22.85 7.03 27.89 12.78 26.49 12.37 27.91 13.95 28.31 14.65

คณติศาสตร์(04) 22.56 13.28 27.12 19.08 22.96 15.92 24.64 17.30 24.53 17.59

วทิยาศาสตร์(05) 26.41 8.73 30.43 12.39 28.58 11.11 29.48 11.91 29.37 12.03

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2560

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6    จ าแนก  5   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ
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ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) มีวชิาที่ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ในปี
การศึกษา 2561    ดงัน้ี 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3   มีกลุ่มสาระที่ได้คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ  3 กลุ่มสาระคือ  
ภาษาไทย  สงัคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรม  คณิตศาสตร์ 
 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   ไม่มีวชิาใดไดค้ะแนนเฉล่ียสูงกวา่ระดบัประเทศ  ดงัตารางขา้งล่างน้ี          
 
 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(91) 52.91 15.30 58.36 15.93 53.19 16.71 55.04 15.79 54.42 16.02

ภาษาอังกฤษ(93) 26.44 7.21 29.32 10.51 28.52 10.19 29.10 10.94 29.45 11.55

คณติศาสตร์(94) 31.12 15.55 33.00 18.53 29.09 16.03 30.28 16.02 30.04 16.03

วทิยาศาสตร์(95) 37.11 11.21 38.46 12.04 35.72 11.19 36.43 10.99 36.10 11.01

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3    จ าแนก  4   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ

          

 
 
 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(01) 48.72 15.01 50.03 15.46 45.14 16.21 48.16 15.76 47.31 16.10

สังคมศึกษา(02) 34.64 5.81 36.38 7.96 34.06 7.90 35.48 7.82 35.16 7.96

ภาษาอังกฤษ(03) 27.41 9.09 31.04 13.81 29.26 13.13 31.15 14.71 31.41 15.30

คณติศาสตร์(04) 29.99 17.79 33.57 21.82 28.53 18.79 31.04 20.26 30.72 20.49

วทิยาศาสตร์(05) 29.15 9.09 31.74 11.50 29.29 10.36 30.75 10.91 30.51 11.08

ผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน(O-NET) ปีการศึกษา 2561

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6    จ าแนก  5   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ
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วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(91)   ปี59 46.73 11.83 49.01 13.21 45.36 13.39 46.81 12.84 46.36 12.99

ภาษาไทย(91)  ปี60 46.90 12.62 50.63 13.58 47.12 14.13 48.77 13.56 48.29 13.73

ภาษาไทย(91) ปี61 52.91 15.30 58.36 15.93 53.19 16.71 55.04 15.79 54.42 16.02

สังคมศึกษา(92)ปี59 49.63 11.87 51.43 13.43 47.45 13.5 49.34 12.95 49.00 13.15

ภาษาอังกฤษ(93)ปี59 29.55 7.75 32.14 12.31 30.77 11.34 31.39 11.90 31.80 12.59

ภาษาอังกฤษ(93) ปี60 27.50 7.24 30.42 10.55 29.47 10.38 30.14 10.98 30.45 11.60

ภาษาอังกฤษ(93) ปี61 26.44 7.21 29.32 10.51 28.52 10.19 29.10 10.94 29.45 11.55

คณิตศาสตร์(94) ปี59 30.27 12.98 31.80 17.84 28.13 15.54 29.53 15.66 29.31 15.74

คณิตศาสตร์(94) ปี60 26.00 12.93 28.67 18.86 25.27 16.39 26.55 16.36 26.30 16.40

คณิตศาสตร์(94) ปี61 31.12 15.55 33.00 18.53 29.09 16.03 30.28 16.02 30.04 16.03

วทิยาศาสตร์(95) ปี59 33.51 8.31 36.74 11.65 34.43 10.47 35.12 10.30 34.99 10.34

วทิยาศาสตร์(95) ปี60 32.38 8.52 33.69 10.61 31.83 9.88 32.47 9.80 32.28 9.81

วทิยาศาสตร์(95) ปี61 37.11 11.21 38.46 12.04 35.72 11.19 36.43 10.99 36.10 11.01

ตารางเปรียบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  3    จ าแนก  4   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ

          

 
 

วชิา

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

ภาษาไทย(01) ปี59 51.45 13.83 55.27 15.55 50.31 16.88 53.09 15.87 52.29 16.27

ภาษาไทย(01) ปี 60 48.39 12.85 52.07 14.87 47.32 16.06 50.07 15.37 49.25 15.77

ภาษาไทย(01) ปี 61 48.72 15.01 50.03 15.46 45.14 16.21 48.16 15.76 47.31 16.10

สังคมศึกษา(02) ปี59 35.86 6.53 37.22 8.72 35.11 8.76 36.17 8.73 35.89 8.86

สังคมศึกษา(02) ปี 60 34.330 6.65 35.85 9.08 34.09 8.91 34.96 8.97 34.70 9.10

สังคมศึกษา(02) ปี 61 34.64 5.81 36.38 7.96 34.06 7.90 35.48 7.82 35.16 7.96

ภาษาอังกฤษ(03) ปี59 23.76 5.83 27.50 11.60 26.14 11.28 27.35 12.64 27.76 13.39

ภาษาอังกฤษ(03) ปี 60 22.85 7.03 27.89 12.78 26.49 12.37 27.91 13.95 28.31 14.65

ภาษาอังกฤษ(03) ปี 61 27.41 9.09 31.04 13.81 29.26 13.13 31.15 14.71 31.41 15.30

คณิตศาสตร์(04) ปี 59 23.40 9.82 27.32 16.02 23.68 13.50 24.90 14.44 24.88 14.73

คณิตศาสตร์(04) ปี 60 22.56 13.28 27.12 19.08 22.96 15.92 24.64 17.30 24.53 17.59

คณิตศาสตร์(04) ปี 61 29.99 17.79 33.57 21.82 28.53 18.79 31.04 20.26 30.72 20.49

วทิยาศาสตร์(05) ปี 59 29.57 5.89 32.60 9.27 30.57 8.52 31.77 8.79 31.62 8.96

วทิยาศาสตร์(05) ปี 60 26.41 8.73 30.43 12.39 28.58 11.11 29.48 11.91 29.37 12.03

วทิยาศาสตร์(05) ปี 61 29.15 9.09 31.74 11.50 29.29 10.36 30.75 10.91 30.51 11.08

ตารางเปรียบเทยีบผลการทดสอบระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559-2561

ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีที ่  6    จ าแนก  5   วชิา

โรงเรียนกันตังพทิยากร    อ าเภอกันตัง     จังหวดัตรัง

ระดบัโรงเรียน ระดบัจังหวดั ระดบัภาค ระดบั สพฐ ระดบัประเทศ

          

 
 

(ขอ้มูลจากงานวดัผล) 
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สรุปผลการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้    ปีงบประมาณ  2562  โรงเรียน  กันตังพิทยากร    อ าเภอ   กันตัง    จังหวัด       ตรัง   จากงานวัดผลโรงเรียน 
 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาต่างประทศ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพ
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.27 2.84 3.27 3.12 2.89 3.96 3.22 3.38
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.20 2.74 3.13 3.38 2.96 3.67 3.66 2.88
(เพิ่ม+) คดิเป็น % 6.50 1.75 11.00
(ลด -)   คดิเป็น % -1.75 -2.50 -3.50 -7.25 -12.50
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.06 2.63 2.91 3.11 2.98 3.83 3.64 3.06
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.01 2.95 3.13 3.39 2.83 3.75 3.63 3.37
(เพิ่ม+) คดิเป็น %  8.00 5.50 7.00 7.75
(ลด -)   คดิเป็น % -1.25 -3.75 -2.00 -0.25
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.15 2.76 2.75 3.46 2.77 3.81 3.73 3.53
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.19 2.92 2.83 3.54 2.95 3.83 3.63 3.61
(เพิ่ม+) คดิเป็น % 1.00 4.00 2.00 2.00 4.50 0.50 2.00
(ลด -)   คดิเป็น % -2.50
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.51 2.13 2.33 3.05 2.59 3.36 3.31 2.63
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.21 2.70 2.52 3.57 2.61 3.29 3.28 2.98
(เพิ่ม+) คดิเป็น % 14.25 4.75 13.00 0.50 8.75
(ลด -)   คดิเป็น % -7.50 -1.75 -0.75
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.34 2.99 2.65 3.50 2.92 3.94 3.40 3.04
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.31 2.66 2.69 3.63 2.57 3.96 3.39 2.94
(เพิ่ม+) คดิเป็น % 1.00 3.25 0.50
(ลด -)   คดิเป็น % -0.75 -8.25 -8.75 -0.25 -2.50
GPA ภาคเรียนที่ 2/2561 3.54 2.66 2.93 3.03 2.59 3.83 3.69 3.61
GPA ภาคเรียนที่ 1/2562 3.41 2.71 3.05 3.17 2.80 3.84 3.20 3.53
(เพิ่ม+) คดิเป็น % 1.25 3.00 3.50 5.25 0.25
(ลด -)   คดิเป็น % -3.25 -12.25 -2.00

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

สรุปผลการเรียนเฉลี่ย  8   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีงบประมาณ  2562  โรงเรียน   กันตังพทิยากร  อ าเภอกันตัง   จังหวดัตรัง  จากงานวดัผลโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ระดบัช้ัน

 

72 



โรงเรียนกันตงัพิทยากร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

73 

ด้านการบริหารจัดการ 
  โรงเรียนมีการบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตวัแทนผูป้กครอง ชุมชุนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียน  ผูบ้ริหารมี
ความรู้ วิสัยทศัน์ และภาวะการเป็นผูน้ า มีมนุษยสัมพนัธ์ มีความสามารถในการบริหารจดัการ บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน มีความเสียสละ ให้ความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอยา่งดี   สภาพแวดลอ้มเอ้ือต่อการเรียนการสอนที่น าไปสู่คุณภาพชีวติที่ดี 
 

 การพัฒนาวิชาชีพ 
 โรงเรียนกนัตงัพทิยากร ไดด้ าเนินการจดัท าแผนปฏิบติัการใชง้บประมาณเพื่อยกระดบัคุณภาพ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา สู่มาตรฐานวิชาชีพ  ส่งเสริมการวิจยั และการพฒันานวตักรรมที่เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้โดยใชง้บประมาณประจ าปี ดงัน้ี 
 1. จดัตั้งงบประมาณจดัสรรครูเขา้อบรมสัมมนาทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้
และการพฒันาทางวชิาชีพกบัหน่วยงานภายนอก เช่น สพฐ.  สพท. 
 2. โรงเรียนจดัการอบรมสัมมนาครูภายในโรงเรียนโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถใน
หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน การพฒันาวชิาชีพครูการปรับเล่ือนวทิยฐานะ 
 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมเป็นวิทยากรการอบรมการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 13 และเขตอ่ืนๆที่ขออนุเคราะห์มา และร่วมกบัหน่วยงานองคก์รภายนอก 
 4. โรงเรียนประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและจดัสวสัดิการต่างๆแก่ครูจาก สกสค. คุรุสภา
และโรงเรียนจดัให ้
 5. โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรมีใบประกอบวิชาชีพครูและประเมินการต่อหรือการขออนุญาตใบ
ประกอบวชิาชีพครู 
 6. โรงเรียนส่งเสริมพฒันาสนบัสนุนการด าเนินการเล่ือนวทิยฐานะปรับต าแหน่งแก่ครู 
 
งบประมาณของโรงเรียน 
 

รายการ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
เงินที่ไดรั้บจากรัฐ 7,187,285 6,239,275 6,174,870 
เงินทุนที่จดัหา 4,202,400 4,309,200 4,099,200 
เงินอ่ืน ๆ    

รวม 11,389,685 10,548,475 10,274,070 
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ค าสั่งโรงเรียนกันตังพิทยากร 
ท่ี 258/2562 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  

 ตามกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ก าหนดไว้ในข้อ 14(2) ว่า ให้สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดเป้าหมาย หลักการเนื้อหา กระบวนการจัดท า และบทบาทหน้าท่ี
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีสถานศึกษาต้องค านึงและน าไปปฏิบัติ ภายใต้การส่งเสริม สนับสนุนและร่วมพัฒนาจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ในการนี้เพื่อให้การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 โรงเรียนกันตังพิทยากร บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าท่ีให้ค าแนะน า ปรึกษา เสนอแนะแนวทาง สนับสนุนการ
ด าเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค และอ านวยความสะดวกในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 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  ค าหมื่น      กรรมการและเลขานุการ 
 1.6 นางเสาวนี  ชัยทอง                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

2.  คณะกรรมการยกร่างแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 2563  มีหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูล 
ประเด็นปัญหาและความต้องการ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ของโรงเรียนกันตัง
พิทยากร สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 13  และตามแนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  พร้อมท้ังยกร่างแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณของแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีงบประมาณ 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  กลุ่มสาระการเรียนรู ้   กรรมการ 
 2.7 หัวหน้างานทุกกลุ่มงาน      กรรมการ 
 2.8 แผนงานฝ่ายบริหารงาน 4  ฝ่าย     กรรมการ 
 2.9 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู ้      กรรมการ 
 2.10 นายรังสฤษณ์  ค าหมื่น      กรรมการและเลขานุการ 
 2.11 นางเสาวนี  ชัยทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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3.  คณะกรรมการฝ่ายจัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  มีหน้าท่ีเก็บรวบรวม 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้องสมบูรณ์น ามา
พิจารณาใช้ประกอบการวางแผนได้  เก็บรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการจากฝ่ายต่างๆ  มาเรียบเรียงจัดพิมพ์
เป็นเอกสารรูปเล่มท่ีถูกต้อง สวยงาม  ประกอบด้วย 
 3.1 นายรังสฤษณ์ ค าหมื่น     ประธานกรรมการ  
 3.2 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์     กรรมการ 
 3.3 นายแสนสุข  หมาดนุ้ย     กรรมการ 

 3.4  นางเสาวนี  ชัยทอง      กรรมการและเลขานุการ      
4.  คณะกรรมการฝ่ายจัดอาหารและเคร่ืองด่ืม  มีหน้าท่ีเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม  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  มีหน้าท่ีเตรียมสถานท่ี โต๊ะ เก้าอี้ ติดต้ังอุปกรณ์การขยายเสียง 
จอภาพ  โปรเจคเตอร์ และเครื่องฉายทึบแสง ตามจุดท่ีมีการอบรม ประกอบด้วย 

 5.1 นายจารึก  ยกถาวร     ประธานกรรมการ 
 5.2 นายณฐกร   อ่อนเกล้ียง     กรรมการ 
 5.3 นายแสนสุข  หมาดนุ้ย     กรรมการและเลขานุการ   
6.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้าท่ีบันทึกภาพกิจกรรมตลอดการอบรม  ประกอบด้วย 

 6.1 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์     ประธานกรรมการ 
 6.2 นายแสนสุข  หมาดนุ้ย     กรรมการ 
 6.3 นายณฐกร   อ่อนเกล้ียง     กรรมการและเลขานุการ 
          7.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  มีหน้าท่ีจัดท าแบบประเมิน สรุปรายงานผล   ประกอบด้วย 
 7.1 นางเสาวนี   ชัยทอง     ประธานกรรมการ 
 7.2 นายแสนสุข  หมาดนุ้ย     กรรมการ 
 7.3 นายวิเชษฐ์  พุทธิรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
 

 ขอให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบเรียบร้อย   
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เป็นไปตามกรอบการปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด และสอดคล้องกับสภาพปัญหา/ความต้องการของโรงเรียนกันตังพิทยากร  และส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13   
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 

                ส่ัง  ณ  วันท่ี  12  กันยายน  พ.ศ. 2562   

              (นายภิญโญ  จินตนปัญญา) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนกนัตังพิทยากร  



โรงเรียนกันตงัพิทยากร 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 
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บันทกึความเห็นชอบเอกสาร 
แผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ  2563 

ของโรงเรียนกนัตังพทิยากร 
 

 ตามที่ประชุมฝ่ายบริหารของโรงเรียนกนัตงัพทิยากร  ไดร่้วมพจิารณาแผนปฏิบตัิการประจ าปี
งบประมาณ  2562  ของโรงเรียนกนัตงัพทิยากรแลว้     

 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสดัส่วนงบประมาณ  ดงัน้ี 
      งบดา้นวิชาการ    จ านวน  1,730,661  บาท    คิดเป็นร้อยละ  68   
      งบดา้นบริหารทัว่ไป   จ านวน  559,920  บาท    คิดเป็นร้อยละ  22 
      งบส ารองจ่าย      จ านวน     254,509  บาท    คิดเป็นร้อยละ  10 
 รวมงบประมาณทั้งส้ิน                2,545,090  บาท   คิดเป็นร้อยละ  100   
 

(2)  เห็นชอบใหด้ าเนินการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ  2563  ได ้
 

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนกนัตงัพิทยากร  ขอแสดงความ
ช่ืนชมต่อผูบ้ริหารและคณะครูโรงเรียนกนัตงัพทิยากร  ที่ไดมี้ความวิริยะอุตสาหะจดัท าแผนปฏิบติัการ
ประจ าปีงบประมาณ 2563  อยา่งละเอียดรอบคอบ  ทั้งน้ีโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
ที่มุ่งเน้นให้คนไทยไดเ้รียนรู้ตลอดชีวิตอยา่งมีคุณภาพ  ขอให้การด าเนินงานในโครงการต่างๆ  ตาม
แผนกลยทุธข์องโรงเรียน  ประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการคุณภาพการศึกษา
ตามที่ก  าหนดไวทุ้กประการ 
 
 
 

       (ลงช่ือ)   
                      (นายปิยะสวสัด์ิ  จุฬาวทิยานุกูล) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

              โรงเรียนกนัตงัพทิยากร 
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คณะกรรมการจัดท าแผนปฏบิตักิาร 








ที่ปรึกษา  

นายภิญโญ  จินตนปัญญา ผู้อ านวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร 
นายสุรเชษฐ  สองรักษ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายการบริหารวิชาการ 
นายสุนทร  เพ็ชร์พราว  รองผู้อ านวยการฝ่ายการบริหารงบประมาณ
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