
 



ก 
ค ำน ำ 

 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการบริหารงานใน
โรงเรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ซึ่งโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้ตระหนักถึง
ภารกิจดังกล่าวในการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุผลให้ดีที่สุดโดยโรงเรียนได้ด าเนินการบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ก าหนด สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ
การบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วมของผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ของโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นเครื่องมือและ
แนวทางในการปฏิบัติงานและกิจกรรมตามที่ได้ก าหนดเอาไว้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหาร
จัดการของโรงเรียนด้านงบประมาณให้มีความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดียิ่งโรงเรียนขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนในการจัดท า
แผนปฏิบัติการให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการเล่มนี้จะเป็นแนวทางใน
การบริหารและการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนงาน งานหรือโครงการได้เป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ 
โอกาสนี้ 
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บทที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

 
1.1 บทน ำ 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 1 ถนน เพชรเกษม ต าบล นาโยงเหนือ อ าเภอ นาโยง จังหวัดตรัง 
รหัสไปรษณีย์ 92170 โทรศัพท์ 075-299033โทรสาร 075-299034  
E-mail : sawat_@obec.go.th website http://www.srm.ac.th สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เปิด
สอนตั้งแต่ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีเขตพ้ืนที่บริการ 6 ต าบล ได้แก่  
  - ต าบลนาโยงเหนือ อ.นาโยง (เขตเทศบาลต าบลนาโยงเหนือทั้งหมด)  
  - ต าบลกะช่อง อ.นาโยง 
  - ต าบลละมอ อ.นาโยง 
  - ต าบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง 
  - ต าบลนาข้าวเสีย อ.นาโยง 
  - ต าบลนาโยงใต้ อ.เมือง 
1.2 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียน 
        โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข  ตั้งอยู่ที่ เลขที ่99 หมู่ที ่1 ต าบลนาโยงเหนือ อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง มีเนื้อที่ 25ไร่ 1 งาน 99 
ตารางวา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2521 โดยมีผู้ริเริ่มและบริจาคท่ีดิน คือ พระครูสุทธิโศภน       ( อดีตเจ้าอาวาสวัด
รัตนาภิมุข ) นายสวัสดิ์  ฮุนตระกูล นายปลื้ม  พุทธรักษ์ ,พล.ต.ท.สมชาย  สุทธินนท์                        และชาวนาโยง 
        เริ่มแรกปี พ.ศ. 2521 มีนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จ านวน 3 ห้องเรียน 136 คน  คร-ูอาจารย์  10 คน                            นาย
วิสุทธิ์ พิสิฐจ านง เป็นครูใหญ่คนแรก โดยอาศัยกุฏิและศาลาการเปรียญ ณ วัดรัตนาภิมุข เป็นสถานที่เรียน   วันที่ 23 มิถุนายน 
2521 คุณสวัสดิ์  ฮุนตระกูล และพล.ต.ท.สมชาย   สุทธนินท์ น าคณะจากกรุงเทพ ฯ ทอดผ้าป่า       ณ วัดรัตนาภิมุข  เพ่ือ
รวบรวม ปัจจัยสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ชั้นเดียว 6 ห้องเรียน สร้างแล้วเสร็จปี 2521  ปัจจุบันคืออาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ ฯ 
       วันที่ 12 มิถุนายน 2522 สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระอริยวาศาคตญาณ (วาสน มหาเถระ) ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธาน
ในพิธีเปิดอาคารเรียน ตรัง-กรุงเทพ ฯ คุณสวัสดิ์ ฮุนตระกูล ได้มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แก่รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา 
( นายชงค ์วงศ์ขัน ) โรงเรียนจึงก าหนด ให้วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันก าเนิดโรงเรียน   
      นายจุมพล  ทวีตา ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เป็นผู้บรหิารคนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563  มี
แผนการจัดชั้นเรียนเป็น 6-6-5/3-3-4 จ านวน 27 ห้องเรียน นักเรียนจ านวน 953 คน  ผู้บริหาร 3 คน ครู-อาจารย์ จ านวน 
46 คน ครอัูตราจ้าง  4  คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจ า 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 4 
คน รวม 68 คน 
1.3 อ ำนำจและหน้ำที่ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีภำรกิจเกี่ยวกับกำรจัดและกำรส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยมีอ ำนำจ
หน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดท าข้อเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 2. ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และด าเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้งจัดสรรทรัพยากร และบริหาร
งบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. พัฒนาระบบการบริหารและส่งเสริม ประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษา  
 4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 5. พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
เพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษและประสาน ส่งเสริม การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืนของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 6.ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7. ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปตามอ านาจและความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปีงบประมำณ 2564-2565 
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษาก าหนดให้มีการ

พัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี  สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่๒๑ ตระหนักถึงพหุปัญญา ของมนุษย์ที่หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะ ที่จ าเป็นของโลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ และมีจิต
สาธารณะ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งม่ันในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็น “การศึกษาขัน้พ้ืนฐานวิถี
ใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาส ทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดนโยบาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส 
นโยบายที่ ๓ ด้านคุณภาพ 
นโยบายที่ ๔ ด้านประสิทธิภาพ 
 

วิสัยทัศน์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ ในศตวรรษท่ี 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมาย

การพัฒาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Technology) เพ่ือพัฒน ามุ่งสู่ Thailand 4.0 
 
เป้ำหมำย 
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1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพวร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาพวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี พร้อมก้าวสู่สากลน าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีความรู้และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่ มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล

ทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 
6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) และสร้างเสริมสุขภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหาร

จัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็น
ระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีนโยบายในการด าเนินงาน 4 ด้าน ดังนี้ 

นโยบำยที่ ๑ ด้านความปลอดภัย  
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัย

พิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรค
อุบัติซ้ า 
นโยบำยที่ ๒ ด้านโอกาส  

๒.๑ สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้สมกับวัย  

๒.๒ ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 
วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ ตรงตามศักยภาพและความถนัด
ของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ สู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

๒.๓ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกัน ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา 
รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างเท่าเทียมกัน  

๒.๔ ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการด าเนินชีวิต มี
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
นโยบำยที่ ๓ ด้ำนคุณภำพ  

๓.๑ ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็น ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่าง
ครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

๓.๒ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า  
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๓.๓ ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็น ในแต่ละระดับ จัดกระบวนการ
เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา 
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ  

๓.๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
นโยบำยที่ ๔ ด้ำนประสิทธิภำพ  

๔.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน บนฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

๔.๒ พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบท ของพ้ืนที ่ 

๔.๓ บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ - ๓ น้อยกว่า ๒๐ คน 
ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  

๔.๔ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะ
พิเศษ  

๔.๕ สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพิ่มความคล่องตัวในการ
บริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

๔.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 
นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุ เป้าหมาย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึดเป็นกรอบการด าเนินงานในการจัดท าแผน 
และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการศึกษา ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้  

หลักกำรตำมนโยบำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นด าเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๔๐) 

ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น ๑๒ การพัฒนา การเรียนรู้ และแผนย่อยที่ ๓ ในประเด็น ๑๑ 
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และนโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 
๒๑ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
รวมทั้งนโยบายและแผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัย จะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มี
คุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการท างาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในทุกมิติ  
กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดนโยบายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้  

1. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้าน
การประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิม
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ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการน าเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการบริหารงานและการจัดการศึกษารองรับ
ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล  

๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/ โครงการแบบร่วมมือ
และบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งกระบวนการจัดท างบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
และใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น  

๓. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคน ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งบริหารจัดการ
อัตราก าลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนา สมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับ ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

๔. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้  โดยมุ่งให้ครอบคลุม ถึงการจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ 
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

 
จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
๑. กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  

๑.๑ การจัดการศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ  
- จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทาง การ 

จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  
- ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ 

ต้องการจ าเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 1  
- พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์ จ าลองผ่านการลงมือ
ปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง ร่วมกันของผู้เรียนและครูให้มากขึ้น  

- พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพ่ือเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิต  
และสร้างอาชีพ อาท ิการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ  

๑.๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ  

ทักษะภาษาอังกฤษ (English for Au)  
- ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาท ิอาชีพ ที ่

เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล  

- ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานท า ในเขตพัฒนา  
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่ เกาะแก่ง ชายฝั่ง
ทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว)  

- พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผล
เป็นขั้นตอน  

- พัฒนาครูอาชีวศึกษาท่ีมีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands - on  
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ของประเทศจัดหลักสูตร
การพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ ปี  

- พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ให้ม ี
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ความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนา สมรรถนะบุคลากรระดับ
จังหวัดทั่วประเทศ  

๒. กำรพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง  
- พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมน ายุทธศาสตร์  

พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการด าเนินการ  
- เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน คร ูและสถานศึกษา โดยเฉพาะ ภัยจาก 

ยาเสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย ์
- ส่งเสริมให้ใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ ที ่

ใช้ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะ การสื่อสารและใช้ภาษาที่
สามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีความ 
พอเพียง : วินัย สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด  

๓. กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็น 

เลิศ ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
  

- สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียน การสอน 
ด้วยเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ ข้อมูล (Data Analysis) และ
ทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ  

๔. กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ  
- พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้  
- ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ 

สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ  
- ระดมสรรพก าลังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนน าร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือลด 

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
๕. กำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

- เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม ที่พึง 
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  

- ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ  
เป็นอาชีพ และสร้างรายได ้ 

๖. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร  
- ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ ของหน่วยงาน 

ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย เป็นต้น  
- ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจ ากัดในการด าเนินงาน โดยค านึงถึง 

ประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม  
- สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ – พัฒนาระบบ 

ฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)  
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนาก าลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้อง  

กับการปฏิรูปองค์การ  
- สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ได ้
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อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ  
- จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ  
- ส่งเสริมโครงการ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และ 

ภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและจุดเน้นสู่กำรปฏิบัติ  
๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ น านโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางมาใช้ในการ

วางแผนและจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยค านึงถึงมาตรการ ๔ ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหาร งบประมาณไว้ ดังนี้ (๑) งดดูงานต่างประเทศ ๑ ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น
และเป็นประโยชน์ ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ลดการจัดอบรมสัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัด 
งาน Event และ (๔) ทบทวนงบประมาณที่มีความซ้ําซ้อน  

 
๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น สู่การปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. 
เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามล าดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย 
และจัดท ารายงานเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด  
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามล าดับ  

๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และด าเนินการแก้ไขปัญหาใน
ระดับพ้ืนที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงาน ต่อคณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  

อนึ่ง ส าหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่  (Function) งานในเชิง
ยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึ่งได้ด าเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาลหรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายส าคัญ
เพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกเหนือ จากที่ก าหนดหากมีความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้
ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลัก และหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัด ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การด าเนินการเกิดผลส าเร็จ 
และมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วยเช่นกัน 

นโยบำยและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษำธิกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน้น ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น  
เนื่องจาก ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รัฐบาลจึงได้ก าหนดมาตรการ

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งท าให้สังคมไทยต้องปรับเปลี่ยนชีวิตให้
เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal จึงมี ความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินการให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตัว
ผู้เรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น นโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง 
(Thailand Education Eco - System : TEPS) เป็นการศึกษาท่ีเข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” ดังกล่าว  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
หลักการตามนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม)  
“๕. ด าเนินการปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุผล ตามนโยบาย “การศึกษายกก าลังสอง 
(Thailand Education Eco - System : TEPS) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์ Demand” โดย  
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- ปลดล็อก กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมให้สามารถด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาได้อย่างรวดเร็ว  รวมถึงการบริหารการศึกษาของประเทศให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่1  

- ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ปรับเปลี่ยนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านศูนย์พัฒนา ศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ (Human 
Capital Excellence Center : HCEC) เพ่ือให้ครู Up Skill และ Re-Skill ของตนเองได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือส่งต่อความรู้ไปยัง
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และคนที่มีคุณภาพ  

- เปิดกว้าง เสรีทางการศึกษาให้ภาคเอกชนที่มีคุณภาพเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาร่วมประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ  (Human Capital Excellence Center : HCEC) จาก
แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ให้ครอบคลุมผู้เรียนทั่วประเทศ  

ทั้งนี้ เพ่ือน าไปสู่นักเรียนยกก าลังสอง ที่เน้นเรียนเพ่ือรู้ พัฒนาทักษะเพ่ือท า ครูยกก าลังสอง ที่เน้นเพ่ิมคนเก่งมาเป็นครู 
พัฒนาครูในระบบ ห้องเรียนยกก าลังสองที่เน้นเรียนที่บ้าน ถามที่โรงเรียน หลักสูตรยกก าลังสองที่เน้นลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
สื่อการเรียนรู้ยกก าลังสองที่เน้นเรียนผ่านสื่อผสมผสาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ได้แก่ On-Site เรียนที่โรงเรียน Online เรียน
ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม ด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ที่มีเนื้อหา
มาตรฐาน จากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน On-Air เรียนผ่านโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
 โดยเนื้อหามาตรฐานจากผู้ผลิตที่เป็นภาคเอกชน และ On-Demand ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่มีอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์เชื่อมต่อ โรงเรียนยกก าลังสองที่มุ่งเน้นคุณภาพในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
เพ่ือความเป็นเลิศทางภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนที่เน้นคุณภาพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศและความ
เชี่ยวชาญที่สามารถตอบโจทย์ทักษะและความรู้ที่เพ่ิม ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  

จุดเน้นประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)  
- พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จ าเป็น เพ่ือท าหน้าที่วิทยากรมืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการ

พัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)  
- จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้าง ให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามา

พัฒนาเนื้อหา เพ่ือให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือก ในการเรียนรู้ที่หลากหลาย และตลอดเวลาผ่าน
แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)  

- ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคล สู่ความเป็นเลิศ (Excellence 
Individual Development Plan : EIDP)  

- จัดท า “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพ่ือก าหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพ้ืนฐานที่จ าเป็น” 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของ สพม.13 
วิสัยทัศน์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นผู้น าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ บนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยสู่มาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรยีนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และเป็นคนดีของ
สังคม 

3. พัฒนาและส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการศึกษาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายด้วยมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่ดี 
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อัตลักษณ์ 

“ส านักงานมาตรฐาน  บริการดี  มีความโปร่งใส  ใส่ใจคุณภาพ”  
ค ำอธิบำยอัตลักษณ์ สพม.13    

****  ส ำนักงำนมำตรฐำน 
                  หมายถึง การด าเนินงานในทุกกิจกรรมของ สพม.13 สามารถด าเนินการได้ตามข้อก าหนดหรือขั้นตอนในการ
บริหารกระบวนการท างานต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน และบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้       

****  บริกำรด ี
                หมายถึง บุคลากรของ สพม.13 ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจในการให้บริการ คือ มีความเต็มใจในการบริการ มีความยิ้มแย้ม 
แจ่มใส มีอารมณ์รื่นเริงและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้  ผู้มารับบริการได้รับความพึงพอใจ มีความสุข และได้รับผลประโยชน์ 
อย่างเต็มที่       

****  มีควำมโปร่งใส 
                หมายถึง การด าเนินงานของ สพม.13 สามารถมองเห็นภาพโดยตลอดปราศจากประเด็นแอบแฝง ซ่อนเร้น มีข้อมูล
ชัดเจน ละเอียด ประกอบการประสานงาน การร่วมมือ ร่วมใจ และการตัดสินใจ เน้นการขจัดอุปสรรค อ านวยความสะดวกให้
ประชาชนเข้าสู่ข้อมูล ข่าวสารองค์กร กฎหมาย กฎระเบียบ และกระบวนการท างาน       

****  ใส่ใจคุณภำพ 
                หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคลากร สพม.13 มีความละเอียด รอบคอบ เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการที่ก าหนด โดย
ค านึงถึงคุณภาพของผลผลิต การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และมีต้นทุนในการด าเนินงานที่เหมาะสม 
เป้ำประสงค์ 

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเสมอภาค 
3. ครูจัดการศึกษาเต็มศักยภาพให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองการประเมินภายนอก 
5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และสถานศึกษามีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัด

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6. องค์คณะบุคคลมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
7. สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 

ค่ำนิยมองค์กร : V I C T O R Y 
V : Visionary มองการณ์ไกล 
I : Integrity ใจซื่อสัตย์ 
C : Challenge เปิดรับสิ่งใหม่ 
T : Teamwork ทาอะไรเป็นทีม 
O : Ownership รับผิดชอบงานที่ทา 
R : Result oriented มุ่งม่ันสู่เป้าหมาย 
Y : Yes we can ทุกอย่างเป็นไปได้ 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
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กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 6 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

1. เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลักและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

1.1 น้อมน าแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ  
“ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 

1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต 
คอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ผ่าน 
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

2. ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
2.1 ส่งเสริม สนับสนุน การจดักิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ 

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
3. พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมำะสมตำมบริบทของพ้ืนที่ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกำรพัฒนำผู้เรียนอย่ำงมีคุณภำพ 

1.1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1.1.1 น้อมนาแนวพระราชดาริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน 

การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
1.1.2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

รวมทั้งมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด 
1.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
1.1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
1.1.5 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

ภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
1.1.6 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการ 

ทุจริตคอรัปชั่นและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

1.2 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
1.2.1 ทบทวนหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้ 

เกิดประสิทธิภาพ โดยลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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1.2.2 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 
สิ่งอ านวยความสะดวกที่หลากหลาย มีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน 

1.2.3 ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลให้สามารถพัฒนาและประเมินผลผู้เรียน 
ให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

1.2.4 ส่งเสริม สนับสนุนการน าผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ (O- 
NET) และระดับนานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 

1.2.5 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่ไปกับวิชาสามัญ 
2. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
2.2 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา  

(ScienceTechnology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

3. สร้ำงกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
3.1 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้ปกครอง  

สังคมและสาธารณชนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.2 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ในการก ากับ ดูแล และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
3.3 ส่งเสริมให้สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาต่อกับนักเรียนอย่าง 

หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที่ 3 กำรพัฒนำคุณภำพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
1. เสริมสร้ำงระบบแรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน เกิดผลกำรปฏิบัติงำนเชิง

ประจักษ ์
1.1 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพ 
1.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงขึ้น 

2. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรวัด
และประเมินผลและทักษะในกำรสื่อสำรของครูให้มีสมรรถนะด้ำนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.1 เผยแพร่องค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม วิธีการจัดการเรียนรู้การสอนคิดแบบ 
ต่างๆ ตลอดจนการวัดและประเมินผล ให้สามารถนามาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพเป็นรายบุคคล 

2.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาตาม ศักยภาพของ 
แต่ละบุคคลในรูปแบบที่หลากหลายโดยการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนา 

2.3 ส่งเสริมระบบการนิเทศแบบกัลยาณมิตร โดยสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา  
และครู ทั้งในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนหรือภาคส่วนอื่นๆ ตามความพร้อมของโรงเรียน 

2.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้เกิด 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 

2.5 ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 
2.6 ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการคุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี 

ความต้องการพิเศษหรือต้องการการคุ้มครองพิเศษ 
3. ลดภำระงำนอ่ืนที่นอกเหนือจำกงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

3.1 ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลักเลี่ยงการจัดกิจกรรมโครงการในช่วงเปิดภาคเรียน 
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3.2 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการในลักษณะกลุ่มโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีจ านวนครูไม่ 
เพียงพอ 

4. ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีควำมสำมำรถทุกด้ำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 

5. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู กำรเป็นครูมืออำชีพและยึดม่ัน
ในจรรยำบรรณของวิชำชีพ 

6. วำงแผนกำรบริหำรอัตรำกำลัง สรรหำ ย้ำย โอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียนและชุมชนและมีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์กำรสรรหำ 
 

กลยุทธ์ที่ 4 กำรเพิ่มโอกำสให้ผู้เรียนเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. กำรเพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ 

1.1 สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ นักเรียนและ 
ระบบคุ้มครองนักเรียน รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเครือข่ายสหวิชาชีพทุกระดับ 

1.2 สนับสนุนให้สถานศึกษามีคุณภาพ มีรูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่มุ่งสู่ 
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทยให้ครอบคลุมทุกต าบล 

1.3 ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดการศึกษา 
วิชาชีพ โดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น 

1.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพตามมาตรฐานให้เหมาะสมกับ 
ความต้องการจ าเป็นของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยมีความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบต่างๆทั้งในรูปแบบปกติรูปแบบเพ่ือความเป็นเลิศ 
รูปแบบเพื่อผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษและรูปแบบการศึกษาทางเลือก 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาสาหรับโรงเรียนในพื้นท่ีพิเศษ (เกาะแก่ง) และโรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

2. ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำ 
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology : DLIT) , การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) 
 

กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร 
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนาแผนไปสู่การปฏิบัติ การกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
1.5 พัฒนาระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
1.6 พัฒนาระบบ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
1.7 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการ 

จัดการศึกษา 
2. กระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้มีความสามารถและมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการด้วย 
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.2 บูรณาการการท างาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพตามบริบทได้เพ่ิมข้ึน 

2.3 แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการที่ไม่เหมาะสมให้ถูกต้องโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
3. ส่งเสริมเครือข่ำยและกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร 

3.1 สร้างเครือข่ายในรูปแบบ cluster ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการบริหารจัดการศึกษา 
ร่วมกัน 

3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
3.3 ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการ 

จัดการศึกษา 
3.4 ประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เข้ามาร่วมพัฒนาและช่วยเหลือ 

สถานศึกษา 
4. ส่งเสริมกำรทำวิจัย โดยสนับสนุนให้โรงเรียนและหน่วยงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำวิจัย 

เพื่อนำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
5. ส่งเสริมสถำนศึกษำและคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำของเขต 

พื้นที่กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)ให้มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรดำเนินงำน 
5.1 สร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาและองค์คณะบุคคลมีผลงานเชิงประจักษ์ ด้วยการยกย่องเชิดชู 

เกียรติ 
5.2 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลและหน่วยงานภายนอกเพ่ือนามาปรับปรุงและ 

แก้ไข 
กลยุทธ์ที่ 6 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1. จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต 
1.1 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
1.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการ 

เรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
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1.4 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 
    

๑.งานส านักงานวิชาการ   
๒.งานแผนงานและสารสนเทศวิชาการ   
๓.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
๔.งานกลุ่มสาระการเรียนรู้   
๕.งานจัดการเรียนการสอน   
๖.งานวัดผลและประเมินผลการเรียน   
๗.งานทะเบียนนักเรียน    
๘.งานส่งเสริมการจัดการเรียนรู้   
๙.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๑๐งานแนะแนวการศึกษา/การกู้ยืม
เงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)   
๑๑.งานปัจฉิมนิเทศนักเรียน   
๑๒.งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   
๑๓.งานห้องสมุด 
๑๔.งานการพัฒนาระบบประกัน         
๑ ๕ . คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
สถานศึกษา   
๑๗.งานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ   
เทคโนโลยีทางการศึกษา   
๑๖ .ง า น วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒน า คุณ ภาพ
การศึกษา   
๑๗.งานนิเทศการศึกษา 
๑๘.งานส่งเสริมสนับสนุนงานวิชาการ
แก่ชุมชน และองค์กรอื่นๆ    
๑๙.งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้    
๒๐.งานติดตามการเรียนการสอน 
๒๑.งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน   
๒๒.งานผลิตเอกสารและบริการวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการ
สอน 
๒๓.งานส่งเสริมงานการจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย   
๒๔.งานนักเรียนเรียนรวม       
๒๕.งานสอนแทน 
๒๖.งานพัฒนาห้องเรียนพิเศษ 
๒๗.งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
๒๘.งานการรับนักเรียน    

๑.งานแผนงานและนโยบาย 
๒ .งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา 
๓.งานบริหารการเงิน   
๔.งานบริหารบัญชี    
๕.งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์   
๖.งานตรวจสอบภายใน     
๗.งานสวัสดิการร้านค้า   
๘.งานโรงเรียนธนาคาร 
๙.งานยานพาหนะ    
๑ ๐ .ง า น ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร
งบประมาณ   
๑๑.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         

๑ .งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.งานดูแลอาคารสถานที่  สภาพ
สิ่งแวดล้อม และนักการภารโรง 
๓.งานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๔.งานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา   
๕.งานอนามัยโรงเรียน 
๖.งานโภชนาการและบริการ   
๗.งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เกียรติประวัติโรงเรียน 
๘.งานโสตทัศนศึกษา   
๙.งานบริการสัมพันธ์ชุมชน 
๑๐.งานประกันอุบัติเหตุนักเรียน  
๑๑ .งานรัฐพิธีและวันส าคัญทาง
ศาสนา     
๑๒ .ง านระบบควบคุ มภาย ใน
หน่วยงาน   
๑๓.งานส านักงานผู้อ านวยการ     
๑๔.งานสารบรรณ     
๑๕.งานส านักงานกลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป     
๑๖.งานประเมินผลการปฏิบัติงาน         

 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 

 

 

 
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

 

 

 
กลุ่มบริหำรงบประมำณ 

 
 

 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 

 

 

๑.งานแผนงานและงานส านักงาน
กลุ่ม๒.งานบริหารงานบุคลากร 
๓.งานส านักงานกลุ่มงานกิจการ
นักเรียน 
๔.งานการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่ง 
๕ .ง าน ข้ อ มู ล ส า ร สน เ ท ศกลุ่ ม
บริหารงานบุคคล   
๖.งานพัฒนาบุคลากร   
๗.งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครฯู 
๘ .ง า น ท ะ เ บี ย น ป ร ะ วั ติ
เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์ ข อ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๑๐.งานสร้างขวัญก าลังใจ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติข้าราชการครฯู 
๑๑.งานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับข้าราชการครูฯ   
๑๒.งานเวรรักษาการณ์ในโรงเรียน 
๑๓ .ง าน ร ะบบดู แ ลช่ ว ย เหลื อ
นักเรียน 
๑๔.งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน   
๑๕.งานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดและโรคเอดส์ในโรงเรียน 
๑ ๖ .ง า น ส่ ง เ ส ริ ม ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน    
๑๗.งานเวรประจ าสัปดาห์   
๑๘.งานหวัหน้าระดับชั้น 
๑๙.งานครูที่ปรึกษา     
๒๐.งานเสริมสร้างแนวทางและจัด
กิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
คุณลักษณะในการลงโทษนักเรียน   
๒๑.งานส่งเสริมสถานศึกษาสีขาว   
๒ ๒ .ง าน ปร ะชุ มครู ผู้ ปกครอ ง
นักเรียน   

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ                
ขั้นพื้นฐำน 
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1.5 ผลงำนดีเด่นหรือที่ประสบควำมส ำเร็จที่ผ่ำนมำ/เกียรติคุณโรงเรียน 
รำงวัลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข  
ปีกำรศึกษำ 2563 

1.1 รำงวัลผลควำมส ำเร็จของโรงเรียน 
1) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้รับเกียรติบัตรรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับประเทศ ประเภทผลงาน ดีเด่น 

ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข จากกระทรวงศึกษาธิการ 
2) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้รับรางวัลโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563  

ส านักงานเครือข่ายองค์การงดเหล้า (สคล.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3) รางวัลระดับดีเลิศ ผลการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้การ 
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียน” ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา “1 ต าบล 1 โรงเรียน”  ประเภท การบริหารจัดการ 
ในหัวข้อ “การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วย
รูปแบบ SAWAT MODEL” 

4) รางวัลระดับดี ผลการคัดเลือกนวัตกรรมที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ภายใต้การ 
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตามนโยบาย “1 ต าบล 1 โรงเรียน” ประจ าปีงบประมาณ 2563  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา “1 ต าบล 1 โรงเรียน”  ประเภท การพัฒนาและ
จัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมไร่คงสวัสดิ์ ฯ ด้วยศาสตร์
พระราชาตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

5) รางวัลดีเยี่ยม (โล่รางวัล) ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ง 
(๑ โรงเรียน 1 นวัตกรรม) ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

6) รางวัลชมเชย ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (๑ โรงเรียน 1  
นวัตกรรม) ระดับภูมิภาค 

7) ตัวแทนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เข้าร่วมน าเสนอระดับภูมิภาค ประเภท 
รูปแบบใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของโรงเรียน 

8) รางวัลระดับเงิน ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานกิจกรรมบริษัทสร้างการดี เครือข่ายโรงเรียนสุจริต  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2563 

1.2  รำงวัลผลควำมส ำเร็จของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
1) นางสาวสมร จันทร์รัตน์ รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

2563 
1.3  คณะครู 

1) รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10 ประเภท ครูผู้สอน จ านวน 6 คน ประกอบด้วย 
➢ นางบุณญพร รักเดชะ 
➢ นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์ 
➢ นางสุบงกช ขุนชิต 
➢ นายกิตติชัย ถินนา 
➢ นายพรศักดิ์ หนูวงษ์ 
➢ นายอิทธิกร เกศรัต 
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1.4  นักเรียน 
1) นายยศธนา เพ็งเล็ง นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น “เยาวชนดีศรี 

แผ่นดิน” จากสมาคมเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน  
2) ทีมปัง นาโยงเหนือ นักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ 

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น โรงเรียนในโครงการ TOT Young Club ระดับประเทศ 
3) ตัวแทนระดับภาคการประกวดสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 
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4) นางสาวเพชรพลอย เอียดแก้ว ได้รับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 58  จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
5) รางวัลอันดับ  1  ผลงาน ร้องเพลงจีน  ชื่อบทเพลงว่า 你的答案 เด็กหญิงสุจิราภรณ์ เนียม- 

หมวด  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน ผ่านการร้องเพลงจีนและการเต้น
ประกอบเพลง ครั้งที่ 5 แสดงความสามารถทางด้านภาษาจีน ในกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขต ตรัง โดยแข่งขัน
แบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต 

6) รางวัลชมเชย ผลงาน เต้นร าจนี 芒种  โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน ผ่านการร้องเพลงจีนและ 
การเต้นประกอบเพลง ครั้งที่ 5 แสดงความสามารถทางด้านภาษาจีน ในกิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขต ตรัง 
โดยแข่งขันแบบออนไลน์ จัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับสถาบันขงจื้อภูเก็ต 

1.  นางสาวชญานิน  คงอ่อน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
2. นางสาววิลาสิน ี ธรรมโชโต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
3. นางสาววรรวิษา  อิ่มเอิบ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
4. นางสาวศิริลักษณ์  สุระบ าชาตรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 
5.  นางสาวจารุวรรณ  เสนี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
 

7) รางวัลชมเชย ผลการแข่งขันการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice  
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน” ระดับเขตพ้ืนที่ 

8) ได้รับการคัดเลือกการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ท าดี  
ถวายในหลวง” ปีที่  15 ปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษาตรัง 

10)  นักเรียนรับเกียรติบัตรและเงินรางวัล รางวัลชมเชยการประกวดบทกวี ปลูกฝัน ผลิบาน สายธารกวี  
ครั้งที่ 3 งานประเพณีลากพระ จังหวัดตรัง 
ปีกำรศึกษำ 2562 

1) รางวัลเกียรติบัตรระดับเงิน การประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 จากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 13 

2) โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน ในการประกวดนวัตกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่  
ปีการศึกษา 2562 

3) ผู้บริหารและครูผู้สอนได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประจ าปี 2562 
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4) รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 สังกัด สพม. ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 
2563 

5) นางสาวเพชรพลอย เอียดแก้ว เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทั่ว 
ราชอาณาจักร ครั้งที่ 58 ประจ าปีการศึกษา 2562 พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
ปีกำรศึกษำ 2561 

1) โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดีเด่น ระดับเงิน  
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 

2) โรงเรียนได้รับรางวัล  ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ 

18. โล่เกียรติบัตรโรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข สามารถน าระบบ Virtual School Online ไปใช้ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนทางด้านนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับประเทศ 

19. รางวัลรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง 
28. ตัวแทนระดับภาคการประกวดสวดมนต์หมู่ ท านองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด 

ของคณะสงฆ์ ภาค 14 
29. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 

การศึกษาตรัง 
31. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตซอลรุ่นอายุ 15ปี ชาย รายการคอซิมบี้เกมส์ 
32. รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอลชายหาด 18 ปี ชาย ได้เป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาคกีฬานักเรียน 

นักศึกษาท่ีสงขลา 
33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ 

การศึกษาตรัง 
34. รางวัลชมเชย รายการประกวดความสามารถด้านภาษาจีนครั้งที่ 4 ในพ้ืนที่ภาคใต้ระดับมัธยมศึกษาและ 

ระดับอุดมศึกษา ณ สถาบันขงจื้อภูเก็ต 
โรงเรียนชั้นน ำ  
 - โรงเรียนต่อต้านบุหรี่ และสารเสพย์ติดดีเด่นของเขตตรวจราชการท่ี 11 สงขลา 
 - โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 
 - โรงเรียนน าร่องหลักสูตรบูรณาการสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่น (ป่าสาคู) เป็นแกนกลาง

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 
 - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ของกระทรวงสาธารณสุข 
 - โรงเรียนโครงการ อย.น้อยดีเด่น ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง 

  -  ศูนย์เครือข่ายดูแลช่วยเหลือนักเรียนอ าเภอนาโยงของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 
 -  ศูนย์บริการกลุ่มโรงเรียนนาโยง ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง เขต 1 

-  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของศูนย์โรงเรียนในฝัน ส านักงานคณะงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

-  ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทยของศูนย์โรงเรียนในฝัน ส านักงานคณะงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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1.6 สำรสนเทศของโรงเรียน  ข้อมูลครู  นักเรียน แผนชั้นเรียน  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
อาคารเรียนและอาคารประกอบ (ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ) 
1.6.1ข้อมูลครู 

จ ำนวนครูจ ำแนกตำมวิทยฐำนะ/หน้ำที่ 
วิทยฐานะ/หน้าที่ จ านวน(ครู) ชาย หญิง 

1. ผู้อ านวยการ 1 1 0 
2.รองผู้อ านวยการ 2 1 1 
3.ครูเชี่ยวชาญ 0 0 0 
4.ครูช านาญการพิเศษ 9 1 8 
5.ครูช านาญการ 19 6 13 
6.คร ู 15 5 10 
6. ครูผู้ช่วย 2 1 1 
7.ครูจ้างชั่วคราว/พนักงานราชการ 6 3 3 
8.เจ้าหน้าที ่ 6 4 5 

รวม 63 22 41 
 

1.6.2 ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับชั้น 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนชั้นเรียน 
ชาย หญิง รวม 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 115 104 219 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 97 120 217 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 97 85 182 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 46 81 127 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 35 75 110 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 25 73 98 4 

รวม 415 538 953 27 
1.6.2 แผนชั้นเรียน 

แผนชั้นเรียน 
ระดับชั้น จ านวน(ห้อง) 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 6 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 5 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 4 

รวม 27 
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1.6.4 อำคำรเรียนและอำคำรประกอบ 
ข้อมูลตามรายละเอียดอาคารเรียน-อาคารประกอบ  

 
หลั
ง 

ช่ืออาคาร ลักษณะ ปีท่ี พื้นที ่ สภาพ จ านวนห้อง โรง
ฝึก- 

หอ โรง โรง งบ 

ที ่  อาคาร สร้าง กว้าง ยาว อาคาร เรียน พิเศษ บริการ งาน ประชุม อาคาร   ยิม  
1 216ค (18) ตึก 2524 

28 
00x0
0 

00
x0
0 

ด ี 18 - - - - - - งปม. 

2 216ล ตึก 2529 00 00 พอใช้ 16 - - - - - - งปม. 
3 102/27 ตึก 2524 00 00 ด ี - - - 2 - - - งปม. 
4 005/23 ตึก 2527 26 45 ด ี - - - - 1 - - งปม. 
5 102/27 ตึก 2530 00 00 ด ี - - - 2 - - - งปม. 
6 216ล/ป29 ตึก 2535 00 00 ด ี 16 - - - - - - งปม. 
7 102/27 ตึก 2537 00 00 ด ี - - - 2 - - - งปม. 

 
อำคำรเรียน-อำคำรประกอบที่มีอยู่ 

1.อาคารเรียน 3 หลัง รวม 50 ห้อง 
 -  แบบ 216 ค. (18)                  สร้างปี พ.ศ. 2524      จ านวน  18  ห้อง 

-   แบบ 216 ล.                         สร้างปี พ.ศ. 2529      จ านวน  16  ห้อง  
-   แบบ 216 ล. (ปรับปรุง 29)  สร้างปี พ.ศ. 2535      จ านวน  16  ห้อง  

   2.อาคารฝึกงาน   จ านวน 3 หลัง จ านวน   6  หน่วย 
-   แบบ102/27                  สร้างปี พ.ศ. 2524      จ านวน   2  หน่วย 
-   แบบ102/27                   สร้างปี พ.ศ. 2530       จ านวน   2  หน่วย 
-   แบบ102/27                   สร้างปี พ.ศ. 2537       จ านวน   2  หน่วย 
3.อาคารหอประชุม                   จ านวน 1 หลัง  

           แบบ100/27                          สร้างปี พ.ศ. 2527                     
4.อาคารศูนย์กีฬา    -  หลัง 
5.สระว่ายน้ า            -  หลงั 
6.บ้านพักครู                        จ านวน 4 หลัง                         จ านวน   4 หน่วย 
7.บ้านพักนักการภารโรง    จ านวน - หลัง                          จ านวน   - หน่วย 
8.ห้องน้ า-ห้องส้วม              จ านวน 4 หลัง จ านวน 40 ที่ 
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1.7 งบประมำณกำรรำยรับของโรงเรียน (ปีงบประมำณ 2563) 
     1.7.1 เงินงบประมาณ (เงินอุดหนุนรายหัว , อุดหนุนเรียนฟรี,ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) 
     1.7.2 เงินรายได้ของสถานศึกษา 

       1.7.3 เงินระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ 
 

รายรับ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1.เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน 3,403,600    
2. เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( เงินงบประมาณ) 853,960    
3.เงินรายได้สถานศึกษา(งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 1,516,410 หักความเสี่ยง 10% 
4.เงินระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ   
                รวมรำยรับท้ังสิ้น 5,773,970   
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บทที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
2.1 สัญลักษณ์ / เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

เครื่องหมายประจ าโรงเรียน 

 
ชื่อโรงเรียนอักษรย่อ "ส.ร.ม."  ในธรรมจักร ประดับดวงแก้วมีรัศมี 

เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นโรงเรียนน่าอยู่  เรียนรู้คู่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมน าชีวิต  

อัตลักษณ์ 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขเป็นโรงเรียนที่ตั้งใจเรียน เพียรท าดี  มีวินัย  ใจอาสา 

 
2.2 ความคาดหวัง  สภาพความส าเร็จที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

2.2.1  ด้านนักเรียน 
1. เป็นคนดีมีคุณธรรม มีคุณลักษณะตั้งใจเรียน เพียรท าดี มีวินัย ใจสะอาดและมีทักษะในการด ารงชีวิตใน 

สังคมยุคใหม่ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
3. ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถน าเสนอ 

ผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ 
4. มีความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.2.2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ความรู้ความสามารถและจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตตาม 

แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีทักษะในการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
3. ผลิตสื่อ นวัตกรรมหรือใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ 

เรียนรู้ น าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
4. พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ศตวรรษที่ 21 

2.2.3    ด้านผู้บริหาร 
1. เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM) ภายใต้ 

ข้อจ ากัด 
2. มีความรู้ความสามรถในการพัฒนาวิชาการ หลักสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ 

อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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2.2.4 ด้านโรงเรียน 
1. เป็นโรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น ปลอดภัย และมีมาตรการการ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่สากล 

2. มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบของการจัดศึกษา ซึ่งเกิดจากการร่วม  คิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมพัฒนา  
ร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาสังคม 

2.2.5  ด้านผู้ปกครองและชุมชน 
1. ให้การยอมรับ เชื่อถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
2. จัดตั้งองค์กรภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ เพ่ือยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่ยอมรับ 

ของสังคม 
 
2.3  วิสัยทัศน์โรงเรียน 

ภายในปี 2565 โรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุขมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล เสริมสร้างความเป็น
ไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2.4 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  
4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ 
5. จัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
6. ใช้แหล่งเรียนรู้  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพ้ืนฐานความเป็นไทย 

 
2.5 เป้าประสงค์ 

ด้านนักเรียน 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และด ารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
3. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญตามวิชาชีพ  

ด้านการบริหารจัดการ 
1. มีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ดีมีประสิทธิภาพ 
2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ 
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3.  โรงเรียนอนุรักษ์ความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.6 กลยุทธ์จุดเน้น 
 กลยุทธ์ที ่1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนอ่านคล่อง เขียนคล่อง 
2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน

อย่างน้อย 1 ภาษา 
3 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ 
4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการนาผลการประเมินในระดับสถานศึกษาระดับชาติ(O-NET) และระดับ

นานาชาติ (PISA) มาใช้พัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน 
6. ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สือ่การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ านวยความสะดวก

ที่หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที ่2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของ 
      เศรษฐกิจพอเพียง 
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความ

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ 
3. ส่งเสริม สนับสนุน การสรา้งจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนาแนวคิด

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต 
4 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธีต่อต้านการทุจริต

คอรัปชั่นและยึดมั่นในการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
กลยุทธ์ที ่3.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการจัดการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลและทักษะในการสื่อสารของครูให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. ส่งเสริมความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะสูงข้ึน 
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย  
4. ส่งเสริมสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมือ

อาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณ 
 

 

กลยุทธ์ที ่4.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึงเช่น การ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning informationtechnology 
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โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข หน้า 24 
 

: DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DistanceLearning 
Television : DLTV) 

2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

กลยุทธ์ที ่5.  พัฒนาโรงเรียนให้มีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 
1 พัฒนาระบบการวางแผน การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลเพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
6. ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบถึงความต้องการได้รับการช่วยเหลือของสถานศึกษาในการจัด

การศึกษา 
7. วางแผนการบริหารอัตราก าลัง สรรหา ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน 
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บทที่ 3  
แผนปฏิบตักิารประจําปงบประมาณ 2564 

3.1 Strategy Map 

แผนที�ยุทธศาสตร์โรงเรียนสวัสดิ�รัตนาภิมุขแผนที�ยุทธศาสตร์โรงเรียนสวัสดิ�รัตนาภิมุข

 
 
 

 

“ภายในปี 2565 โรงเรียนสวสัด์ิรัตนาภิมุขมุ่งพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 

เสริมสร้างความเป็นไทยตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
1. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานสากล  

2. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และดาํรงชีวิตโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

3. ส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์ 

4. พฒันาศกัยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ  

5. จดัระบบการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีดีมีประสิทธิภาพ  

6. ใชแ้หล่งเรียนรู้  สืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มบนพ้ืนฐานความเป็นไทย   
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ด้านผู้เรียน 

1. ผูเ้รียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และดาํรงชีวิตโดยยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  

3. ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค ์

ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ 
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ด้านการบริหารจดัการ 

1. มีระบบการบริหารและการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีดีมีประสิทธิภาพ  

2. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้สาํหรับการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

3.  โรงเรียนอนุรักษค์วามเป็นไทย ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม  
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1. สงเสริมพัฒนานักเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดํารงชีวิตตาม 
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามศักยภาพ ใหเปนมืออาชีพ 
3. พัฒนาโรงเรียนใหมีระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยมีประสิทธิภาพมุงสูสากล 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหทันสมัย และใชอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
5. สงเสริมภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 

                                                                       
 

 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมคุีณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเทียบเท่ามาตรฐานสากล 

2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถดํารงชีวติตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

3. ส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีวามเช่ียวชาญทางวชิาชีพ 

4. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารให้ทันสมยั 

5. พฒันาโรงเรียนให้มรีะบบบริหารจดัการที่ทันสมยัมปีระสิทธิภาพ 
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ฝายวิชาการ 37 โครงการ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตรและคอมพิวเตอร 

2. โครงการสงเสรมิและพัฒนาศักยภาพผูเรียนทางดานคณิตศาสตร 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสรมิสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และ

ภาษาตางประเทศ 

4. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศ พฒันาศักยภาพสังคมศึกษา  

5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสรมิสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

6. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสรมิสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

7. " โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ" 

8. โครงการสงเสรมิความเปนเลิศ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

9. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

10.โครงการสรางเสริมนิสัยรกัการอานหองสมุดมีชีวิต    

11.โครงการหองเรียนพเิศษ SMT โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 

12.โครงการพัฒนาระบบเรียนรูคูกิจกรรม (open House) 

13.โครงการการแขงขันกรีฑาสีภายใน “ส.ร.ม. ตรังเกมส 64” ประจําป 2564 

14.โครงการกจิกรรมพฒันาผูเรียนในเครื่องแบบ 

15.โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวสูการบรกิารรอบดานเพื่อการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 

16.โครงการสอบธรรมศึกษาในโรงเรียน 

17.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  

18.โครงการโรงเรียนสจุริต  
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19.โครงการสนับสนุนใหการบริการสารสนเทศ 

20.โครงการการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 

21.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

22.โครงการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียน Best practice (One teacher One practice)  

23.โครงการปจฉิมนิเทศ 

24.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและวัดผลประเมินผลการศึกษา 

25.โครงการเสรมิสรางประสบการณอาชีพและการศึกษาเพื่อการมีการมีงานทํา 

26.โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 

27.โครงการนิเทศภายใน 

28.โครงการสงเสรมิและสนับสนุนการศึกษาตามนโยบาย 

29.โครงการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพเิศษทางดานดนตรีสูความเปนเลิศ 

30.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู  

31.โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

32.โครงการพัฒนาเครือขายขอมลูและการบริการ 

33.โครงการสงเสรมิงานรับนักเรียนและจัดทําสํามะโนประชากรวัยเรียนปการศึกษา 2564   

34.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

35.โครงการเสรมิสรางศักยภาพกลุมสาระการเรียนรู 

36.โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการสูผูเรียน 

37.โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผูเรียนสูการเรียนรูการศึกษาทางเลือก Self  Study 
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ฝายแผนงานและนโยบาย 2 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบงานบรหิารงานแผนงานและประกนัคุณภาพ 

2. โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2564 

     ฝายกิจการนักเรียน 5 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบฝายงานบรหิารงานกิจการนักเรียน 
2. โครงการวันสําคัญภายในสถานศึกษา 
3. โครงการสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติด และอบายมุข 
4. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
5. โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

     ฝายบุคคล 6 โครงการ 
1. โครงการจางบุคลากร โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
2. โครงการจางวิทยากรทองถ่ิน โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
3. โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
4. โครงการมุทิตาจิตเสรมิสรางขวัญครเูกษียณโรงเรียนสวัสด์ิรตันาภิมุข 
5. โครงการพัฒนาบุคลากร 
6. โครงการพัฒนาสํานักงานฝายบรหิารงานบุคคล 

    ฝายธุรการ 1 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
สัมพันธชุมชน 1 โครงการ 
1. โครงการสานความสัมพันธภาคีเครือขาย    
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ฝายอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอม 6 โครงการ 
1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม  

2. โครงการประชาสัมพันธโรงเรียน  

3. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอนามัย 

4. โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูและบริการ 

5. โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา  

6.   โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 
รวมท้ังหมด 58 โครงการ 
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 3.2  แผนงาน โครงการ งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402004 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ พัฒนาศักยภาพสังคมศกึษา 
 ๒๓,๔๐๐  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายกิตติชัย  ถิ่นนา 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402007 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

 26,400  
๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางนพรัตน์  สุขมาก 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402014 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนในเครื่องแบบ 
 95,300  

๑ พ.ย.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายวิทวัส พิสิฐจ านง   

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402016 โครงการสอบธรรมศกึษาในโรงเรียน 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.พ.๖๔ 
 

นายกิตติชัย ถินนา และ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402017 โครงการโรงเรยีนคณุธรรม 
๗,๐๐๐   

๑ พ.ย.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นายอิทธิกร  เกตุรัตน ์

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402018 โครงการโรงเรยีนสุจริต 
 5,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายธีรภาพ  สุขตาม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6402023 โครงการปัจฉิมนิเทศ 
 
 

 20,000  
มีนาคม 
2564 

นายธีรภาพ  สุขตาม 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข หน้า 34 
 

  

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6403001 โครงการสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพตดิ และอบายมุข 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายสมพงษ์   
เกิดรักษ์ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ 

6402034 โครงการโรงเรยีนวิถีพุทธ 
 14,361  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายกิตติชัย ถินนา และ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6403002 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  18,000  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางอัจฉรา  สร้อยทอง 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6403004 โครงการกิจกรรมและวันส าคัญ 
 18,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายธีรภาพ สุขตาม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพนักเรียน
และกระบวนการเรียนรู ้

6403005 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
7,000 50,000  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายกิตติชัย  ถินนา 

รวม กลยุทธ์ที่ 1 37,000 247,461 -  
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กลยุทธ์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402002  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรยีนทางด้าน
คณิตศาสตร ์

 24,000  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.พ.
๖๔ 
 

นายวรพงศ์  จันทรสาร 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402003 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

 77,700  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นางณัฎฐิกานต ์
ไกรเทพ   

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402005 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 38,100  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง   
นายธีรภาพ สุขตาม 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402006 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ  
 

 27,900  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นายภูเบศ  ไทรงาม 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402008 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ และพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

 200,000  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  นาคช่วย 
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แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้

6402009 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน โรงเรียนสวัสดิ์รตั
นาภิมุข 

๕๐,๖๔๐ ๒๖,๓๗๐  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นางสาวกาญจนา คงเอียด 
 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียน
และกระบวนการ
เรียนรู ้
 

6402011 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMT โรงเรียนสวสัดิร์ัตนาภิมขุ 

  3๐๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นางสาวกาญจนา คงเอียด 
 

แผนงานคุณภาพ
นักเรียนและ
กระบวนการ
เรียนรู ้

640229 โครงการพัฒนานักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางดา้นดนตรี
สู่ความเป็นเลิศ 

 20,000  

๑ ต.ค.๖๓  
- ๓๐ ก.ย.
๖๔ 
 

นายภูเบศ  ไทรงาม 

รวมกลยุทธ์ที่ 2 50,640 414,070 300,000  
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กลยุทธ์ที ่3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6401002 โครงการจดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
   

21 ส.ค.64 -
31 ต.ค.64 

นายธีรภาพ  สุขตาม 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402001 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนกลุม่สาระวิทยาศาสตร์และ
คอมพิวเตอร ์  60,900  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางอรสา  ธนกิติธรรม 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402012 โครงการพัฒนาระบบเรียนรูคู้่กิจกรรม (open House) 
 ๖๐,๐๐๐  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวนิรมล 
นิลพัฒน์ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402013 โครงการการแข่งขันกรีฑาสภีายใน “ส.ร.ม. ตรังเกมส์ 64” ประจ าปี 
2564 
 

 100,000  
๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายคมกฤษณ์   
สุขศรีเพ็ง 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402015 โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนวสู่การบริการรอบด้านเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพผูเ้รียน 
 

  5,000 
๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวจันทิมา  กิตติ
ปัญญโชต ิ

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402020 โครงการการพัฒนาและทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 
  2,000 

15 เมษายน  
6๔ - 30 
เมษายน 6๔ 

นางสาวพรรณอร 
ประเทศ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
 

6402025 โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพและการศึกษาเพื่อการมีงานท า 

๑๕,๐๐๐   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวนีดา แล้หมัน 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402026 โครงการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
 ๑๐,๐๐๐  ๓๐,๐๐๐ 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวเกศินี เนา
สุวรรณ ์

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402027 โครงการนเิทศภายใน 

  2,000 

1 เดือน
พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2563 
ถึงวันท่ี 30 
เดือน
กันยายน 
พ.ศ. 2564 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  นาค
ช่วย 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402031 โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  20,000  

ต.ค. ๖3 – 
ก.ย. 64 
 

นางสาวกาญจนา  คง
เอียด 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6404001 โครงการจา้บุคลากร โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข 
540,000  684,000 

ต.ค. ๖3 – 
ก.ย. 64 
 

นางจุติตา   สุวรรณกิจ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6404002 โครงการจา้งวิทยากรท้องถิ่น โรงเรียนสวสัดิ์รตันาภมิุข 

 ๘๔,๐๐๐     

1 ตุลาคม 
2563 ถึง 
30 กันยายน 
2564 

นางสุบงกช   ขุนชิต 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6404003 โครงการทัศนศึกษาดูงานโรงเรยีนสวสัดิ์รตันาภมิุข 
50,000   

ต.ค. ๖3 – 
ก.ย. 64 
 

นางจุติตา  สุวรรณกจิ 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6404005 โครงการมุทิตาจิตเสริมสร้างขวัญครเูกษียณโรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข 
  5,5๐๐ 

14 เดือน
กันยายน  
พ.ศ. 2564   

นางจุติตา   สุวรรณกิจ 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6404006 โครงการพัฒนาบุคลากร 
200,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางนลินี  วงศ์วัฒน
ภักด ี

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6408001 โครงการสานความสมัพันธ์ภาคีเครือข่าย 
  10,000 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางอัจฉรา  สร้อยทอง 

แผนงานพัฒนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 

6402022 โครงการพัฒนาวิจัยในช้ันเรียน Best practice (One teacher One 
practice)   10,000 

  

รวมกลยุทธ์ที่ 3 815,000 324,900 748,500  
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กลยุทธ์ที ่4 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

6402010 โครงการสร้างเสรมินสิัยรักการอ่านห้องสมดุมีชีวิต    

๑๐,๐๐๐   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวสุภาวดี เพ็งสุทธ์ิ 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

6402019 โครงการสนับสนุนใหก้ารบริการสารสนเทศ 
 

 240,000  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวเกศินี เนา
สุวรรณ ์

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

6402028 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามนโยบาย 

  ๒๕,๑๔๓ 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์   
นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาค
ช่วย 

แผนพัฒนาระบบภาคี
เครือข่ายอุปถัมภ์และ
ทรัพยากรทางการ
ศึกษา 

640230 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส าหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู ้

 
 ๓,๓๐๐  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวศิชัฏฌา  จิตร
บุญ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6402032 โครงการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลและการบริการ 
  ๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวเกศินี เนา
สุวรรณ ์

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6402033 โครงการส่งเสริมงานรับนักเรียนและจัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน 
 
 

  5,000 
6 ม.ค.64 - 
31 พ.ค.64 

นายปฤษฎิ์ศิษฏ์  นาค
ช่วย 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6402035 โครงการเสริมสร้างศกัยภาพกลุ่มสาระการเรียนรู ้
 ๓๐,๐๐๐   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์  
นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาค
ช่วย 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6402036 โครงการพัฒนาคณุภาพวิชาการสู่ผูเ้รียน 
44,๘๖๐ 7๐,๐๐๐  

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวนิรมล นิลพัฒน์   
นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาค
ช่วย 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6402037 โครงการพัฒนาศักยภาพและคณุภาพผู้เรียนสู่การเรียนรู้การศึกษา 
ทางเลือก Self  Study 
 

4,500   
๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายวิชาญ   
แก้ววิจิตร 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407001 โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
  1๓5,000 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายคมกฤษณ์ สุขศรีเพ็ง 
 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407002 โครงการประชาสมัพนัธ์โรงเรียน  
   10,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวเสาวนยี์  พัดลม 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407003 โครงการโรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพอนามยั  
   10,000 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสุขจิต  ศรีเปารยะ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407004 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้และบริการ 

  155,000 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นางสาวสุภาวดี  เพ็ง
สุทธ์ิ 
นางสาวสุจินดา  ชัยทอง 
นางสาวกาญจนา  คง
เอียด 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407005 โครงการพัฒนาระบบโสตทัศนศึกษา 
756,600  10,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 
 

นายคมกฤษณ์  สุขศรี
เพ็ง 

แผนงานพัฒนา
คุณภาพนักเรียนและ
กระบวนการเรียนรู ้

6407006 โครงการโรงเรยีนปลอดขยะ 
  10,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นายกิตติชัย   
ถินนา 

รวมกลยุทธ์ที่ 4 845,960 313,300 365,143  
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กลยุทธ์ที ่5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406001 งานส านักงานฝ่ายบรหิารงานการเงินและพัสดุ 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406002 งานการเงิน 
424,000  274,000 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสุพัตรา  ไขร่ักษ์ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406003 งานสวสัดิการ 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวนีดา  แล้หมัน 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406004 งานเงินปัจจยัพื้นฐานนักเรียนยากจน 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406005 งานการเงินตามนโยบาย 
- - - 

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406006 งานการเงินบ ารุงการศึกษา 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสุพัตรา  ไขร่ักษ์ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406007 งานการเงินสวัสดิการโรงเรียน 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสุพัตรา  ไขร่ักษ์ 
นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406008 งานบัญชี 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวนีดา  แล้หมัน 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406009 งานบรหิารพสัดุ และสินทรัพย์ 
850,๐๐๐   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 
นางสาวเหมรัตน์  สารวัตร 
 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406010 งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
 

   
๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวจันทิมา  กิตติปญัญโชต ิ
นางสุพัตรา  ไขร่ักษ์ 
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แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406011 งานประกันสังคม 
63,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406012 งานยานพาหนะ 
   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวสมร  จันทร์รตัน ์
นายคมกฤษณ์  สุขศรีเพ็ง 
นายสุพร  นาคเล็ก 

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406013 งานระบบยุทธศาสตร์ 
300,000   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวสมร  จันทร์รตัน ์

แผนงานพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการศึกษา 

6406014 งานประเมินคุณภาพฝ่ายบรหิารงานการเงินและพสัดุ 

   

๑ ต.ค.๖๓  - 
๓๐ ก.ย.๖๔ 

นางสาวสมร  จันทร์รตัน ์
นางสุพัตรา   ไข่รักษ ์
นางสาวจันทิมา กิตติปญัญโชต ิ
นางณัฏฐิกานต์  ไกรเทพ 
นางสาวมลลัดดา  ทองย้อย 

รวมกลยุทธ์ที่ 5 1,637,000 - 274,000  
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กลยุทธ์ที ่6 : การจัดการศึกษาเพือ่เสริมสรา้งคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนงาน โครงการ/งาน 
งบประมาณ 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน พัฒนา รายได้ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6401001  โครงการพัฒนาระบบงาน 
บริหารงานนโยบายและแผนงาน   5,000 

๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นายธีรภาพ  สุขตาม 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6402021 โครงการพัฒนาระบบประกันคณุภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 

  5,000 
๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นายอิทธิกร เกศรัต 
นายพรศักดิ์ หนูวงษ ์

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6402024 โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและ
วัดผลประเมินผลการศึกษา    

๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นายจรลั  พวงเพชร 
นางศิริลักษณ์ นิลละออ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6403003 โครงการพัฒนาระบบฝ่ายงานบริหารงาน
กิจการนักเรยีน 18,000   

๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นายสมพงษ์  เกิดรักษ์ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6404004 โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงานบุคคล 
  4,500 

๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นางจุติตา   สุวรรณกิจ 

แผนงานพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนและกระบวนการ
เรียนรู ้

6405001 โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ 
   ๑๕,๐๐๐ 

๑ ต.ค.๖๓  - ๓๐ 
ก.ย.๖๔ 

นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ ์

รวมกลยุทธ์ที่ 6 18,000 - 29,500  
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โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข หน้า 46 
 

  

3.3 รายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณ 
 
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ 2564  และเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณประจ าปี งบประมาณ 2563 ทั้งสิ้น 
6,420,474 บาท โดยจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มบริหารวิชาการ  กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน  กลุ่ม
บริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารทั่วไป เพ่ือด าเนินการจัดท าโครงการให้สอดรับกับภารกิจนโยบายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และกลยุทธ์
จุดเน้นโรงเรียน โดยจ าแนกตามกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ ดังนี้  

กลยุทธ์ที ่1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
  - ได้รับจัดสรรเงิน 284,461 บาท และจัดท า 12 โครงการ  

กลยุทธ์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ได้รับจัดสรรเงิน 764,710  บาท และจัดท า 8 โครงการ 

กลยุทธ์ที ่3 : การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ได้รับจัดสรรเงิน 1,888,400 บาท และจัดท า 17 โครงการ 

กลยุทธ์ที ่4 : การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ได้รับจัดสรรเงิน 1,524,403 บาท และจัดท า 15 โครงการ 

กลยุทธ์ที ่5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
- ได้รับจัดสรรเงิน 1,911,000  บาท และจัดท า 14 งาน  

กลยุทธ์ที ่6 : การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ได้รับจัดสรรเงิน 47,500  บาท และจัดท า 6 โครงการ  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,420,474 บาท 14 งาน 58 โครงการ 
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บทท่ี 4 

การก ากับ  ติดตาม ประเมินและรายงาน 
 

4.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จของแผนปฏิบัติการ 
1. โรงเรียนมีแผนปฏิบัตกิารเพื่อใช้บริหารและการจัดการทีด่ี มีบรรยากาศและวัฒนธรรม

การปฏิบัตงิานแบบกัลยาณมิตรผนึกสร้างสรรค์และร่วมรับผดิชอบ          
2. บุคลาการของโรงเรียนสามารถบรหิารจัดการการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการได้

ทันท่วงท ี
3. โรงเรียนด าเนินการพฒันาโรงเรียนตามแนวทางการบรหิารเงินที่ได้รับจัดสรรและเป็นไป

ตามความต้องการของบุคลากรในโรงเรียนที่จะพัฒนางาน/โครงการที่รบัผิดชอบ 
4. โรงเรียนเพิ่มระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สูงข้ึน  เป็นที่ยอมรับของ

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
5. โรงเรียนพฒันาผูบ้รหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
6.โรงเรียนเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
7. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายแบบการมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 
4.2 วิธีก ากับ  ติดตาม 
        4.2.1 โรงเรียนอนมุัติการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มบรหิารงาน ภาคเรียนที่ 
2/2559 
        4.2.2  ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการด าเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
(ตุลาคม 2562- กันยายน 63) 
        4.2.3 ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนต่อผู้บังคับบญัชา
ตามแบบรายงาน งาน/โครงการ  
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รายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
“................................................................” 

 

ตามแผนปฏบิตักิารประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖4   
โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภิมุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รบัผดิชอบโครงการ 
................................................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
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บันทกึข้อความ 

สถานศึกษา  โรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  

ท่ี  ร.ร. ส.ร.ม. ................. /๒๕๖4            วันท่ี  ................................. 

เร่ือง   รายงานการด าเนินงานโครงการ“…………………………………………….” 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิร์ัตนาภิมุข 

 

ข้ าพ เจ้ า . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ต าแหน่ง 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ได้รับมอบหมายให้ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
“.............................................” ตามแผนปฏิบัติการ                         ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖1  
เพื่อด าเนินการบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ  

1) 
โดยมีระยะเวลาการด าเนินงานระหว่างวันที่  ............................................................. บัดน้ี 

โครงการ “.................................................................”  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการ“ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ” ตามแบบรายงานการ
ด าเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

         ลงช่ือ         ผู้รายงาน      
                                                                (......................................)  

 

                                                       ลงช่ือ        งานแผนงานฯ 
                                                             (...................................)        

 

ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................ 

 

        ลงช่ือ                  
                                                                      (นางสาวสมร  จันทร์รัตน์) 

         รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
ความคิดเห็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ...................................
......................................................................................................................................................... .......  
 

ลงช่ือ         
                     (นายจุมพล  ทวีตา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
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แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 
๑.  ชื่อโครงการ     
๒.  สนองกลยุทธ์โรงเรียน     
๓.  สนองกลยุทธ์ สพฐ.          
๔.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   

ชื่อผู้รับผิดชอบ    
ฝ่าย/งาน/กลุ่ม        

๕.  วัตถุประสงค์ 
     5.1 ผลผลิต 
    5.2 ผลลัพธ ์
๖.  เป้าหมาย 
     6.1 ด้านปริมาณ    
     6.2 ด้านคุณภาพ    
 
๗.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
     มาตรฐานที่ 1 
      มาตรฐานที่ 2 
    มาตรฐานที่ 3 
 
๘.  การด าเนินงาน 

 
๙.  การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก / ชุมชน 
 การด าเนินงานโครงการ……………………………………………………………. ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑.  
๑๐.  ผลส าเร็จของโครงการ 
       ๑๐.๑ ผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ  

ตัวชี้ความส าเร็จ 
ร้อยละของผลส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
มาตรฐานที่ 1 
 

  

มาตรฐานที่ 2 
 

  

มาตรฐานที่ 3   
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  ๑๐.๒  สรุปผลส าเร็จของโครงการ 

ผลส าเร็จของโครงการโดยรวม              คิดเป็นร้อยละ   
ระดับความพงึพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการโดยรวม  มีค่าเฉลี่ย    

       อยู่ในระดับ   
เกณฑ์การสรุปผลค่าเฉลี่ยของระดบัความพึงพอใจ 

1.00 – 1.80      ระดับน้อยที่สุด  
   1.81 – 2.60   ระดับน้อย 
   2.61 – 3.40   ระดับปานกลาง 
   3.41 – 4.20   ระดับด ี
   4.21 – 5.00   ระดับดีมาก 
๑๑.  งบประมาณ 
       ๑๑.๑ ประเภทงบประมาณ (  ) เงินอุดหนุนการศึกษา 

(   ) เงินระดมทรัพยากร 
(   ) เงินรายได้สถานศึกษา 
(   ) เงินอื่นๆ 

...................................................................................................... 

       ๑๑.๒ การใช้งบประมาณ 
  ๑. งบประมาณที่ได้รับอนมุัต ิ บาท 
  ๒. งบประมาณที่ใช้ไป  บาท 
  ๓. งบประมาณคงเหลือ  บาท 
 
๑๒.  สรุปในภาพรวม 

จากการด าเนินงานโครงการ .............................................. มีข้อค้นพบในการด าเนินงาน  
ดังนี ้

1) จุดเด่นของโครงการ :  
2) จุดควรพัฒนาของโครงการ :  
3) ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ : - 

ลงช่ือ.............................................. ผูร้ายงาน     
        (.........................................) 

                
                  ลงช่ือ.............................................. ผูร้ายงาน         
                                                                      (..........................................) 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 
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โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข หน้า ก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ส าเนาค าสั่งคณะท างาน/คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
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โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข หน้า ข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บันทึกการให้ความเหน็ชอบแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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โรงเรียนสวัสดิ์รตันาภมิุข หน้า ค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการภายในโรงเรียน 



                         บันทึกข้อความ 
โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข  อ าเภอนาโยง  จังหวัดตรัง 
ท่ี                 วันท่ี    24    เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2563 
เร่ือง   ขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 
 

เรียน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย   แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  จ านวน  1   รายการ 
  

ตามท่ีฝ่ายบริหารงานนโยบายและแผนงาน กลุ่มบริหารงานงบประมาณ โรงเรียน
สวัสด์ิรัตนาภิมุข ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติใช้แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ต้ังแต่วันท่ี  
1 ตุลาคม 2563 ถึง         30 กันยายน 2564 
 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 
                                                                ลงช่ือ 

                  ( นายจุมพล  ทวีตา ) 
                     ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข 
 
           อนุมัติ 
           ไม่อนุมัติ                                                                            
 
 
                                                               ลงช่ือ  
                                     (นายสมโชค  พุทธรักษ์ ) 
                                                    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

✓ 



 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข 
ที่  ๑99 / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖4 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนำภิมุข  
 

******************************************************************** 
 ด้วยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ ๒๕๖4 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ระหว่างวันที่ ๒7 - ๒8 กันยายน ๒๕๖3 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช  อ าเภอเมืองสงขลา   จังหวัด
สงขลา   เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพ
ปัจจุบันและสภาพปัญหาของโรงเรียน และเพ่ือให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข เพ่ือเป็นคณะกรรมการและ
รับผิดชอบงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการด าเนิน
กิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

    ๑. นายติระ    ไกรเทพ          ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
     ๒. นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 
     3. นายวุฒิชัย  แกล้วกล้า  ครู คศ.2  กรรมการ 

    ๔. นายสมพงษ์    เกิดรักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
     ๕. นางสุพัตรา    ไข่รักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
     ๖. นายธิติ     แกล้วกล้า         ครู คศ.๑  กรรมการ 

    ๗. นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์        ครู คศ.๒   กรรมการ 
         ๘. นางสาวนิรมล นิลพัฒน์        ครู คศ.3            กรรมการ 

๙. นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง             ครู คศ.๑            กรรมการ  
10. นายธีรภาพ สุขตาม   ครู คศ.๑            กรรมการ 
๑1. นายพิฐิพงศ์    ยวงใย        ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
๑2. นางจุติตา สุวรรณกิจ  ครู คศ.๒  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายธีรภาพ สุขตาม   ครู คศ.1  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 



๒. คณะกรรมกำรจัดท ำโครงกำรตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2564  มีหน้าที่  จัดประชุมบุคลากรภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือวางแผนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรให้
ตรงตามสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ประกอบด้วย 

    ๒.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ประกอบด้วย 
           2.1.1 นางณัฏฐิกานต์    ไกรเทพ   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  2.1.2 นางศิริลักษณ์ นิลลออ   ครู คศ.2     กรรมการ 
        2.1.3 นางสาวมลลัดดา   ทองย้อย  ครู คศ.๑  กรรมการ 

 2.1.4 นางสาวสุภาวดี    เพ็งสุทธิ์   ครู คศ.๑  กรรมการ 
 2.1.5 นางสาวเหมรัตน ์ สารวัตร   ครู คศ.๑  กรรมการ 
 2.1.6 นายวิชาญ แก้ววิจิตร  ครู คศ.๑  กรรมการ 
          2.1.7 นางจุติตา    สุวรรณกิจ  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ประกอบด้วย 

           2.2.1 นางบุณญพร    รักเดชะ   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
            2.2.2 นางสุขจิต    ศรีเปารยะ  ครู คศ.๒  กรรมการ 

          2.2.3 นายกิตติชัย ถินนา   ครู คศ.1            กรรมการ 
 2.2.4 นางเบญจลักษณ์ บุญขัน   ครู คศ.2            กรรมการ 

2.2.5 นายอิทธิกร เกศรัต   ครูผู้ช่วย   กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ประกอบด้วย 

            2.3.1 นายวรพงศ์    จันทรสาร  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  2.3.2 นางสุพัตรา ไข่รักษ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
            2.3.4 นายจรลั    พวงเพชร  ครู คศ.๒  กรรมการ 

2.3.5 นายปฤษฎิ์ศิษฏ์    นาคช่วย   คร ูคศ.๒  กรรมการ 
2.3.6 นางนลินี    วงศ์วัฒนภักดี  ครู คศ.๒  กรรมการ 

        2.3.7 นางสาวศิชฎัฌา    จิตรบุญ   ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย 

            2.4.1 นางอรสา    ธนกิติธรรม  ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
            2.4.2 นางสาวนิรมล    นิลพัฒน์   ครู คศ.3  กรรมการ 
  2.4.3 นางอัจฉรา สร้อยทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 
            2.4.4 นางสาวสุจินดา    ชัยทอง   คร ูคศ.๒  กรรมการ 
  2.4.5 นายวิทวัส    พิสิฐจ านง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
  2.4.6 นายพิฐิพงศ์ ยวงใย   ครู คศ.๒  กรรมการ 

2.4.7 นางสาวพรรณอร   ประเทศ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
2.4.8 นายสรุิยา  สารทิพย์  ครู คศ.3  กรรมการ 



  2.4.9 นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์  ครู คศ.๒  กรรมการ  
2.4.10 นางสาวกาญจนา   คงเอียด  ครู คศ.๓          กรรมการและเลขานุการ 

     ๒.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประกอบด้วย 
            2.5.1 นายพรศักดิ์    หนูวงศ ์   ครู คศ.๑     ประธานกรรมการ 

2.5.2 นางกาญจน์สิรี   แก้วสวน   ครู คศ.๒  กรรมการ 
            2.5.3 นางสุบงกช    ขุนชิต   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  2.5.4 นางมาดี    ศรนรายณ์  ครู คศ.๒  กรรมการ 

2.5.5 นางอารอบ    แสงหิรัญ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
2.5.6 นางสาวกุสุมา แซ่ซ่ า   พนักงานราชการ  กรรมการ 
2.5.7 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

        2.5.8 นางกรษิวรรณ์ แสงเสน   ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ประกอบด้วย 

            2.6.1 นายธิติ     แกล้วกล้า  ครู คศ.๑  ประธานกรรมการ 
            2.6.2 นายธีรภาพ    สุขตาม   ครู คศ.1  กรรมการ 

2.6.3 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  ประกอบด้วย 

            2.7.1 นายภูเบศ    ไทรงาม   ครู คศ.๒  ประธานกรรมการ 
  2.7.2 นางนงคราญ    รัตนบุษยาพร  ครู คศ.๒  กรรมการ 
        2.7.3 นางสาวเสาวนีย์    พัดลม   ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 

2.7.4 นายจิรานวุัฒน์    ชูยัง   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
    ๒.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ   ประกอบด้วย 

            2.8.1 นางนพรัตน์    สุขมาก   ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
            2.8.2 นายสมพงษ์ เกิดรักษ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
  2.8.3 นางสาวนีดา แล้หมัน   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
  2.8.4 นางสาวมันตริน ี เลื่อนแก้ว  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
  2.8.5 นายวุฒิชัย แกล้วกล้า  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมกำรฝ่ำยด ำเนินกำรด้ำนกำรวำงแผน และกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของกลุ่มบริหำรงำน                
ทั้ง  ๘  ฝ่ำย  มีหน้าที่  จัดประชุมบุคลากรภายในกลุ่มบริหารงาน เพ่ือวางแผนและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรให้
ตรงตามสภาพปัจจุบันและปัญหาของโรงเรียน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล นโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑ และจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓  ประกอบด้วย 
 ๓.๑ กลุ่มบริหารงานนโยบายและแผนงาน ประกอบด้วย 
      3.1.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 

     3.1.2 นายสมพงษ์    เกิดรักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
     3.1.3 นางสุพัตรา    ไข่รักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 



      3.1.4 นายธิติ     แกล้วกล้า         ครู คศ.๑  กรรมการ 
     3.1.5 นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์        ครู คศ.๒  กรรมการ 

          3.1.6 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์        ครู คศ.3        กรรมการ 
3.1.7 นายคมกฤษณ์   สุขศรีเพ็ง            ครู คศ.๑       กรรมการ  
3.1.8 นายพิฐิพงศ์    ยวงใย        ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
3.1.9 นางจุติตา สุวรรณกิจ   ครู คศ.๒     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๓.๒ กลุ่มบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 
3.2.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

    3.2.2 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์          ครู คศ.3  กรรมการ      
     3.2.3 นายจรลั    พวงเพชร  ครู คศ.2  กรรมการ 

      3.2.4 นางณัฏฐิกานต์    ไกรเทพ          ครู คศ.๒  กรรมการ 
      3.2.5 นายธิติ     แกล้วกล้า   ครู คศ.๑  กรรมการ 

     3.2.6 นางอรสา   ธนกิติธรรม        ครู คศ.๒  กรรมการ 
          3.2.7 นางบุณญพร รักเดชะ         ครู คศ.๒  กรรมการ 

3.2.8 นายวรพงศ์   จันทรสาร  ครู คศ.๒  กรรมการ  
3.2.9 นายพรศักดิ ์ หนูวงษ ์   ครู คศ.1  กรรมการ 

               3.2.10นายภูเบศ    ไทรงาม   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      3.2.11นางนพรัตน์    สุขมาก   ครู คศ.๓  กรรมการ 
      3.2.12นายวิทวัส    พิสิฐจ านง  ครู คศ.๒  กรรมการ 
     3.2.13นางสาวจันทิมา   กิตติปัญญโชติ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
      3.2.14นางสาวกาญจนา  คงเอียด   ครู คศ.๓  กรรมการ 
      3.2.15นางศิริลักษณ์    นิลละออ  ครู คศ.๒  กรรมการ 
      3.2.16นางสาวพรรณอร  ประเทศ  ครู คศ.๑  กรรมการ 
  3.2.17นางสาวศิชฎัฌา จิตรบุญ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
      3.2.18นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์  ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.2.19นายอิทธิกร เกศรัต   ครูผู้ช่วย   กรรมการ 
      3.2.20นายปฤษฎิ์ศิษฏ์   นาคช่วย   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๓ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ประกอบด้วย 
      3.3.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์  รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      3.3.2 นายสมพงษ์    เกิดรักษ์         ครู คศ.๓     กรรมการ  
  3.3.3 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง  ครู คศ.๑     กรรมการ 
  3.3.4 นางจุติตา    สุวรรณกิจ  ครู คศ.๒     กรรมการ 
  3.3.5 นางอัจฉรา สร้อยทอง  ครู คศ.๓     กรรมการ 
  3.3.6 นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์  ครู คศ.2     กรรมการ 



  3.3.7 นายธีรภาพ   สุขตาม   ครู คศ.๑     กรรมการ 
  3.3.8 นางสาวนิรมล   นิลพัฒน์   ครู คศ.3  กรรมการ 
  3.3.9 นายวุฒิชัย แกล้วกล้า  ครู คศ.2     กรรมการ 

3.3.10นางสาวจันทิมา   กิตติปัญญโชติ  ครู คศ.๓    กรรมการ 
  3.3.11นางอรสา ธนกิติธรรม  ครู คศ.2     กรรมการ 
  3.3.12นางบุณญพร รักเดชะ   ครู คศ.2     กรรมการ 
  3.3.13นายพิฐิพงศ์    ยวงใย   ครู คศ.๒    กรรมการ 
  3.3.14นางนลินี    วงศ์วัฒนภักดี  ครู คศ.๒     กรรมการ 
  3.3.15นางสาวกรษิวรรณ์แสงเสน   ครู คศ.2     กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๔ กลุ่มบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย 
      3.4.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      3.4.2 นางจุติตา  สุวรรณกิจ         ครู คศ.2   กรรมการ      

     3.4.3 นางสุบงกช   ขุนชิต          ครู คศ.๒          กรรมการ 
3.4.4 นางสาวกุสุมา   แซ่ซ่ า          พนักงานราชการ  กรรมการ 
3.4.5 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 

      3.4.6 นางนลิน ี  วงศ์วัฒนภักดี        ครู คศ.๒            กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๕ กลุ่มบริหารงานธุรการ ประกอบด้วย 
      3.5.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
      3.5.2 นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์         ครู คศ.๒  กรรมการ      

     3.5.3 นางสาวกุสุมา   แซ่ซ่ า          พนักงานราชการ   กรรมการ 
      3.5.4 นางสาวจุรี    ทองแท้          พนักงานพิมพ์ดีด ๓ กรรมการ 
  3.5.5 นางจินดา    หวานขัน  เจ้าหน้าที่ธุรการ       กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๖ กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย 
  3.6.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.6.2 นางสุพัตรา    ไข่รักษ์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
  3.6.3 นางสาวจันทิมา   กิตติปัญญโชติ  ครู คศ.๓  กรรมการ 
  3.6.4 นางอัจฉรา สร้อยทอง  ครู คศ.๓  กรรมการ 
  3.6.5 นางณัฏฐิกานต์    ไกรเทพ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.6.6 นางสาวเหมรัตน ์ สารวัตร   ครู คศ.1  กรรมการ 
  3.6.7 นางสาวนีดา แล้หมัน   ครผูู้ช่วย      กรรมการ 
  3.6.8 นางสาวมลลัดดา   ทองย้อย  ครู คศ.๑  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๗ กลุ่มบริหารงานงานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
  3.7.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.7.2 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 



  3.7.3 นายธิติ  แกล้วกล้า  ครู คศ.2  กรรมการ 
  3.7.4 นายจิรานวุัฒน์    ชูยัง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.7.5 นางสาวสุจินดา    ชัยทอง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.7.6 นางสาวกาญจนา คงเอียด   ครู คศ.3  กรรมการ 
  3.7.7 นางนพรัตน สุขมาก   ครู คศ.3  กรรมการ 
  3.7.8 นางสุขจิต    ศรีเปารยะ  ครู คศ.๒     กรรมการ 
  3.7.9 นางสาวสุภาวดี    จันทร์สุข  ครู คศ.๑  กรรมการ 
  3.7.10นางอัจฉรา สร้อยทอง  ครู คศ.3  กรรมการ 

3.7.11นายวุฒิชัย แกล้วกล้า  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๘ กลุ่มบริหารงานชุมชนและภาคึเครือข่าย  ประกอบด้วย 
  3.8.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.8.2 นายธิติ     แกล้วกล้า  ครู คศ.๑  กรรมการ 
  3.8.3 นางนงคราญ    รัตนบุษยาพร  ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.8.4 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง  ครู คศ.๑  กรรมการ 
  3.8.5 นายจิรานวุัฒน์    ชูยัง   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.8.6 นายภูเบศ    ไทรงาม   ครู คศ.๒  กรรมการ 
  3.8.7 นางมาดี    ศรนรายณ์  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและรวบรวมข้อมูลแต่ละโครงกำร เพื่อประกอบกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร   มีหน้าที่  
รวบรวมสรุปโครงการในแต่ละโครงการที่ผู้ด าเนินการโครงการจัดท าแล้วเสร็จ  ประกอบด้วย 

 4.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
4.2 นายสมพงษ์    เกิดรักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
4.3 นางสุพัตรา    ไข่รักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
4.4 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
4.5 นางจุติตา  สุวรรณกิจ         ครู คศ.2  กรรมการ      
4.6 นายธิติ     แกล้วกล้า          ครู คศ.๑  กรรมการ 
4.7 นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์        ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.8 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง             ครู คศ.๑            กรรมการ 
4.9 นางณัฏฐิกานต์   ไกรเทพ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.10 นางบุณญพร รักเดชะ   ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.11 นายวรพงศ์    จันทรสาร  ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.12 นางอรสา   ธนกิติธรรม  ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.13 นายพรศักดิ์ หนูวงษ ์   ครู คศ.๒  กรรมการ 
4.14 นายธีรภาพ    สุขตาม   ครู คศ.๑  กรรมการ 
4.15 นายภูเบศ    ไทรงาม   ครู คศ.๒  กรรมการ 



 
4.16 นางนพรัตน์    สุขมาก   ครู คศ.๓  กรรมการ 
4.17 นายพิฐิพงศ์    ยวงใย        ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

 5. คณะกรรมกำรน ำเสนอกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร   มีหน้าที่  น าเสนอเรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2564 ของแต่ละฝ่ายงาน ประกอบด้วย 

5.1 นายพิฐิพงศ์  ยวงใย   ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
5.2 นายสมพงษ์    เกิดรักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
5.3 นางสุพัตรา    ไข่รักษ์          ครู คศ.๓  กรรมการ 
5.4 นางสาวนิรมล นิลพัฒน์   ครู คศ.๓  กรรมการ 
5.5 นางจุติตา  สุวรรณกิจ         ครู คศ.2  กรรมการ      
5.6 นายธิติ     แกล้วกล้า          ครู คศ.๑  กรรมการ 
5.7 นางสาวเกศินี    เนาสุวรรณ์        ครู คศ.๒  กรรมการ 
5.8 นายคมกฤษณ์    สุขศรีเพ็ง             ครู คศ.๑            กรรมการ 
5.9 นายธีรภาพ  สุขตาม   ครู คศ.1  กรรมการและเลขานุการ 

 6. คณะกรรมกำรรับลงทะเบียน มีหน้าที่ จัดเตรียมรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม จัดเตรียมของที่ระลึก และ
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย 
  6.1 นางจุติตา  สุวรรณกิจ  ครู คศ.2  ประธานกรรมการ 
  6.2 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  6.3 นางสาวปัญจพร ไกรสุทธิ์   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ 
  6.4 นางสาวกุสุมา แซ่ซ่ า   พนักงานราชการ  กรรมการและเลขานุการ 
 7. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดเตรียมของที่ระลึก มีหน้าที่ ด าเนินการจัดเตรียมของที่ระลึกเพ่ือมอบให้แก่สถานที่ที่
ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย 
  7.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 

7.2 นางสุบงกช   ขุนชิต          ครู คศ.๒          กรรมการ 
7.3 นางสาวกุสุมา   แซ่ซ่ า          พนักงานราชการ  กรรมการ 
7.4 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวร  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7.5 นางจุติตา  สุวรรณกิจ  ครู คศ.2  กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมกำรฝ่ำยบันทึกภำพ  มีหน้าที่  บันทึกภาพ ตลอดการด าเนินกิจกรรม  ประกอบด้วย 
    8.1 นายสุริยา  สารทิพย์  ครู คศ.๓                 ประธานกรรมการ 

       8.2 นางสาวเสาวนีย์    พัดลม   ครูอัตราจ้าง           กรรมการ 
8.3 นายจิรานุวัฒน ์ ชูยัง   ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 9. คณะกรรมกำรฝ่ำยสรุปและรวบรวมข้อมูล เพื่อขออนุมัติ  มีหน้าที่  ออกแบบการประเมิน วางแผน สรุปและ
รายงานการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม จัดท าเล่มรายงานการประเมิน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ในครั้งต่อไป  ประกอบด้วย 

 9.1 นางสาวสมร    จันทร์รัตน์         รองผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
9.2 นายพิฐิพงศ์    ยวงใย        ครู คศ.๒  กรรมการ 
9.3 นายธีรภาพ  สุขตาม   ครู คศ.1  กรรมการ 
9.4 นางจุติตา  สุวรรณกิจ  ครู คศ.๒  กรรมการและเลขานุการ 

ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ และบังเกิดผลต่อทางราชการ
อย่างสูงสุด 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  24  กันยายน  ๒๕๖3 
         

 
 
 
 
ลงชื่อ ....................................................... 

                   ( นางสาวสมร   จันทร์รัตน์ ) 
                                                                                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  งบประมำณ 2564 และศึกษำดูงำนโรงเรียนวรนำรีเฉลิม จ.สงขลำ 

วันที่ 27-28  กันยำยน  พ.ศ. 2563  ณ  โรงแรมบีพี สมิหลำบีช  อ.เมืองสงขลำ จ.สงขลำ 
........................................................... 

 
27  กันยำยน  2563 
   06.00 – 08.30 น.  เดินทางจากที่พัก 
      08.30 – 09.00 น.                ลงทะเบียนรับเอกสาร 
      09.00 – 10.00 น.                พิธีเปิดและบรรยาย โดย  นางสาวสมร  จันทร์รัตน์(รองผู้อ านวยการโรงเรียน) 
     10.00  - 10.30  น.            สรุปแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563 
                                                  และการจัดสรรงบประมาณ โดย นายพิฐิพงศ์  ยวงใย 
     10.30 – 10.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง 
     10.45 – 11.00 น.              ผู้ช่วยกลุ่มบริหารวิชาการชี้แจงจัดสรรเงิน (นางสาวสมร จันทร์รัตน์) 
     11.00 – 12. 00 น.             การจัดท าแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ  
                                                  (กลุ่มสาระการเรียนรู้+หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้) 
     12.00 – 13. 00 น.               พักรับประทานอาหารกลางวัน 
     13.00 – 14.30 น.                การจัดท าแผนปฏิบัติการ กลุ่มงานชาการ   กลุ่มงานธุรการ 
                                                  กลุ่มงานบุคคล  กลุ่มงานการเงินและพัสดุ กลุ่มงานกิจการนักเรียน 
                                                   กลุ่มงานแผนงานและประกัน  กลุ่มงานอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม 
    14.30 – 14.45 น.              พักรับประทานอาหารว่าง     
    14.45 – 17.00 น.             สรุปผลการจัดท าแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 
   17. 00 น.    รับประทานอาหารเย็น 
 
28  กันยำยน  2563 
      08.30 – 09.00 น.              เดินทางจากที่พัก ไปยังโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา 
 12.00 – 15.00 น.  เดินทางกลับ 
 
หมำยเหตุ :       เอกสารที่เกี่ยวข้องและควรเตรียมมาในในการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1. แผนงานหรือโครงการของกลุ่มสาระการเรียนรู้/ของงาน/ฝ่าย (ปีงบประมาณ 2564) 
2. โครงการ /โครงการต่อเนื่อง ประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่าย 
3.  โครงการที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ  2564  ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน/ฝ่าย 
4. คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5. โน้ตบุ๊คของแต่ละกลุ่มสาระ/ฝ่าย(ถ้ามี) 

 



 


	ปกโครงการ
	คำนำ
	บทที่-1
	บทที่-2
	บทที่-3 1
	บทที่-3 2
	บทที่-4
	ภาคผนวก
	บันทึกข้อความ ผอ คณะกรรมการ
	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแผนปฏิบัติการ64
	ปกหลังโครงการ

