
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 17 

ส านักงานกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

ความเห็นของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

 ข้าพเจ้านายวิบูลย์  เครือลอย  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนตราดสรรเสริญ
วิทยาคม  ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหารงบประมาณของ
โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  มีความเห็นดังนี้ 

  (   )  เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564 

  (   )  ไม่เห็นชอบให้ใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2564   

เนื่องจาก .................................................................................................................................. ............................ 

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

 

       ลงชื่อ 

             (นายวิบูลย์  เครือลอย) 
                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                                                                                     โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
                28 ธันวาคม 2563  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คำนำ 

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีภารกิจในการพัฒนานักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาให้มีความสามารถ  และคุณลักษณะที่สังคมต้องการ  ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้บรรลุผลจำเป็น 
ต้องนำระบบการบริหารจัดการเข้ามาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ มีการวาง
แผนการทำงานและกำหนดทิศทางการทำงานชัดเจน  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมจึงได้จัดทำแผน ปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ  2564  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นคู่มือสำหรับการดำเนินงานของโรงเรียน  เพ่ืออำนวยประโยชน์ต่อการ
บริหารจัดการภารกิจของโรงเรียน  โดยในแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบอกถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  ทิศทางการ
พัฒนารายละเอียดการใช้งบประมาณ   การกำกับติดตามประเมินผลและรายงาน 

 เอกสารแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จึงถือเป็นเอกสารสำคัญฉบับหนึ่งที่จะนำไปเป็นคู่มือสำหรับการบริหารงาน
ของกลุ่มงาน  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  ให้ไปบรรลุจุดหมายของการจัดการศึกษาต่อไป 

   

 

                โรงเรียนตราดสรรเสรญิวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
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บทที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม            
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ                1 
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บทที่  1 

ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกรมสามัญศึกษา ชื่อ
“โรงเรียนตราดสรรเสริญ” เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2502 โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดกลางเป็นอาคาร
เรียนชั่วคราว ในปีต่อมาได้ย้ายไปใช้ศาลาการเปรียญวัดไผ่ล้อม เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนและ ในปี
การศึกษา 2505 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนยังสถานที่ตั้งปัจจุบัน 

 ปีการศึกษา 2504  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 กำหนดให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้น
มัธยมศึกษาเป็นโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนตราดสรรเสริญจึงเปลี่ยนเป็นโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการ
ประถมศึกษา กรมสามัญศึกษา 

 ปีการศึกษา 2518 โรงเรียนตราดสรรเสริญมีจำนวนนักเรียนน้อยลง  ซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐกำหนดให้ขยาย
การศึกษาภาคบังคับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 

 ปีการศึกษา 2519 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2520 กำหนดให้นักเรียน เรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษา 6 ปี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปี และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ปี โรงเรียนตราด
สรรเสริญไม่มีนักเรียนมาสมัครเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา จังหวัดจึงได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
ชื่อ “โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม” โดยโอนทรัพย์สิน บุคลากรทั้งหมดของโรงเรียนตราดสรรเสริญ เป็นของ
โรงเรียน  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  

 ปีการศึกษา 2533 โรงเรียนได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลห้วยแร้ง ตามนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา 
ปัจจุบัน คือ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 

 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4-6) เพ่ิมข้ึน 

 ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา และปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับ
ช่วงชั้นที่ 2 – ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6) 

 ในปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 

 ในปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
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ปรัชญาของโรงเรียน    ปญฺญา นรานํ รตนํ  แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน    คุณธรรมนำความรู้ 

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน   พระพุทธรูปปางสมาธิ 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    อินทนิล 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    สุพรรณิการ์ 

สีประจำโรงเรียน     ฟ้า – ชมพู 

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นายวิบูลย์  เครือลอย 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู ฯ คนปัจจุบัน นางรัชนี  เอิบพบ 

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียน 

   นายวิทยา  ประสาร     1 มิถุนายน 2502 – 1 พฤศจิกายน 2509 

   นายยง  นองเนือง  7 พฤศจิกายน 2509 –  4 มิถุนายน  2527 

   นายสันทิศ  กาญจนนิมมาน 25 มิถุนายน 2527 – 25 ตุลาคม 2539 

   นายประดิษฐ์  ดวงนภา  19 ตุลาคม 2527 – 25 ตุลาคม 2539 

   นายสมพงษ์  น้อยสุขขี  7 พฤศจิกายน 2539 – 20 มกราคม 2543 

   นายมานิต  ตันสกุล  20 มกราคม 2543 – 30 กันยายน 2552 

   นายประเวศ  ดีหลาย   25 ธันวาคม 2552 – 1 พฤศจิกายน 2556 

   นางสุภาวดี  อายุเจริญ  1 พฤศจิกายน 2556 – 28 ตุลาคม 2558 

   นายประวิทย์  นิยมนา  28 ตุลาคม 2558 – ปัจจุบัน 
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สถานที่ตั้งโรงเรียน 

 25  ถนนท่าเรือจ้าง  ตำบลวังกระแจะ  อำเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด  23000 

 โทรศัพท์  090-7652981  โทรสาร  039-520-155  E-mail:Ts_school@hotmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังโรงเรียน 
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โครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 นายประวิทย์  นิยมนา  ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท   ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา  

นายปัญญา  วันตา  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน  วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา   

 ได้แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามสายงานการบริหารโรงเรียนแบบนิติบุคคล  ดังนี้ 
 1. นางดวงนภา  สิงหพันธุ์  ครูปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณ 
 2. นางสาวลลิดา  ศรีพลอย ครูปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ 
 3. นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร ครูปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 4. นางสาวนนทพร  อุทัยไขย ครูปฏิบัติหน้าที่  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 

 1)  ฝ่ายบริหาร 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง อันดับ วุฒิสูงสุด 
1 นายประวิทย์  นิยมนา ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.3 ปริญญาโท 
2 นายปัญญา  วันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.2 ปริญญาโท 

 

 2) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุ่มบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 
ครู

ผู้ช่วย ชาย หญิง ตำกว่า ป.ตรี ป.โท 
ผู้บริหาร 2 - 2 - - 2 - 1 1 - - 
ภาษาไทย 1 2 3 - 2 1 - - 3 - - 
คณิตศาสตร์ - 3 3 - 3 - - - 1 1 1 
วิทยาศาสตร์ - 6 6 - 3 3 - - 4 1 1 
สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

2 2 4 - 4 - - - 1 1 2 

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2 - 2 - 1 1 - - 1 - 1 

ศิลปะ 3 1 4 - 4 - - 1 - 2 1 
การงานอาชีพ - 1 1 - 1 - - - - - 1 
ภาษาต่างประเทศ 1 3 4 - 2 2 - 1 3 - - 
แนะแนว 1 - 1 - 1 - - - - - 1 
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กลุ่มบุคลากร 
เพศ 

รวม 
ระดับการศึกษาสูงสุด คศ.

4 
คศ.
3 

คศ.
2 

คศ.
1 

ครู
ผู้ช่วย ชาย หญิง ต่ำกว่า ป.ตรี ป.โท 

พนักงานราชการ - 1 1 - 1 - 
ครูอัตราจ้าง 1 - 1 - 1 - 
ครูพ่ีเลี้ยง - 1 1 - 1 - 
ธุรการ - 1 1 - 1 - 
นักการภารโรง 2 1 3 3 - - 
รวมทั้งหมด 15 22 37 3 25 9 - 3 14 5 8 

 

ข้อมูลนักเรียน  ณ วันที่  11  มิถุนายน  2563 

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนห้อง 
จำนวนนักเรียน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
มัธยมศึกษาปีที่  1 4 68 55 123 
มัธยมศึกษาปีที่  2 4 66 46 112 
มัธยมศึกษาปีที่  3 4 88 34 122 
มัธยมศึกษาปีที่  4 2 31 25 56 
มัธยมศึกษาปีที่  5 3 29 30 59 
มัธยมศึกษาปีที่  6 1 29 30 59 

รวมทั้งสิ้น 18 288 212 500 
 

ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 1. อาคารสถานที่ / บ้านพักครู 
ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 
1 อาคารเรียน 2 
2 โรงฝึกงาน 2 
3 โรงอาหารหอประชุม 1 
ที ่ อาคาร จำนวน (หลัง) 
4 อาคารชั่วคราว 2 
5 บ้านพักครู 4 
6 ห้องน้ำนักเรียน 4 

 2. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/ห้องพิเศษ 
ที ่ สถานที ่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ รวม 
1 อาคาร 1 6 5 4 15 
2 อาคาร 2 10 4 4 18 
3 โรงฝึกงาน 1  - 2 - 2 
4 โรงฝึกงาน 2 - 2 - 2 



6 

5. อาคารชั่วคราว 1 (พละ) 1 - - 1 
6 อาคารชั่วคราว 2 (นาฏศิลป์) 2 - - 2 

 3. สถานที่ใช้จัดการเรียนการสอน 

ที ่ สถานที่เรียน จำนวน 
1 ห้องท่ีใช้เรียน 40  ห้อง 
2 สนามฟุตบอล 1  สนาม 
3 ลานเอนกประสงค์ 1  แห่ง 
4 สนามเปตอง 1  สนาม 
5 ลานเอนกประสงค์มีหลังคา 1 แห่ง 

 4. ห้องน้ำ – ห้องส้วม 

ที ่ อาคาร ครู 
(ห้อง) 

นักเรียนชาย 
(ห้อง) 

นักเรียนหญิง 
(ห้อง) 

รวม 

1 อาคาร  1 6 - - 6 
2 อาคาร  2 4 - - 4 
3 ห้องน้ำ อาคาร 1 - 6 - 6 
4 ห้องน้ำ อาคาร 2 - - 6 6 
5 ห้องน้ำ หญิง 2  - 4 - 4 
6 ห้องน้ำ ชาย 2 - - 4 4 

รวม 10 10 10 30 
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บทที่  2 

ทิศทางการพัฒนาของโรงเรียน  

  

 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมได้ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ลักษณะเฉพาะของ
วัฒนธรรมองค์กร  ค่านิยม  และสมรรถนะหลักของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 

มุ่งจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม โดยการบริหารจัดการ  แบบมีส่วนร่วม        
กับทุกภาคส่วน 

พันธกิจ 

1.  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.  พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3.  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.  พัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ 

1.  ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.  ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

4.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

  กลยุทธ์ที่ 1  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง สนับสนุน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
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  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  กลยุทธ์ที่ 1  ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

  กลยุทธ์ที่ 1  เสริมสร้างการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้เป็นระบบ 

   กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

สมรรถนะหลัก 

1.  ความสามารถในการสื่อสาร  

2.  ความสามารถในการคิด  

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต    

 5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ปรัชญาของโรงเรียน  ปญฺญา นรานํ รตนํ  แปลว่า  ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน  ยิ้มไหว้  ทักทาย  สวัสดี  

 

รูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม (2T 4S MODEL) 
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 Teach  to Student  (TS)  การจัดการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียน  คือ  การจัดการโครงสร้างการบริหารงาน  
การออกแบบกระบวนการจัดการศึกษาท่ีทันสมัย  รวมถึงกระบวนการถ่ายทอดประสบการณ์การจัดการเรียนการ
สอนจากครูสู่นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย 

 Teach  การจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ   

 - Teaching  (T1)  การจัดการศึกษา  มีกระบวนการในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และใช้เทคโนโลยีในการสร้าง
นวัตกรรม 

 - Teacher  (T2)  บุคลากรทางการศึกษา   มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เรียนพัฒนาตน
ได้เต็มศักยภาพโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรุ่นใหม่  ที่เน้นสมรรถนะที่หลากหลาย
มากกว่าความรู้ 

  

 Student  ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 -  Structure  (S1)   โครงสร้าง  กำหนดระบบโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนที่ชัดเจน   ส่งเสริม
กระบวนการทำงานสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน   

 -  System  (S2)  กระบวนการทำงาน  สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  กระจายอำนาจการ
ปฏิบัติงานสู่ผู้รับผิดชอบ 

 -  Social Learning  (S3)  สังคมแห่งการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายได้ด้วยตนเองและเพ่ือพัฒนาตนเองให้ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 

 -   Success  (S4)  ความสำเร็จ  ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการ  ตรงตาม
ความสามารถและมีการคิดอย่างสร้างสรรค์ 
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บทที่  3 

สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพ 

ความพร้อมของโรงเรียน 

 
 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านการจัด
การศึกษาโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analyses  ปรากฏผลดังนี้ 

1.  สภาพแวดล้อมภายใน 

 1.1  ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านโครงสร้างและ
นโยบาย  พบว่า  จุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยจุดแข็ง  4  ประเด็น  คือ   นโยบายของเรียนมีความชัดเจน  ระเบียบ  
วิธีปฏิบัติ  กฎเกณฑ์  ของโรงเรียนปรับเปลี่ยนตามนโยบายจากส่วนกลาง  นโยบายการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และนโยบายการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  สำหรับ
จุดอ่อนพบ  2  ประเด็น  ดังนี้  การสื่อสารของบุคลากรภายในองค์ยังไม่ทั่วถึง  โครงสร้างขององค์กรยังไม่ชัดเจน
เท่าท่ีควร  การกำหนดภาระงานตามโครงสร้างยังไม่ชัดเจน 

 1.2  ด้านบริการและผลผลิต 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านบริการและผลผลิต  
พบจุดแข็งและจุดอ่อนจำนวน  4  ประเด็นเท่ากัน  โดยจุดแข็งพบว่า  โรงเรียนให้บริการอย่างทั่วถึง  ครอบคลุม
นักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการจัดการศึกษา  เน้นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ประกอบกับหลักสูตรมุ่งสู่อาชีพ  ผู้เรียนจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  สำหรับจุดอ่อนพบว่า  หลักสูตรการจัดการศึกษา  ไม่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนเท่าที่ควร  ผู้เรียน
ส่วนใหญ่  ยังขาดนิสัยรักการอ่าน  รวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  ทั้งนี้ผู้เรียนยังใช้เทคโนโลยีไม่
เหมาะสมในการศึกษา  

 1.3  ด้านบุคลากร 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านบุคลากรพบว่า  จุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อน  โดยจุดแข็งมี  3  ประเด็น  คือ  ปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพียงพอต่อจำนวน
ของผู้เรียน  ปฏิบัติการสอนตรงตามวิชาเอกที่จบการศึกษา  และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน  
จุดอ่อนพบ  2  ประเด็น  คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ยังขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน  มีภาระงาน
นอกเหนือจากการสอนมาก  การวิจัย  วิเคราะห์  แก้ปัญหา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร   

 1.4  ด้านงบประมาณ 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านงบประมาณพบว่า  
จุดแข็งและจุดอ่อนจำนวน  2  ประเด็นเท่ากัน  โดยจุดแข็งพบว่า  การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน/
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โครงการที่ได้เสนอไว้  รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  สำหรับ
จุดอ่อนพบว่า  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริง  อีกท้ังการระดมทรัพยากรต่าง ๆ  ยังไม่ดีเท่าที่ควร 

 1.5  ด้านวัสดุ  อุปกรณ์ 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านวัสดุ  อุปกรณ์  พบ
จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง  โดยจุดอ่อนพบ  4  ประเด็น  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการทางภาษายังมีไม่เพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน  สื่อ  นวัตกรรม  ICT  ภายในโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ  วัสดุ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  ไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียนการสอน  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนยังไม่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา
เท่าท่ีควร  จุดแข็งพบเพียงประเด็นเดียว  คือ  อาคารสถานที่เพียงพอ  เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 

 1.6  ด้านการบริหารจัดการ 
        จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  ด้านการบริหารจัดการ  
พบจุดแข็งเท่ากับจุดอ่อน  โดยจุดแข็ง  พบว่า  การบริหารจัดการภายในโรงเรียน  เป็นการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วน  และผู้บริหาร  มีภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ  ส่วนจุดอ่อนพบว่า  การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนยังไม่เป็นระบบ  ขาดการนิเทศการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งโรงเรียนยังมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ไม่เข็มแข็งเท่าท่ีควร 

2.  สภาพแวดล้อมภายนอก 

 2.1  ด้านสังคม  วัฒนธรรม 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านสังคม  วัฒนธรรม  พบอุปสรรคมากกว่าโอกาส  โดย
พบอุปสรรค  3  ประเด็น  ได้แก่  สภาพปัญหาครอบครัวของผู้ปกครอง  ขาดเวลาในการใส่ใจดูแลบุตรหลาน  และ
การโยกย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครอง  ส่งผลต่อการจัดการศึกษา  รวมถึงค่านิยมในการส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียน
ที่มีชื่อเสียง  ส่งผลต่อจำนวนผู้เรียนของโรงเรียนลดลง  จุแข็งพบเพียงประเด็นเดียวคือ  ผู้ปกครอง  ชุมชน  เห็น
ความสำคัญของการศึกษา 

 2.2  ด้านเทคโนโลยี 
         จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านเทคโนโลยี  พบโอกาสมากกว่าอุปสรรค  โดยพบ
โอกาส  3  ประเด็น  ได้แก่  สื่อใหม่ๆ เทคโนโลยี  ส่งผลใหผู้้เรียนกระตือรือร้นในการศึกษา  ทำให้ผู้เรียนหาความรู้
นอกห้องเรียนได้เพ่ิมมากขึ้น  อีกท้ังยังส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  ส่วน
อุปสรรคพบเพียงหนึ่งประเด็น  เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อการจัดหางบประมาณของ
โรงเรียน 
 2.3  ด้านเศรษฐกิจ 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านเศรษฐกิจ  พบพบเพียงอุปสรรค  2  ประเด็น  ได้แก่  
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ  ส่งผลต่องบประมาณในการจัดการศึกษา  และรายได้ของผู้ปกครองน้อย  ส่งผลต่อการ
สนับสนุนการศึกษาของผู้เรียน 
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 2.4  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
       จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ด้านการเมืองและกฎหมาย  พลอุปสรรคมากกว่าโอกาส  
โดยพบอุปสรรค  3  ประเดน็  กล่าวคือ  นักการเมือง  ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการศึกษา  นโยบายที่กำหนด
เปลี่ยนแปลงบ่อย  รวมถึงนโยบายห้ามลงโทษผู้เรียนรุนแรง  ส่งผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ส่วนโอกาสพบ  
2  ประเด็น  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ฉบับ  2542  มุ่งจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และโรงเรียน
มีนโยบายการแลกเปลี่ยนครูต่างชาติ  ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินสถานภาพ  
 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  ปรากฏว่าสถานภาพการศึกษาของโรงเรียนตราด
สรรเสริญ  อยู่ในตำแหน่ง  CASH  COWS  คือสภาพแวดล้อมภายนอก  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคมวัฒนธรรม  
และด้านการเมืองเป็นอุปสรรค  ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการจัดการศึกษา   ส่วนสมรรถนะภายใน  
ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบาย  ด้านบุคลากร  ด้านการเงิน  และด้านการบริหารจัดการ  เอื้อต่อการพัฒนาการ
จัดการศึกษาขององค์กร   ดังนั้นยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  จึง
จำเป็นต้องเร่งพัฒนาปัจจัยภายนอกให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง  และประสาน
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

บทที่  4 

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณ 

 

รายละเอียดประมาณการใช้งบประมาณ  ปีงบประมาณ  2564  จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 
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บัญชีสรุปโครงการ  ปีงบประมาณ  2564  จำแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของโรงเรียน 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ จำนวนโครงการที่
ดำเนินการ 

คิดเป็นร้อยละของ
โครงการทั้งหมด 

จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของ
งบประมาณทั้งหมด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
    กลยุทธ์ที่ 1  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 10 14.71 669,400 11.44 
    กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง สนับสนุน งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เข้มแข็ง 

10 14.71 163,750 2.80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน8.82 
   กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 6 8.82 1,122,559 19.17 
   กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 

10 14.70 1,355,000 23.14 

   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 16 23.53 331,850 5.67 
   กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3 4.41 312,460 5.34 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

4 5.88 118,000 2.02 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 
    กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้เป็นระบบ 3 4.41 29,000 0.50 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วน 

6 8.82 1,753,000 29.94 

รวมทั้งสิ้น 68 100.00 5,855,449 100.00 
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รายละเอียดโครงการ 
แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ  2564 

โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่ 1  เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการการดำเนินงานกลุ่ม
บริหารวิชาการ 

1. เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพ
การศึกษาของนักเรียน ครู และ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการ
ทานกับบุคลากร 

65,400 1. สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการปละพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
2. ความพึงพอใจของบุคลากร 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

2 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (Active 
Learning) 

1. ส่งเสริมกระบวนการออกแบบ  
การสร้างนวัตกรรม  การเรียน
โปรแกรม  Coding เพ่ือสร้าง
ชิ้นงาน 
2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้  
Active learning  

5,000 1. นักเรียนมีทักษะในการเรียน
รายวิชาวิทยาการคำนวณและ
รายวิชาออกแบบเทคโนโลย ี
2. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนออกแบบการสร้าง
นวัตกรรม  การเรียนโปรแกรม  
Coding เพื่อสร้างชิ้นงาน 
3. นักเรียนสามารถสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองผา่นกระบวนการ
เรียนรู้  Active learning 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
3 โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนและทักษะวิชาพลศึกษา 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านพล
ศึกษาของนักเรียน 
2. เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรมมีส่วน
ร่วมกับทุกภาพส่วน 

100,000 1. นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ด้านพลศึกษา 
2. นักเรียนมีสุขภาพอนามัย ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3. นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
4. ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

4 โครงการปรับปรุงห้องสมุด
โรงเรียนตราดสรรเสริญ
วิทยาคม 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้มีลักษณะ
เป็นห้องสมุดมีชีวิต  มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
2.เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงทรัพยากร
และได้รับประโยชน์จากการศึกษา
หาความรู้ 

50,000 1. นักเรียนสามารถแสวงหา
ความรู้  นำความรู้ที่ได้มาพัฒนา
ตนเองและใช้ในชีวิตประจำวัน 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

5 โครงการร้องเพลงคุณธรรม 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์
เพ่ือเพลงที่สนใจเชื่อมโยงกับ
คุณธรรมได้ 
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถของตนเอง  พัฒนา
ทักษะและสร้างประสบการณ์ในการ
แข่งขันร้องเพลง 

2,000 1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์เนื้อ
เพลงที่สนใจเชื่อมกับคุณธรรม  
และนำคุณธรรมมาเปน็แนวทาง
ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็น
คนดีมีคุณธรรม 
2. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
และแสดงความสามารถของ
ตนเอง 
 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
6 โครงการเล่านิทานคุณธรรม 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคิด

สร้างสรรค์ มีทักษะการคิดเชื่อมโยง
ในการแต่งเรื่องนิทานคุณธรรม 
2. เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนแสดง
ความสามารถของตนเอง เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการกล้าแสดงออก 

2,000 1. นักเรียนเกิดความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะการคิด
เชื่อมโยงในการแต่งเรื่องนิทาน
คุณธรรม 
2.นักเรียนได้แสดงความสามารถ
ของตนเอง เสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการกล้า
แสดงออก 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

7 โครงการจัดบรรยากาศอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน 

1. เพ่ือให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น 
สวยงามเป็นระเบียบและปลอดภัย 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมาสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ที่ดี มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 
3. เพ่ือปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่  ให้พร้อมใช้งานและมีความ
ปลอดภัย 

284,000 1. โรงเรียนมีบริบทที่ ร่มรื่น 
สวยงามสะอาดและปลอดภัย 
2. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

8 โครงการธนาคารขยะ 1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่า
ของสิ่งของเหลือใช้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวิธีการคัดแยก
ขยะ 
3. เพ่ือปลูกฝังการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้แก่นักเรียน 

0 1. นักเรียนเข้าใจและเห็นคุณค่า
ของการคัดแยกขยะก่อนการ
ทำลาย 
2. นักเรียนเข้าใจและเข้าถึงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
9 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี  15  
ปี  อย่างมีคุณภาพ 

1. ฝึกนักเรียนให้รู้จักการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  เพ่ือสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
2. ปลูกฝังขจิตสำนึกให้ตระหนัก
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

118,580 1. นักเรียนมีความรู้และได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการทัศน
ศึกษา 
2. นักเรียนได้รู้จักการคิด  
วิเคราะห์  มีความรักและความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

วิชาการ งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

10 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
(Open house) 

1. เพ่ือให้นักเรียนสามรารถคิดอย่าง
สร้างสรรค์  น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ทักษะอาชีพ  ทักษะชีวิตอย่างเต็ม
ศักยภาพ 

50,000 1. นักเรียนสามารถคิด
สร้างสรรค์  น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตได้เต็มตาม
ศักยภาพ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 
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กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้าง สนับสนุน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนและแก้ 0 ร มส มผ 
1. เพ่ือพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีเพ่ิมสูงขึ้น 
2. เพ่ือลดการติด 0 ร มส มผ ทุก
รายวิชาให้เหลือไม่เกินร้อยละ 3 

34,950 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดีเพ่ิม
สูงขึ้น 
2. ผลการเรียน  0  ร  มส  
มผ  ไม่เกินร้อยละ 3 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

2 โครงการ English clinic 1. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาภาษาอังกฤษ 
2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน 
3. เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนให้สูงขึ้น 

1,000 นักเรียนได้รับการเรียนรู้อย่าง
สมบูรณ์ทำให้การเรียนการ
สอนประสบความสำเร็จตาม
หลักสูตรในแต่ละช่วงชั้นและ
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

วิชาการ 
 

งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

3 โครงการงานแนะแนว 1. เพื่อส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด  
และความสนใจของผู้เรียน 
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตนเองดีขึ้น
และสามารถปับปรุงตนเองในด้านการ
เรียน  สังคม  อารมณ์และสติปญัญา 
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดจนสามารถ
เลือกแนวทางในการศึกษาต่อและ
ประกอบอาชีพตามศักยภาพ 
 

44,800 นักเรียนได้รับการบริการแนะ
แนวอย่างครบถ้วน  เข้าใจ
ตนเองมีเป้าหมายในการ
ดำเนินชีวิต 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
4 โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 

งานสารบรรณ 
1. เพ่ือจัดหาวัสดุในการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะครู 
2. เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ
บริหารกิจการของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

70,000 1. คณะครูมีความพึงพอใจต่อ
วัสดุอุปกรณ์ 
2. องค์กรภายนอกมีความพึง
พอใจในการบริหารงานของ
โรงเรียน 

งบประมาณ งบอุดหนุน 
(งบประมาณ) 

5 โครงการเพื่อนใจวัยรุ่น To Be 
Number One Dancerise 

1. เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหาและ
ต้องการความช่วยเหลือ ได้รับ
คำปรึกษา แนะนำ ที่ถูกต้อง
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และเพ่ิมพูนทักษะ
จากการฝึกแก้ปัญหาและพัฒนา 
EQ  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการ
เข้าร่วมกิจกรรม   

3,000 1. นักเรียนที่มีปัญหาได้รับ
ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา 
แนะนำ ได้อย่างถูกต้อง  
2. นักเรียนได้มีโอกาสใช้เวลา
ว่างให้เป็นประโยชน์ในการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

6 โครงการสภานักเรียน 1. เพ่ือเรียนรู้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2. รู้จักการทำงานเป็นทีม  มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 

5,000 1. นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของทางโรงเรียน 
2. บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับทางโรงเรียนเกิดความ
ประทับใจและมีเจตคติท่ีดีต่อ
โรงเรียน 
 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
7 โครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข    
1. เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้นักเรียน
ได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาของยา
เสพติด 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถหา
วิธีการปฏิเสธ  หลีกเลี่ยง สารเสพ
ติดให้โทษ 

0 1. นักเรียนตระหนักรู้ถึงโทษ
ของยาเสพติด 
2. นักเรียนมีทักษะในการ
ป้องกันตนเองจากสารเสพติด 
3. โรงเรียนมีระบบงาน
ป้องกันสารเสพติดที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

8 โครงการปรับปรุงห้องพยาบาล
และวัสดุอุปกรณ์ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีห้องพยาบาลที่
ได้มาตรฐานเป็นห้องที่สะอาดและ
ปลอดภัย   

5,000 โรงเรียนมีห้องพยาบาลที่
สะอาดปลอดภัยอยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดี 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

9 โครงการเสียงตามสายดีเจ 
เยาวชน 

1. เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของโรงเรียน 
2. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียง  เกียรติยศ  
เกียรติภูมิและความสามารถของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน 

0 นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหว  
ความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาและกิจกรรมของ
โรงเรียนมากขึ้น 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

10 โครงการยุวชนประกันภัย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
ประกันภัยให้กับนักเรียน 

0 1. นักเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประกันภัย 
2. โรงเรียนได้รับรางวัลระดับ
จังหวัดและระดับภาค 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 

1 จัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ 

ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้
นักเรียนได้เข้าถึงหนังสือเรียน  
วัสดุ  อุปกรณ์ท่ีจำเป็นต่อการ
เรียนรู้ 

507,009 นักเรียนได้เข้าถึงหนังสือเรียน  
วัสดุ  อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการ
เรียนรู้ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(หนังสือเรียน) 

2 โครงการเสริมสร้างอาชีพ
เยาวชนและพัฒนาสังคม 

เพ่ือเพ่ิมทักษะอาชีพ  และทักษะ
ชีวิตให้แก่นักเรียน 

69,850 นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะ
อาชีพและทักษะชีวิตเต็มตาม
ศักยภาพ 

วิชาการ งบทุนปัจจัยยากจน 

3 โครงการถนินพิมพาภรณ์ 1. เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะในการ
ประดิษฐ์เครื่องประดับเครื่องแต่ง
กายนาฏศิลป์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถนำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพสร้าง
รายได้ 

10,000 1. นักเรียนเกิดทักษะในการ
ประดิษฐ์เครื่องประดับเครื่อง
แต่งกายนาฏศิลป์ 
2. นำเรียนสามารถใช้
เครื่องประดับที่เกิดจากฝีมือ
ของตนเองในการ
ประกอบการแสดงต่างๆ  

วิขาการ งบทุนปัจจัยยากจน 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านวิชาชีพการแต่งหน้าทำผม
เพ่ือการแสดงและงานทั่วไป 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถพิเศษของนักเรียน
นาฏศิลป์ 
2. เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
และสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน 

4,500 1.นักเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถของตนเองได้
เต็มศักยภาพ 
2. นักเรียนสามารถนำทักษะ
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบอาชีพได้ 

วิชาการ งบทุนปัจจัยยากจน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
5 โครงการพัฒนาศักยภาพทักษะ

ทางด้านดนตรี 
1. เพ่ือฝึกทักษะการบรรเลงและ
การขับร้องดนตรีไทย 
2. เพ่ือพัฒนาวงดนตรีไทยของ
โรงเรียนให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

31,200 1. นักเรียนมีทักษะในการ
บรรเลงและขับร้องดนตรีไทย
เพ่ิมมากข้ึน 
2. วงดนตรีไทยของโรงเรียน
เป็นวงดนตรีที่มีคุณภาพ 

วิชาการ งบทุนปัจจัยยากจน 

6 โครงการพัฒนาวงดนตรีสากล 1. เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านดนตรี
สากลให้แก่นักเรียน 
2. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เพียงพอต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และ
การแสดงออกของนักเรียน 

500,000 1. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการใช้เครื่อง
ดนตรีสากล 
2. นักเรียนได้แสดง
ความสามารถพิเศษในการขับ
ร้องและแสดงดนตรีสากล 
 

วิชาการ งบทุนปัจจัยยากจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 

1 โครงการบริการสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

1. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการใน
กลุ่มงานแบบครบวงจรและมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้มีวัสดุ อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างพอเพียง และมี
คุณภาพ 

15,000 1. ครูและบุคลากรมีอุปกรณ์
การใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและบุคลากรทำงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

บุคคล งบอุดหนุน 
(บุคคล) 

2 โครงการพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาสู่สากล 

เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
บุคลากรวิชาชีพได้อย่างีความสุข 

40,000 ผู้บริหาร  ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็น
บุคลากรวิชาชีพที่มี
ประสิทธิภาพ 

บุคคล งบอุดหนุน 
(บุคคล) 

3 โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
สำหรับบุคลากร 

1. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณะครูมี
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
2. คณะครูมีสื่อในการจัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายทนัสมัย 
3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลของ
โรงเรียนบนเวบ็ไซสโ์รงเรียน 

5,000 1. คณะครูมีศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น 
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้มีสื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บุคคล งบอุดหนุน 
(บุคคล) 

4 โครงการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาโรงเรียนตราด
สรรเสริญวิทยาคม 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมตามความ
ถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 
 

120,000 ผู้บริหาร คณะครูได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ตาม
ความถนัด  และสามารถ
นำมาขายผลต่อนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนได้ 

บุคคล งบอุดหนุน 
(บุคคล) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
  2. เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้นำเอา

ความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้
ประโยชน์กับบุคลากรและนักเรียน 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีขวัญ
กำลังใจทีดีมีความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

    

5 โครงการพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สู่สากล 

เพ่ือจัดหาบุคลากรให้มีความ
เพียงพอต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน  พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

840,000 โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอต่อ
การจัดการศึกษาและสามารถ
พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาได้ตามมาตรฐาน
และเป้าหมายที่กำหนด 

บุคคล รายได้สถานศึกษา 

6 โครงการประกันสังคมของ
บุคลากร 

เพ่ือจัดทำบัญชีจ่ายเงิน
ประกันสังคม 

42,000 มีการจัดทำบัญชีรายรับ – 
รายจ่ายอย่างถูกต้อง 

งบประมาณ รายได้สถานศึกษา 

7 โครงการดูแลครูต่างชาติ เพ่ือดูแลครูต่างชาติ  ให้มีสภาพจิต
ที่ดี  และจัดการเรียนการสอนอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

38,000 ครูต่างชาติสามารถจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ  นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

บุคคล รายได้สถานศึกษา 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ห้องเรียนมี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาคณิตศาสตร์ 

4,000 1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์ 
2. ช่วยส่งเสริมด้านความรู้
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ให้แก่
นักเรียน 
3. นักเรียนสามารถนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

2 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ห้องเรียนที่สะอาด 
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยการพอเพียง 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

3,000 1. ห้องเรียนสะอาดปลอดภัย 
มีสิ่งอำนวยความสะดวก
เพียงพอ   
2. มีสื่อการเรียนอำนวยความ
สะดวกสำหรับผู้เรียน 
3. ผู้เรียนใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาอย่างมีความสุข 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

3 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  
และวัฒนธรรม 
 
 

1. เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เป็นแหลงเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

3,000 1. นักเรียนสามารถพัฒนา
ศักยภาพของตนเองทางด้าน
สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

1. เพ่ือจัดบรรยากาศของห้องเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น 

5,000 1. นักเรียนมีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศในห้องเรียนที่ใช้
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นและเรียนรู้
อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

5 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ห้องเรียนเป็นห้อง
ที่สะอาด ปลอดภัย 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อใน
การเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์ 

3,000 1. ห้องเรียนมีความสะอาด
ปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกเพียงพอสำหรับการ
เรียนรู้ 
2. ผู้เรียนได้ใช้สื่อการเรียนรู้  
ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

6 โครงการพัฒนาทักษะทาง
คณิตศาสตร์ 

1. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วม
การแข่งขัน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ 
2. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการทำงาน
เป็นทีม 

10,500 1. นักเรียนมีความ
กระตือรือร้นสนใจพัฒนา
ความรู้  ทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์วิชา
คณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพทางดา้นคณิตศาสตร์
สูงขึ้น 
 
 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
7 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์และ
คุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศ  
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 

6,500 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สงูขึ้น 
2. นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
ในระดับเขตพื้นที ่
3. ห้องเรียนวิทยาศาสตร์มี
สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ืออำนวยต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู ้

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

8 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระฯได้
มีวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมี ที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อ
วิชาวิทยาศาสตร์ 

10,000 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. ครูผู้สอนได้มีวัสดุ อุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วย
สนับสนุนการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
วิทยาศาสตร์ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

9 โครงการส่งเสริมปรับปรุงการ
เรียนการสอนการงานอาชีพ 

1. เพ่ือฝึกทักษะไปประกอบอาชีพ 
2. นักเรียนมีทักษะในการผูกผ้าใน
โอกาสต่างๆ  

50,000 นักเรียนทุกคนได้พัฒนา
ศักยภาพ  สามารถนำทักษะ
ไปประกอบอาชีพได้ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

10 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียนและพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา 
2. เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสดงออกในการ  แข่งขัน  

141,850 1. นักเรียนมีความรู้  ทักษะ 
และประสบการณ์ตรงจากการ
เข้าร่วมการแข่งขัน 
2. นักเรียนที่เข้าแข่งขันมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 

วิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร์ 
1. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียน 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

10,000 1. นักเรียนมีโอกาสพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะ
กระบวนการคิดข้ันสูงรวมถึง
กระบวนการทำงานกลุ่ม 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณิตศาสตร์  Math 
Adventure in Wonderland 

1. เพ่ือฝึกทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร์ 
2. เพ่ือเสริมสร้างเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ 

10,000 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชา
คณิตศาสตร์เพ่ิมขึ้น 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมมารยาทไทย 

1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักและเข้าใจ
การปฏิบัติตามมารยาทไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้
เกี่ยวกับมารยาทไทยไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 

10,000 1. นักเรียนมีความรู้ด้าน
มารยาทไทยและแสดงความ
เคารพได้อย่างถูกต้องตาม
กาลเทศะ 
2. นักเรียนประพฤติ  ปฏิบัติตน
เป็นแบบอยา่งที่ด ี
3. นักเรียนสามารถนำมารยาท
ไทยไปปฏบิัติในชีวิตประจำวนั
ได ้

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 

14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มีสัมพันธภาพ
ที่ดีโดยผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน 

25,000 นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ
เพ่ิมข้ึนและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน 

1. เพ่ือฝึกทักษะภาษาจีน 
2. เพ่ือเข้าใจและเข้าถึง
ศิลปวัฒนธรรมจีน 

10,000 1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้
ภาษาจีนเพ่ิมขึ้น 
 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
  3. เพ่ือก่อให้เกิดความตระหนักถึง

ความสำคัญของการเรียนภาษาจีน
และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาจีน 

 2. นักเรียนได้เรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมจีนเพ่ิมข้ึน 
3. นักเรียนเห็นความสำคัญ
และมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน
วิชาภาษาจีน 

  

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 

เพ่ือเฝ้าระวังควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาของ
นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน 

30,000 นักเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนได้รับความรู้  ความ
เข้าใจในการป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา และนำไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

วิชาการ งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการพัฒนางาน

โสตทัศนูปกรณ์ 
เพ่ือให้บริการนักเรียนและบุคลากร
ภายในโรงเรียนด้านงาน
โสตทัศนูปกรณ์ 

8,000 การบริการงานโสตทัศนศึกษา
ของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  นักเรียนได้ใช้อุปกรณ์
ในการเข้าร่วมกิจกรรม 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

2 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ 

1. เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของ
คอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้รักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

104,460 การให้บริการด้านเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษามี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
ความต้องการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

วิชาการ งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
คุณภาพ 

1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
สำหรับปรับปรุงห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีเครื่องมือ
สำหรับใช้ในการประกอบการเรียน
การสอนอย่างทันสมัย 

200,000 1. ห้องคอมพิวเตอร์มีอุปกรณ์
เพียงพอสำหรับนักเรียน 
2. นักเรียนมีเครื่องมือสำหรับ
ใช้ประกอบการเรียนการสอน
อย่างทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการธนาคารโรงเรียน 1. เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

รู้จักประหยัด  อดออม  และ
สามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกจิ
พอเพียง 
2. เพื่อให้ทุกคนเป็นผู้มีวินัย  มีความ
รับผิดชอบ  มีความเพียรพยายาม 
ขยัน  อดทน   

0 1. ทุกคนมีนิสัยการประหยัด
และรู้จักการออมเงิน 
2. ทุกคนมีประสบการณ์ตรง
เกี่ยวกับระบบธนาคาร 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

2 โครงการกิจกรรมลูกเสือ - เนตร
นารี สามัญรุ่นใหญ่ 

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนให้
เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 
เกิดความรักความสามัคคี 
3. นักเรียนได้บำเพ็ญประโยชน์
ให้แก่ตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น  

77,000 1. ทุกคนมีความรู้และทักษะ
ในกิจกรรมครบตามหลักสูตร 
2. ทุกคนมีความรัก  ความ
สามัคคี  เสียสละและ
ช่วยเหลือกันในกิจกรรม 
3. ทุกคนสามารถนำความรู้ 
ทักษะและทัศนคติท่ีดีไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

วิขาการ งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

3 โครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ให้นักเรียนนำหลักธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน 
2. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดีมี
คุณธรรมนำชีวิต 

31,000 นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม  
จริยธรรมตามหลักธรรมที่
ตนเองนับถือ  มีพฤติกรรมเชิง
บวกมากขึ้น ปฏิบัติตนเป็น
พุทธศาสนิกชนที่ดีตามแนววิถี
พุทธ 

วิชาการ งบกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
4 โครงการบ้านพ่อพอเพียง 1. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ 

ทักษะและดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและ
ตระหนักในความสำคัญของการ
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

10,000 นักเรียนมีความรู้  ทักษะและ
การดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานใน
การดำเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วิชาการ งบทุนปัจจัยยากจน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างการนิเทศ กำกับ ติดตาม ให้เป็นระบบ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 1. นักเรียนมีความรู้  ความสามารถ  

มีทักษะการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 
21  และความถนัดเฉพาะทางตาม
ศักยภาพของนักเรียน 
2. โรงเรียนจัดหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

14,000 1. นักเรียนมีความรู้  
ความสามารถ  มีทักษะการ
ดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21  และ
ความถนัดเฉพาะทางตาม
ศักยภาพของนักเรียน 
2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เทียบเคียงกับหลักสูตร
มาตรฐานสากล 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

2 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

1. เพื่อให้งานประกันคุณภาพ
การศึกษาและการพฒันางานเปน็
แบบอย่างได ้
2. เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5,000 โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานและสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

วิชาการ งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

3 โครงการงานแผนงานโรงเรียน เพ่ือให้การใช้งานตามโครงการของ
แต่ละงานเป็นไรอย่างมีระเบียบ
และตอบสนองนโยบาย  โดยมี
แผนปฏิบัติการประจำปีเป็น
เครื่องมือในการควบคุมการใช้
งบประมาณ 

10,000 แต่ละงานดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการอย่างมีระเบียบ
ตอบสนองต่อนโยบาย  มี
แผนปฏบิัติการประจำปี
งบประมาณ ควบคุมการใช้
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม
ต่างๆ  และสามารถติดตาม  
ตรวจสอบดำเนนิตามกิจกรรมได้ 

งบประมาณ งบอุดหนุน 
(งบประมาณ) 
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    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
1 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน 
1. เพ่ือให้โรงเรียนเป็นแหล่ง
วิทยาการในการแสวงหาความรู้ 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้มี
ประสบการณ์ในการทำงาน 
3. เพ่ือให้ครู นักเรียนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำเสนอ
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ 

38,000 1. โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการ
ในการแสวงหาความรู้ 
2. นักเรียนได้มีประสบการณ์ใน
การทำงาน 
3. ครู นักเรียนได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้  และนำเสนอผลงานให้
เป็นที่ประจักษ์ 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(วิชาการ) 

2 วันสำคัญท่ัวไป 1. เพื่อให้คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนตระหนักและเห็น
คุณค่าของวันสำคัญต่างๆ  
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำกิจกรรม
ไปปรบัใช้ในชีวิตประจำวนัมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ึงประสงค์ 
3. เพื่อส่งเสริมให้คณะครูและนกัเรียน 
มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้แสดงถึง
ความสามารถ 

10,000 คณะครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และนักเรียน  ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญและนำไป
ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 

3 โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษา  
ครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา   

5,000 โรงเรียนได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้ปกครองและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา  นักเรียน
ได้รับช่วยเหลืออย่างทั่วถึง 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(ท่ัวไป) 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค ์ งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มงาน แหล่งงบประมาณ 
4 โครงการค่าใช้จ่ายระบบ

สาธารณูปโภค 
1. มีระบบสาธารณูปโภคอย่าง
เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
2. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบสาธารณูปโภค 

764,000 1. บุคลากรตระหนักถึงการใช้
ระบบสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
2. โรงเรียนมีระบบ
สาธารณูปโภคเพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

งบประมาณ งบอุดหนุน 
(สาธารณูปโภค) 

5 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1. เพ่ือให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน 
2. เพ่ือให้ชุมชนเกิดคามพึงพอใจ  
ภาคภูมิใจ  ศรัทธา เชื่อมั่นในการ
จัดการศึกษา 

36,000 1. โรงเรียนและชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
3.  โรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
ให้บริการชุมชน 
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุน
ด้านการจัดการศึกษาจากชุมชน 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(สาธารณูปโภค) 

6 โครงการพัฒนาหอประชุม
โรงเรียน 

เพ่ือให้บริการหอประชุมแก่นักเรียน  
บุคลากรภายในโรงเรียนและบุคคล
ภายในนอก 

900,000 1. นักเรียนมีสถานที่ในการจัด
กิจกรรมภายนอกห้องเรียน 
2. โรงเรียนมีสถานที่รองรับการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
3. โรงเรียนมีสถานที่บริการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั่วไป งบอุดหนุน 
(เหลือจ่าย) 
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บทที่  5 

การกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 

 
1.  การกำกับติดตาม  ควบคุมการใช้งบประมาณ 
 1.1  ผู้รับผิดชอบโครงการ  เสนอแบบประมาณการเพ่ือขอใช้งบประมาณต่องานนโยบาย  แผนงาน
และจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือเสนอต่อผู้บริหารเพ่ืออนุมัติการใช้งบประมาณ 
 1.2  งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณตรวจสอบแบบประมาณการ  และเสนอต่องาน
การเงินและงบประมาณในการอนุมัติ   
 1.3  งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณ  จัดทำบันทึกการใช้เงินที่ได้รับการอนุมัติงาน/
โครงการ  
2.  การนิเทศติดตาม 
 2.1  ฝ่ายบริหาร  หัวหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้  และหัวหน้างาน  ติดตามการปฏิบัติงาน/โครงการ  
และให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  หัวหน้างานหรือผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ  รายงานผลการ
ดำเนินงานตามงาน/โครงการ  โดยสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มหรือรูปเล่ม   
 2.3 งานนโยบาย  แผนงาน  และจัดสรรงบประมาณประสานงานกับงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ 
3.  การประเมินผล 
 3.1  จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการวางแผนการประเมินผลงาน/โครงการ 
 3.2  กำหนดวิธีการประเมิน  และระยะเวลาการประเมิน 
 3.3  จัดทำเอกสารการประเมิน 
 3.4  เสนอผู้บริหารขออนุมัติแผนการประเมิน 
 3.5  ดำเนินการประเมินตามแผน 
 3.6  สรุปและรายงานผลการประเมิน 
4.  การจัดทำรายงานประจำปี 
 4.1  รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปี  โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการ 
 4.2  รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการ 
 4.3  รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงาน 
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คำสั่งโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 

ที่   ๗๔ /  ๒๕๖๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 

ของโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
…………………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนตราดสรรเสริญวทิยาคม  จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔  ของสถานศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ยุทธศาสตร์
ของจังหวัด  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์  สมรรถนะหลักการดำเนินงานของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ดังนั้น  เพ่ือให้การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ของสถานศึกษา  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ฝ่ายแผนงาน  โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
ดังนี้ 

 ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 

  ๑.๑  นายวิบูลย ์ เครือลอย           ประธานกรรมการ 

                   ๑.๒  นางรัชนี  เอิบพบ     กรรมการ 

 ๑.๓  นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร กรรมการ 

 ๑.๔  นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน กรรมการ 

 ๑.๕  นายราเชนทร์  ชอบรส กรรมการ 

 ๑.๖  นายสมชาย  เข็มดี กรรมการ 

 ๑.๗  พระครูสุนทรวรธัช กรรมการ 

 ๑.๘  พระปลัดชวลิต  ชวลิโต กรรมการ 

 ๑.๙  นางวราภรณ์  ธีรวัฒน์ กรรมการ 

 ๑.๑๐  นายนิคม  เรืองขจิต กรรมการ 

 ๑.๑๑  นางวิไล  กอบบุญวดี กรรมการ 

 ๑.๑๒  นางสวรส  รอดน้อย กรรมการ 

 ๑.๑๓  นางรัชนิศ  ศิริรักษ์ กรรมการ 

 ๑.๑๔  นางขวัญตา  ธรรมพิชยั กรรมการ 

 ๑.๑๕  นายประวิทย์  นิยมนา กรรมการและเลขานุการ 

     /  มีหน้าที่ ให้การ.... 
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 มีหน้าที ่ ให้การส่งเสริม  สนับสนุน  ให้คำปรึกษา  และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการ เพ่ือ
นำ  ไปเป็นแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา  ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตามกฎหมายอื่นที่กำหนด 

 ๒. คณะกรรมการอำนวยการ 

  ๒.๑  นายประวิทย์  นิยมนา   ประธานกรรมการ 

  ๒.๒  นายปัญญา  วันตา    กรรมการ 

  ๒.๓  นางสาวลลิดา  ศรีพลอย   กรรมการ 

  ๒.๔  นางสาวนนทพร  อุทัยไขย   กรรมการ 

  ๒.๕  นางดวงนภา  สิงหพันธุ์   กรรมการ 

  ๒.๖  นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร   กรรมการ 

  ๒.๗  นายศุภวชัญ์  โฉมเฉิด   กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที ่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ดูแล  แก้ไข  และอำนวยความสะดวก  ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ของสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ตลอดจนช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้น  พร้อมชี้แจง  สร้างความเข้าใจแก่ครูและบุคลากรของสถานศึกษา 

 ๓.  คณะกรรมการดำเนินงาน   

  ๓.๑  นางดวงนภา  สิงหพันธุ์   ประธานกรรมการ 

  ๓.๒  นางสาวลลิดา  ศรีพลอย   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๓  นางสาวพรอัมพา  ต่อไพบูลย์   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๔  นางสาวนนทพร  อุทัยไขย   รองประธานกรรมการ 

  ๓.๕  นางมลิวัลย ์  กอบพึ่งตน   กรรมการ 

  ๓.๖  นางสาวอรสิริ  ตันสกุล   กรรมการ 

  ๓.๗  นายศุภชัย  กินนารัตน์   กรรมการ 

  ๓.๘  นางธนาภรณ์  ถัดหลาย   กรรมการ 

  ๓.๙  นางศิริรัตน์  นำไทย    กรรมการ 

  ๓.๑๐  นายธีระ  อภิรักษ์ตระกูล   กรรมการ 

  ๓.๑๑  นางสาวศรินยา  ทศดารา   กรรมการ 

  ๓.๑๒  นางสาวเต็มพร  แสงวเิชียร   กรรมการ 

  ๓.๑๓  นางสาวนิษฐ์ธรีย ์ หิริโอตัปปะ  กรรมการ 

  ๓.๑๔  นางดรรชนี  งามวสุศิริ   กรรมการ   

       / ๓.๑๕  นางสาวศิวดี...   
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  ๓.๑๕  นางสาวศิวดี  สุขสำราญ   กรรมการ 

  ๓.๑๖  นางสาวมะลิสา  คล่องแคล่ว  กรรมการ         

  ๓.๑๗  นายอนุชิต  แก้วใสพร   กรรมการ    

  ๓.๑๘  นายมโนชัย  จักรวาฬ     กรรมการ  

  ๓.๑๙  นายปฐมพร  ไหว้ครู   กรรมการ 

  ๓.๒๐  ว่าที่ร้อยตรีฐาปกรณ์  สัมภาลี  กรรมการ 

  ๓.๒๑  นางสาวสุรรีัตน์  สงวนหงส์   กรรมการ 

  ๓.๒๒  นายทนงศักดิ์  มิตตา   กรรมการ 

  ๓.๒๓  นางสาวลิตา  ประกอบศรี   กรรมการ 

  ๓.๒๔  นางสาวเสาวลักษณ์  สังข์เอียด  กรรมการ 

  ๓.๒๕  นายพงษ์พัฒน์  อสิพงษ์   กรรมการ 

  ๓.๒๖  นางสาวยุพิน  กองแก้ว   กรรมการ 

  ๓.๒๗  นางสาวนิตยา  ดวงที่สุด   กรรมการ 

  ๓.๒๘  นายกัณฑ์  อุตโมท    กรรมการ 

  ๓.๒๙  Miss  Mungma  Ngwe  germaine กรรมการ 

  ๓.๓๐  นางสาวศิวิไล  เมฆขยาย   กรรมการ 

  ๓.๓๑  นางสาวกฤตยา  ถาวรกฤษ   กรรมการ 

  ๓.๓๒  นางสาวจุไรรัตน์  นองเนือง   กรรมการ 

  ๓.๓๓  นายศิวกร  ผจญ    กรรมการ 

  ๓.๓๔  นางสาวจุฑามาศ  ประสิทธินาวา  กรรมการ 

  ๓.๓๕  นางสาวอนรรฆวี  อติภพ   กรรมการ 

  ๓.๓๖  นายศุภวชัญ์  โฉมเฉิด   กรรมการและเลขานุการ     

มีหน้าที ่  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔  ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ขับเคลื่อนในสถาน ศึกษาอย่างเหมาะสม   

๔.  คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

 ๔.๑  นางดวงนภา  สิงหพันธุ์   ประธานกรรมการ 

 ๔.๒  นางสาวนนทพร  อุทัยไขย   กรรมการ 

 ๔.๓  นางสาวลลิดา  ศรีพลอย   กรรมการ 

       / ๔.๔  นางสาวเต็มพร...         
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 ๔.๔  นางสาวเต็มพร  แสงวิเชียร   กรรมการ 

๔.๕  นางสาวนิษฐ์ธรีย ์ หิริโอตัปปะ  กรรมการ   
            

 ๔.๖  นางสาวสุรีรัตน์  สงวนหงส์   กรรมการ 

 ๔.๗  นายทนงศักดิ์  มิตตา   กรรมการ   

 ๔.๘  นายศุภวชัญ์  โฉมเฉิด   กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที ่  ประเมินผลการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ ของ
สถานศึกษา  และกำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  
๒๕๖๔ 

 ๕. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร  และจัดพิมพ์รูปเล่ม  

 ๕.๑  นางดวงนภา  สิงหพันธุ์   ประธานกรรมการ 

 ๕.๒  นางสาวกฤตยา  ถาวรกฤษ   กรรมการ 

 ๕.๓  นางสาวจุไรรัตน์  นองเนือง   กรรมการ 

 ๕.๔  นายศุภวชัญ์  โฉมเฉิด     กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่  จัดพิมพ์เอกสาร  และจัดทำรูปเล่มแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  ของ
สถานศึกษา   

 ทั้งนี้  ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่และดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
บังเกิด ผลดีต่อทางราชการ 

  

    สั่ง  ณ  วันที่  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 

 

 

      (นายประวิทย์  นิยมนา) 

                      ผู้อำนวยการโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 
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