
 
 

 

 

 
 
 



 
 

 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

-------------------------------------------------- 

 

 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์          
และน ำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ท่ีมุ่งหวังของสถำนศึกษำ 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ครั้งท่ี 5/๒๕64 เมื่อวันท่ี 
7 ธันวำคม ๒๕64 ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์แล้ว             
มีมติเห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ได้   

 

 

    
 (นำงวรรณ์ลี  ศรีชัย) 
 ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์
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 โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ค าน า 
 

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้จัดท ำขึ้นเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำนของโรงเรียน ซึ่งถือว่ำเป็นแนวทำงทำงปฏิบัติงำนของบุคลำกรทุกคน โดยยึดตำม
กรอบนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยมุ่งเน้นกำรร่วมคิดร่วมท ำ สร้ำง
บรรยำกำศ           แห่งกำรเรียนรู้และพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
เป็นส ำคัญ 
 ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดท ำโครงกำรรองรับ
อย่ำงครบถ้วนโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตลอดจนนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ตำมกรอบกลยุทธ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และแนวทำงกำร
บริหำรกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ 
 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2565 ครั้งนี้ ส ำเร็จได้ด้วยดีจำกควำมร่วมมือของ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
และได้ผ่ำนกำรประชุมแสดงควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์          
จึงขอขอบคุณผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำกำรปฏิบัติงำนในปีงบประมำณ 2565 จะ
ท ำให้กำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ  ของโรงเรียนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน สำมำรถพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีควำมรู้      
คู่คุณธรรม พร้อมด ำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 
 
 

งำนแผนงำน 
โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์

ธันวำคม 2564 
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๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต้ังอยู่เลขท่ี ๑ หมู่ท่ี ๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน ต ำบลทุ่งค่ำย อ ำเภอย่ำนตำขำว  

จังหวัดตรัง  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๘-๐๒๒๙  
E-mail : trangrangsarit@gmail.com Website : www.trsarit.ac.th เปิดสอนต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ เนื้อท่ี ๒๙ ไร่ ๙๑ ตำรำงวำ เขตพื้นท่ีบริกำรมี ๑๓ หมู่บ้ำน ได้แก่               
บ้ำนทุ่งหม้ำย บ้ำนทุ่งค่ำย บ้ำนควนยำง บ้ำนควนยวน บ้ำนควนเค่ียม  บ้ำนป่ำแก่ บ้ำนตกเขำ บ้ำนคลอง
ล ำเลียง บ้ำนท่ำด่ำน บ้ำนเขำไม้แก้ว บ้ำนหนองชวด บ้ำนทุ่งกระบือ และบ้ำนตะเคียนหลบฟ้ำ 

 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้แยกออกมำบริหำรด้วยตนเองเมื่อวันท่ี ๘ พฤษภำคม ๒๕๔๐ ตำมประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร มีพื้นท่ี ๒๙ ไร่ ๙๑ ตำรำงวำ ซึ่งเป็นท่ีดินรำชพัสดุหมำยเลขทะเบียนตง.๒๘๓ เนื้อท่ี ๑๑ ไร่ 
๘๖ ตำรำงวำ พร้อมอำคำรเรียน ๑ หลังของโรงเรียนบ้ำนทุ่งค่ำย และท่ีดินวัดชัยภูมิสถิตย์ เนื้อท่ี ๑๘ ไร่                
๕ ตำรำงวำ 
 วันท่ี ๑๘ สิงหำคม ๒๕๔๐  นำยวีระยุทธ  ธนทวี  ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนน้ ำผุด มำปฎิบัติ
หน้ำท่ีในต ำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ซึ่งนับว่ำเป็นผู้บริหำรโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตรัง
รังสฤษฎ์ 
 ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนำดเล็ก  เปิดกำรเรียนกำรสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ตอนต้น และช้ันมัธยมศึกษำตอนปลำย  มีนักเรียน จ ำนวน 244 คน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 คน                             
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 1 คน มีครูประจ ำกำร 18 คน พนักงำนรำชกำร 2 คน ครูอัตรำจ้ำง 5 คน ครูผู้
ทรงคุณค่ำแห่งแผ่นดิน 1 คน เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร ๑ คน พนักงำนขับรถ 1 คน  คนสวน 1 คน แม่บ้ำน 1 คน  
ภำยใต้กำรบริหำรงำนโดย นำงวรรณ์ลี  ศรีชัย  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

ส่วนที่ 1 บทน า 

mailto:trangrangsarit@gmail.com
http://www.trsarit.ac.th/


 
 

 

 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

 
 
 

รูปค่ำยทหำร หมำยถึง เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ 
รูปต้นหว้ำ    หมำยถึง แหล่งท่ีมีป่ำธรรมชำติอุดมสมบูรณ์ 

สีประจ าโรงเรียน ม่วง – ขำว 
อักษรย่อของโรงเรียน  ต.ร. 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน   เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม น ำพัฒนำ 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   สร้ำงนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่น  สู่กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
1) จ านวนบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๕๖๔ 

ประเภท จ านวนแยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหำร - ๒ ๒ 
ข้ำรำชกำรครู ๓ ๑๕ 18 
พนักงำนรำชกำร - ๒ ๒ 
ครูอัตรำจ้ำง ๒ ๓ ๕ 
เจ้ำหน้ำท่ีสนับสนุนอื่นๆ ๒ ๒ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๗ ๒๔ ๓๑ 

 

 2) ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

   นำงวรรณ์ลี ศรีชัย วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ 095 – 4902873 E-mail : nu_wan362@hotmail.co.th    
ด ำรงต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ต้ังแต่วันท่ี 17 สิงหำคม พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 
 

  ๒.๒ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ๑ คน 
 นำงนรำวัลลภ์ ทองพันธ์ วุฒิกำรศึกษำสูงสุด ศึกษำศำสตรมหำบัณฑิต (ศษ.ม.)   
สำขำกำรบริหำรกำรศึกษำ โทรศัพท์ ๐๘6 – 8978275 E-mail : narawanlee@gmail.com     
ด ำรงต ำแหน่งต้ังแต่วันท่ี 17 มีนำคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
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 3) ข้อมูลครูและบุคลากร 
       ประเภทข้าราชการครู 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
1. นำงวิภำพร รองเดช 59 ช ำนำญกำร อ.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 
2. นำงอำรีรัตน์ แสงรัตน์ 58 ช ำนำญกำร ค.บ. บรรณำรักษ์ศำสตร ์ ภำษำไทย

(บรรณำรักษ์) 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชาเอก 
กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
3. นำงวรรณนิภำ ทองหนัน 58 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำอังกฤษ ภำษำต่ำงประเทศ 
4. นำงเกษรำ ข่ำยม่ำน 53 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. เคมี วิทยำศำสตร์ 
5. นำงสำววิจิตรำ มณีโชติ 52 ช ำนำญกำรพิเศษ กศ.บ. วิทยำศำสตร์เคมี วิทยำศำสตร์ 
6. นำงสำวญำณิ

ตำ 
อึ่งทอง 50 ช ำนำญกำรพิเศษ ค.บ. ชีววิทยำ วิทยำศำสตร์ 

7. นำงอริยำ ทองโอ 50 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ กำรงำนอำชีพฯ 
8. นำยวิสูตร คงเพ่ิม 49 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. วิทยำศำสตร์กำรกีฬำ สุขศึกษำ พลศึกษำ 
9. นำงสำวเบ็ญจวรรณ เนตรทิม 49 ช ำนำญกำร ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 
10. นำงสำวสิริทร โพชสำล ี 47 ช ำนำญกำร วท.บ. ชีววิทยำประยุกต์ วิทยำศำสตร์ 
11. นำงพูนสุข นุชม่วง 47 ช ำนำญกำร ค.บ. เคมี วิทยำศำสตร์ 
12. นำงสิริเสำวภำคย์ ขวัญเมือง 45 ช ำนำญกำรพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษำ ศิลปะ 
13. นำงวิภำดำ จิ้วต้ัน 44 ช ำนำญกำรพิเศษ วท.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์
14. นำยสน่ัน มักอำน 43 ช ำนำญกำร วท.บ. คณิตศำสตร ์ คณิตศำสตร ์
15. นำงสำววิฉุณีย์ เกียงเอีย 41 ช ำนำญกำร ค.บ. วิทยำศำสตร์ทั่วไป วิทยำศำสตร์ 
16. นำยเกษม บิลรัตน์แก้ว 40 ช ำนำญกำร ร.บ. รัฐประศำสนศำสตร ์ สังคมศึกษำฯ 
17. นำงสำวณัฐกำนต์ จงขจรวงศ ์ 29 - กศ.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย 
18. นำงสำวอัญชนั มำศวิวัฒน์ 29 - ศษ.บ. ภำษำอังกฤษศึกษำ ภำษำต่ำงประเทศ 

 
 ประเภทพนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้างด้วยเงิน 

1. นำงสำวสุวิมล แก้วเพ็ง 30 ค.บ. สังคมศึกษำ สังคมศึกษำฯ งบประมำณ สพฐ. 
2. นำงสำววิมลทิพย์ อรรถรัฐ 28 ค.บ. ภำษำไทย ภำษำไทย งบประมำณ สพฐ. 
3. นำยธีระศักด์ิ ศรียันต์ 28 ร.บ. กำรบริหำรรัฐกิจ ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิกำร เงินโรงเรียน 
4. นำงสำวนลินัสม์ บุณโยดม 28 อ.บ. ภำษำจีน ภำษำต่ำงประเทศ เงินโรงเรียน 
5. นำงสำวฟำโรซำ เอ็มเอ็ม 26 ศศ.บ. ภำษำอังกฤษ 

เพ่ืองำนบริกำร 
ภำษำต่ำงประเทศ เงินโรงเรียน 

6. นำยธีระยุทธ แก้วดี 26 ศป.บ. นำฏยรังสรรค ์ ศิลปะ เงินโรงเรียน 
7. นำงสำวปฏิญญำ อรรถรัฐ 23 วท.บ. วิทยำศำสตร์ วิทยำศำสตร์ฯ เงินโรงเรียน 
8. นำงสำวศรีวดี เชยผอม 37 บธ.บ. กำรบัญชี เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำร งบประมำณ สพฐ. 
9. นำยเกรียง สีสำยทอง 56 - - พนักงำนขับรถ งบประมำณ สพฐ. 
10. นำยโพธ์ิศักด์ิ ผกแก้ว 46 - - นักกำร เงินโรงเรียน 
11. นำงวิไล ศรีศักด์ิ 62 - - แม่บ้ำน เงินโรงเรียน 



 
 

 

 

๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
 จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564   รวม 244 คน  (ข้อมูล  ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 
รวม

ทั้งสิ้น 
จ านวนห้อง 2 3 3 2 1 2 13 

เพศ 
ชาย 23 23 32 23 3 15 119 
หญิง 19 26 25 22 17 16 125 

รวม 42 49 57 45 20 31 244 
เฉลี่ยต่อห้อง 21 16 19 22 20 15 - 

 

 
 
๑.๕ อ านาจหนา้ที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน  ๒ ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษำตอนต้น และระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จัดกระบวนกำรเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอน
จัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียนและกำรอ ำนวยควำมสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้และมีควำม
รอบรู้ รวมท้ังใช้กำรวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรเรียนรู้ ตลอดจนกำรสนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้ส่ือกำร
เรียนกำรสอนและวิทยำกำรประเภทต่ำงๆ สนับสนุนให้วัดและประเมินผลตำมรูปแบบท่ีเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคลเพื่อตอบสนองผู้เรียนท่ีมีควำมแตกต่ำงกัน มุ่งเน้นด้ำนคุณธรรม จริยธรรมแก่
ผู้เรียน โดยกำรใหค้รูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงสม่ ำเสมอและต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตร มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำ

0 20 40 60 80

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดัชั้น ม.1 - ม.6
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ตนอย่ำงต่อเนื่องโรงเรียน นอกจำกนี้  โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีบทบำทหน้ำท่ีตำมเจตนำรมณ์ของ
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ คือ 

๑) จัดท ำนโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำร 

๒) จัดต้ังงบประมำณ และรับผิดชอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
๓) พัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
๔) จัดกำรเรียนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนท่ีเหมำะสม และส่งเสริม

กระบวนกำรเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ตลอดจนส่งเสริมกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองของผู้เรียน 
๕) ออกระเบียบข้อบังคับต่ำงๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
๖) ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลงำนตำม แผนงำนโครงกำร และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจน

กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ กำรพัฒนำ และกำรด ำเนินงำนทำงวินัยกับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
๗) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ รวมท้ังปกครอง ดูแล บ ำรุงรักษำ ใช้และจัดหำ

ผลประโยชน์จำกทรัพย์ สินของ โรง เรียน  ท้ัง ท่ี เป็น รำชพัสดุและทรัพย์ สินอื่นๆ  ตำมระเบียบ ท่ี
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

๘) จัดให้มีระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ควำมร่วมมือในกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำจำกหน่วยงำนภำยนอก รวมท้ังกำรรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

9) ส่งเสริมควำมเข้มแข็งในชุมชน และสร้ำงควำมสัมพันธ์กับสถำบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
10) ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยใน หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย และตำมท่ีกฎหมำย

ก ำหนดให้ 
 

๑.๖ ภาระงาน/ปริมาณงาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำตรัง กระบี่ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร โดยมีรำยละเอียดปริมำณงำน ดังนี้ 

 ๑) จัดกำรศึกษำให้กับนักเรียน ๒ ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ – ม.3) และระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ – ม.6) 

๒) จ ำนวนนักเรียน ณ วันท่ี 25 มิถุนำยน 2564 จ ำนวน 244 คน 
๓) ระยะทำงจำกโรงเรียนถึงส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 18 กิโลเมตร 
๔) งำนด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำร โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ แบ่งกำรบริหำรงำนเป็น 5 ฝ่ำย 

ดังนี้ 
(1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีหน้ำท่ี ด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร

ของ สถำนศึกษำ ได้แก่ กำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมเห็น
กำร พัฒนำหลักสูตรท้องถิ่น กำรพัฒนำหลักสูตรของสถำนศึกษำ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ กำร
พัฒนำ กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดผล ประเมินผลและด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
คุณภำพ กำรศึกษำในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ กำรนิเทศกำรศึกษำ กำรแนะแนว 
กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเข้มแข็งทำงวิชำกำร กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรกับ



 
 

 

 

สถำนศึกษำ และองค์กรอื่น กำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงำน 
สถำนประกอบกำรและสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำนด้ำนวิชำกำร
ของสถำนศึกษำ กำรคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถำนศึกษำ กำรพัฒนำและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อ
กำรศึกษำ กำรจัดท ำส ำมะโนผู้เรียน และกำรรับนักเรียน 

(2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  มีหน้ำท่ี ควบคุม ดูแล ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผล  
กำรบริหำรงบประมำณของสถำนศึกษำ กำรวำงแผนและนโยบำยของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นควำมเป็นอิสระใน
กำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  และบริหำร
งบประมำณแบบมุ่งผลงำนให้มีกำรจัดหำผลประโยชน์จำกทรัพย์สินของสถำนศึกษำ รวมท้ังจัดหำรำยได้จำก
บริกำรมำใช้บริหำรจัดกำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพท่ีดีขึ้นต่อผู้เรียน ควบคุมดูแลกำร
พัฒนำระบบเครือข่ำยข้อมูลสำรสนเทศ ดูแลงำนสวัสดิกำรร้ำนค้ำของโรงเรียน ควบคุมดูแล  งำนส ำนักงำน
ฝ่ำยบริหำรงบประมำณ ส่งเสริมกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ำนต่ำงๆ  ของฝ่ำยบริหำร
งบประมำณ ควบคุมดูแลกำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร วำงแผน  ด ำเนินงำนฝ่ำยบริหำร
งบประมำณ ก ำหนดวิธีกำรและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่
บุคลำกรในฝ่ำย วำงแผนและจัดให้มีกำรรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงำนบริหำรงบประมำณ ระบบควบคุม
ภำยในสถำนศึกษำ ป้องกัน แก้ปัญหำและน ำข้อมูลไปใช้ในกำร พัฒนำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้ำท่ี วำงแผนอัตรำก ำลังและก ำหนดต ำแหน่ง  สรรหำและ
บรรจุแต่งต้ัง  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำร  ส่งเสริมระเบียบวินัยและงำนสวัสดิกำร 

(4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้ำท่ี ด ำเนินงำนธุรกำร งำนพัฒนำระบบและเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศ  ประสำนงำนและพัฒนำเครือข่ำยกำรศึกษำ  จัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร  ดูแลอำคำร
สถำนท่ีและสภำพแวดล้อม  ส่งเสริมประสำนงำนกำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และตำมอัธยำศัย ระดม
ทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ  ประชำสัมพันธ์งำนกำรศึกษำ  ส่งเสริมและสนับสนุนและประสำนงำนกำรศึกษำของ
บุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงำนและสถำบันอื่นท่ีจัดกำรศึกษำ  ประสำนรำชกำรกับหน่วยงำนต้นสังกัดและ
หน่วยงำนอื่น  บริกำรสำธำรณะ และงำนท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงำนอื่น 

(5) ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  มีภำระงำนในควำมรับผิดชอบ  คือ  ส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน  ส่งเสริมประชำธิปไตย  กิจกรรมทัศนศึกษำ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมวินัยนักเรียน                 
งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งำนปกครอง งำนสถำนศึกษำสีขำว ปลอดยำเสพติด และอบำยมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

1.งานส่งเสริมกิจการ
นักเรียน 
2.งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3.งานส่งเสริมวินัยและ
พฤติกรรมนักเรยีน 
4.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
5.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
6.งานสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข 

1.งานวางแผน
อัตราก าลังและก าหนด
ต าแหน่ง 
2.งานสรรหาการบรรจุ
แต่งต้ัง 
3.งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.งานติดตามการ
ปฏิบัติราชการและสิทธิ 
ประโยชน์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

1.งานสารบรรณ 
2.งานบริการโสต 
ทัศนศึกษา 
3. งานอาคารสถานที่
และสภาพแวดล้อม 
4. งานประชาสัมพันธ์
การศึกษา 
5. งานโภชนาการ
โรงเรียน 
6. งานชุมชนสัมพันธ์ 
7. งานเลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
8. งานอนามัย
โรงเรียน 
9. งานบริการ
สาธารณูปโภค 
 
 
 

1. งานบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. งานนิเทศการศึกษา 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4. งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล และเทียบโอน 
5. งานห้องสมุด 
6. งานส ามะโนผู้เรียนและ
รับนักเรียน 
7. งานแนะแนว 
8. งานกลุ่มสาระ 8 กลุ่ม 
9. งานกิจกรรมนักเรียน 
10.งานปรับปรุงพัฒนา
ระบบการเรียนรู ้
11.งานพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
12.งานส่งเสริมชุมชนทาง
วิชาการ 
13.งานส่งเสริมประสาน 
งานการศึกษานอกระบบ 
14. งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 

1. งานแผนงาน 
2. งานบริหารการเงิน 
3. งานบริหารบัญชี 
4.งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 
5. งานพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ  
6. งานตรวจสอบภายใน 
7. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
8. งานจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน   

 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ฝ่ำยบริหำรงำนวชิำกำร 
ฝ่ำยบริหำรงำน
งบประมำณ ฝ่ำยบริหำรงำนบุคคล ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ฝ่ำยบริหำรงำน 
กิจกำรนกัเรียน 

นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง 



 
 

 

 

๑.๗ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถำนศึกษำโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ก ำหนดกรอบโครงสร้ำง ดังนี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลำเรียน 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.4-6 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     คณิตศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร์ 
 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
 

120 
(3 นก.) 

160 
(4 นก.) 

40 
(1 นก.) 

 
 

120 
(3 นก.) 

320 
(8 นก.) 

80 
(2 นก.) 

 
 

240 
(6 นก.) 

สุขศึกษาและ 
พลศึกษา 

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 
ศิลปะ 80 

(2นก.) 
80 

(2 นก.) 
80 

(2 นก.) 
120 

(3 นก.) 
    การงานอาชีพและ 
     เทคโนโลยี 

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลำเรียน (พื้นฐำน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 160 400 
รายวิชาเพิ่มเติม            
 

440 
(11 นก.) 

400 
(10 นก.) 

400 
(10 นก.) 

2,460 

หน้าที่พลเมือง(เพิ่มเติม) 40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

40 
(1 นก.) 

80 
(2 นก.) 

รวมเวลำเรียนท้ังหมด 
1,440 

ชั่วโมง/ป ี
1,400 

ชั่วโมง/ป ี
1,440 

ชั่วโมง/ป ี
4,500 

ชั่วโมง/ป ี

๑.๘ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร มีประชำกรประมำณ ๖,๕๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศำสตร์ ทุ่งค่ำย ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำ                 
จังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยโรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ ศูนย์เพำะเล้ียงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง และบริษัทแพลนทอยคลี



 
 

 

 

เอช่ัน อำชีพหลักของชุมชน คือ ท ำสวนยำงพำรำ ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ท่ีเป็นท่ีรู้จักโดยท่ัวไป คือ กำรท ำอิฐดินเผำ กำรจักสำนเครื่องจักสำน ท ำสวนยำงพำรำ   
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบกำรศึกษำระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี ๖ อำชีพหลัก คือ ท ำสวนและรับจ้ำง
ท่ัวไป ส่วนใหญ่นับถือศำสนำพุทธ ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้เฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐0 บำท จ ำนวน
คนเฉล่ียต่อครอบครัว ๓ คน 

๑.๙ โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ ำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง เป็นสถำนท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
เนื่องจำกมีแหล่งเรียนรู้ ในชุมชนท่ีส ำคัญได้แก่  น้ ำตกน้ ำเค็ม(นบยักษ์ ) สวนพฤกษศำสตร์ ทุ่ง ค่ำย                           
ศูนย์วิทยำศำสตร์เพื่อกำรศึกษำตรัง ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภำคใต้ สวนนวคุณ (เศรษฐกิจพอเพียง)  
ศูนย์เพำะเล้ียงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งค่ำย พิพิธภัณฑ์โบรำณสถำนบ้ำนคีรีรัตน์ และ
บริษัทแพลนทอยคลีเอช่ัน ซึ่งผลิตของเล่นส ำหรับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
ของโรงเรียนเป็นอย่ำงดี และให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำรของโรงเรียน มีควำมเช่ือถือ
และไว้วำงใจในกำรส่งบุตรหลำนเข้ำมำเรียน แต่ด้วยโรงเรียนต้ังอยู่ในเขตรอยต่อระหว่ำงอ ำเภอเมือง และ
อ ำเภอย่ำนตำขำว ซึ่งขนำบด้วยโรงเรียนขนำดใหญ่/ใหญ่พิเศษของจังหวัดตรัง กำรคมนำคมท่ีสะดวกส่งผลให้
โรงเรียนมีจ ำนวนนักเรียนท่ีลดลง จึงท ำให้โรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณในกำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 

 

 
 

วิสัยทัศน์  

โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ์ จัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยียุคไทย
แลนด์ 4.0 อย่ำงสร้ำงสรรค์ ปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในควำมเป็นไทย และ
ก้ำวสู่มำตรฐำนสำกล 

พันธกิจ 
1. จัดกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึงและตรงตำมศักยภำพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ และมำตรฐำนสำกล 
3. ส่งเสริมและพัฒนำ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรตำมระบบประกันคุณภำพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนำให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร เพื่อประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำ

และกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วมกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบ 
7. ส่งเสริมกำรปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในควำม เป็นไทย 
8. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
1. นักเรียนในเขตบริกำรทุกคนต้องได้รับกำรศึกษำข้ึนพื้นฐำนอย่ำงท่ัวถึงมีคุณภำพและเสมอภำค 
2. นักเรียนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำสู่มำตรฐำนสำกล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร 
4. ครู ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีทักษะท่ีเหมำะสมและมีวัฒนธรรมกำร

ท ำงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพและประสิทธิภำพเป็นกลไกขับเคล่ือนกำรศึกษำสู่

คุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล 
6. ครูและนักเรียน มีทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำง

สร้ำงสรรค์ 
7. กำรท ำงำนเน้นกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมกระจำยอ ำนำจและควำมรับผิดชอบสู่สถำนศึกษำ 
8. ครูและนักเรียนสำมำรถปฏิบัติตนตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในควำมเป็นไทย 

กลยุทธ ์
กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำมปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ท่ี 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 
กลยุทธ์ท่ี 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เป้ำประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
 

ส่วนที่ 2   ทิศทางการพัฒนาคณุภาพสถานศกึษา 



 
 

 

 

 

การวิเคราะห์งบประมาณส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 256๕                   
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

1. เงินอุดหนุนรายหัว 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
มัธยมศึกษำตอนต้น 148 3,500 518,000 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 89 3,800 338,200 
Top Up 237 ๑,๐๐๐ 237,๐00 
เงินอุดหนุนรำยหัวคงเหลือ ปีงบประมำณ 256๔   ๓๙๒,๖๑๓.๒๕ 

รวมทั้งสิ้น   1,485,813.25 
 

๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายเรียนฟรี 
 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
มัธยมศึกษำตอนต้น 148 ๘๘๐ 130,240  
มัธยมศึกษำตอนปลำย 89 ๙๕๐ 84,550 

รวมทั้งสิ้น    214,790  

๓. เงินบ ารุงการศึกษา  
 

 
ระดับชั้น 

จ านวน
นักเรียน
(คน) 

งบประมาณ  
รวมทั้งสิ้น ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 

(ปรับลดตำมสถำนกำรณ์โควิด) 
ภาคเรียนที่  
๑/๒๕๖๕ 

มัธยมศึกษำตอนต้น ห้องเรียนพิเศษ  ๕๗ ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐ 188,100 
มัธยมศึกษำตอนต้น ห้องเรียนปกติ ๙๑ ๘๐๐ ๑,๐๐๐ 163,800 
มัธยมศึกษำตอนปลำย 89 ๘๐๐ ๑,๐๐๐ 160,200 
เงินคงเหลือปีงบประมำณ 256๔    290,746 

รวมทั้งสิ้น    802,846 

รวมงบประมาณข้อ ๑ – ๓ 
 

ท่ี รายการ จ านวน 
๑. เงินอุดหนุนรำยหัว 1,485,813.25 
๒. เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมนโยบำยเรียนฟรี 214,790 
๓. เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 802,846 

รวมทั้งสิ้น 2,503,449.25 
 

 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดของแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 



 
 

 

 

การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 256๕ 
 

ประเภทเงิน การจัดสรร งบประมาณ 
1. เงินอุดหนุนรำยหัว 
จ ำนวน  1,485,813.25 
บำท 
 

 
 

๑.๑ ค่ำสำธำรณูปโภค   
   ๑.๑.๑ ค่ำไฟฟ้ำ (๓๓,๐๐๐ x ๑๒) ๓๙๖,๐๐๐ 
   ๑.๑.๒ ค่ำโทรศัพท์ (๘๐๐ x ๑๒) ๙,๖00 
   ๑.๑.๓ ค่ำอินเตอร์เน็ต (๖๙๐ x ๑๒)  ๘,๒๘๐ 
๑.๒ ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง (รถยนต์/ตัดหญ้ำ) ๕๐,๐00 
๑.๓ ค่ำซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์+หมึกเติมเครื่องพริ้น ๑๐๐,๐00 
๑.๔ ปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร ๒๐๐,๐00 
๑.๕ งบส ำรองจ่ำย 10 % 148,581 

รวม ๙๓๒,๔๖๑ 
คงเหลือส าหรับการจัดท าโครงการ ๕๗๓,352.25 

๑.๖ จัดสรรให้กลุ่มบริหำรบุคลำกร ๑๗.๑๔ %   ๑๐๐,๐๐๐ 
๑.๗ จัดสรรให้กลุ่มบริหำรท่ัวไป ๘.๗๒ %   ๕๐,๐๐๐ 
๑.๘ จัดสรรให้กลุ่มบริหำรงบประมำณ ๓.๔๙ %   ๒๐,๐๐๐ 
๑.๙ จัดสรรให้ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ๓.๔๙ %   ๒๐,๐๐๐ 
๑.๑๐ จัดสรรให้กลุ่มบริหำรวิชำกำร    ๖๖.๘๖  %      ๓๘๓,๓๕๒.๒๕ 
      - กลุ่มสำระ ๗ กลุ่มสำระ ๆ ละ ๑๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ 
      - กลุ่มสำระวิทยำศำสตร์ ๕๕,๐๐๐ 
      - พัฒนำส่ือ (กระดำษ/หมึกเครื่องถ่ำยเอกสำร/ปำกกำ
ไวท์บอร์ด) *อุดหนุน ๕๘,๓๕๒.๒๕ บกศ.๕๐,๐๐๐* 

๕๘,๓๕๒.๒๕ 

      - แนะแนว ๒๐,๐๐๐ 
      - ห้องสมุด (ส่งเสริมกำรอ่ำน) ๒๐,๐๐๐ 
      - ครอบครัวพอเพียง ๕,๐๐๐ 
      - สวนพฤกษศำสตร์ ๑๐,๐๐๐ 
      - ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ *อุดหนุน ๕๐,๐๐๐+เรียนฟรี 
๓๐,๐๐๐+ห้องเรียนพิเศษ ๒๐,๐๐๐* 

๕๐,๐๐๐ 

      - ทะเบียน/วัดผล ๓๐,๐๐๐ 
      - กีฬำสี *อุดหนุน ๓๐,๐๐๐+เรียนฟรี ๑๐,๐๐๐ อื่นๆ 
๑๐,๐๐๐* 

๕๐,๐๐๐ 

รวม 1,485,813.25 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ประเภทเงิน การจัดสรร งบประมาณ 
๒. เงินอุดหนุนกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำม
นโยบำยเรียนฟรี จ ำนวน  
214,790 บำท 
 

๒.๑ กิจกรรมทัศนศึกษำ  ๓๐,๐๐๐ 
๒.๒ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด ๓๐,๐๐๐ 
๒.๓. พัฒนำ ICT  ๕๔,๗๙๐ 
๒.๔ ค่ำยคุณธรรม ๑๐,๐๐๐ 
๒.๕ สถำนศึกษำสีขำว ๒๐,๐๐๐ 
๒.๕ ค่ำยยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ๒๐,๐๐๐ 
๒.๖ ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร ๓๐,๐๐๐ 
๒.๗ กิจกรรมกีฬำสี ๑๐,๐๐๐ 
๒.๘ กิจกรรมแนะแนว ๑๐,๐๐๐ 

รวมจัดสรร 214,790 
๓. เงินบ ำรุงกำรศึกษำ 
จ ำนวน802,846 บำท 

๓.๑ โครงกำรจ้ำงครูและบุคลำกรสำขำขำดแคลน  
   ๓.๑.๑ ครูภำษำจีน ๑ คน (๑๒,๖๐๐x๑๑) 138,600 
   ๓.๑.๒ ครูภำษำอังกฤษ ๑ คน (๑๒,๖๐๐x๑๑) 138,600 
   ๓.๑.๓ ครูสังคมศึกษำ ๑ คน (๙,๔๕๐x๑๑) 103,950 
   ๓.๑.๔ แม่บ้ำน ๑ คน (๗,๓๕๐x๑๒) 88,200 

   ๓.๑.๕ คนสวน ๑ คน (๗,๓๕๐x๑๒) 88,200 

๓.๒ สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ   
      - กิจกรรมห้องเรียนพิเศษ  ๑๐๐,๐๐๐ 
      - ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ๒๐,๐๐๐ 
      - สนับสนุนกิจกรรมพัฒนำกำรศึกษำ ๗๕,๒๙๖ 
      - สนับสนุนกิจกรรมจัดหำส่ือ ๕๐,๐๐๐ 

รวมจัดสรร 802,846 
 

ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕6๔ กับ ปีงบประมาณ 256๕ 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 

ประเภทเงิน รายการ 
จ านวนงบประมาณ(บาท) ทิศทาง 
256๔ 256๕ เพิ่ม ลด 

1.เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำล 
(รำยหัว) 

ค่ำสำธำรณูปโภค ๔๑๓,๕๕๐ ๔๑๓,๕๕๐   

ค่ำซ่อมบ ำรุงครุภัณฑ์  ๑๐๐,๐00   

ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิง (รถยนต์/
ตัดหญ้ำ) 

50,000 50,000   

ค่ำสื่อ วัสดุกำรศึกษำและวัสดุ
ส ำนักงำน 

 ๑๐๘,๓๕๒.๒๕   

กันงบส ำรองจ่ำย 10 % ๗9,000 148,581 9,419  

จัดสรรให้ฝ่ำยวิชำกำร          540,480 ๓๘๓,๓๕๒.๒๕  157,127.75 

จัดสรรให้ฝ่ำยบุคลำกร           48,000 ๑๐๐,๐๐๐ 52,000  



 
 

 

 

ประเภทเงิน รายการ 
จ านวนงบประมาณ(บาท) ทิศทาง 
256๔ 256๕ เพิ่ม ลด 

 
จัดสรรให้ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป    48,000 ๕๐,๐๐๐ 2,000  
จัดสรรให้ฝ่ำยงบประมำณ       39,000 ๒๐,๐๐๐  19,000 
จัดสรรให้ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 39,000 ๒๐,๐๐๐  19,000 

๒.เงินอุดหนุน
กิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน
ตำมโครงกำร
นโยบำยเรียนฟรี 

ทัศนศึกษำ  ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

กิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐   

ICT   ๕๔,๗๙๐   

ค่ำยคุณธรรม  ๑๐,๐๐๐   

ยกระดับเพิ่มผลสัมฤทธิ์  ๒๐,๐๐๐   

สถำนศึกษำสีขำว  ๒๐,๐๐๐   

ส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำง
วิชำกำร 

 ๓๐,๐๐๐   

กิจกรรมกีฬำสี  ๑๐,๐๐๐   

กิจกรรมแนะแนว  ๑๐,๐๐๐   

๓. เงินบ ำรุง
กำรศึกษำ 

โครงกำรจ้ำงครูและบุคลำกร
สำขำขำดแคลน 

645,750 ๕๕๗,๕๕๐   

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ  ๒๔๒,๒๙๖ ๒๔๒,๒๙๖  

โครงกำร/งบประมำณประจ าปีงบประมาณ 256๕ จ าแนกตามกลยุทธ์ 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กิจกรรม อุดหนุน
รายหัว 

เรียนฟรี เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ 

กลยุทธ์ที่ 1        
ส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำให้
ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำก
ภัยทุกรูปแบบ 

1. โครงกำรพัฒนำ
ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียนได้รับ
กำรดูแล
ช่วยเหลือ  

๑.  เย่ียมบ้ำนนักเรียน 
๒.  ประชุมผู้ปกครอง 
๓.  ผู้ปกครองเครือข่ำย 

๗,๐๐๐ - - - 

๒. โครงกำร
สถำนศึกษำสีขำว 

ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำก
ภัยยำเสพติด 

๑. อบรมยำเสพติด ๔,๐๐๐ - - - 
๒. กิจกรรม To Be  3,๐๐๐ - - - 
๓. ห้องเรียนสีขำว - 20,000 - - 

3.โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพ 

ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำก
โรคระบำด 

1. จัดซื้อยำและเวชภัณฑ ์ 6,000 - - - 
2.จัดอบรมเยำวชน อย. 1,000 - - - 
3.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์
ส ำหรับห้องพยำบำล 

5,000 - - - 

4.เด็กไทยฟันดี 1,000 - - - 
5.จัดป้ำยนิเทศให้ควำมรู้ 1,000 - - - 
6.เสริมสร้ำงสมรรถภำพ
นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ ำ 
ให้อยู่ในเกณฑ์ 

1,000 - - - 



 
 

 

 

กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กิจกรรม อุดหนุน
รายหัว 

เรียนฟรี เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ 

   7.งำนป้องกันกำรระบำด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19 

15,000 - - - 

กลยุทธ์ที่ ๒        
สร้ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ
ให้กับประชำกร
วัยเรียนทุกคน  

3. โครงกำรพัฒนำ
งำนแนะแนว 

นักเรียนได้รับ
โอกำสและ
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 

๑. ทุนกำรศึกษำ - - - - 
๒. ปัจฉิมนิเทศ ๑๕.๐๐๐ - - - 
๓. แนะแนวศึกษำต่อ ๕,๐๐๐ - - - 
๔. เปิดบ้ำนวิชำกำร - ๑๐,๐๐๐ - - 

4. พัฒนำศักยภำพ
นักเรียนเรียนรวม 

นักเรียนได้รับ
โอกำสและ
ควำมเสมอภำค
ทำงกำรศึกษำ 

๑. คัดกรองนักเรียน - - - - 
๒. ยกผลสัมฤทธ์ิกำร
อ่ำน(สอนซ่อม/เสริม) 

๒,๕๐๐ - - - 

๓. ค่ำยพัฒนำกำรอ่ำน 
เขียน 

๒,๕๐๐ - - - 

กลยุทธ์ที่ ๓       
ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำให้
สอดคล้องกับ
กำร
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 
 

5. โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ 

1. กิจกรรมโครงงำน
วิทยำศำสตร์ 

2,000 - - - 

2. ค่ำยวิทยำศำสตร์ ๕,000 - - - 
๓. สัปดำห์วิทยำศำสตร์ 3,000 - - - 
4. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 1,000 - - - 
5. จัดซื้อวัสดุ
ห้องปฏิบัติกำร 

5,000 - - - 

6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
กำรทดลองและสำรเคม ี

39,000 - - - 

6. โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร ์

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร ์

1. ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร ์ 

8,000 
 

- - - 

2. จัดหำสื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ 

7,000 - - - 

7. โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำไทย 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย 

1. ค่ำยภำษำไทย  7,000 - - - 

2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 4,000 - - - 

๓. กิจกรรมวันภำษำไทย
แห่งชำติ 

4,000 - - - 

8. โครงกำรพัฒนำ
พัฒนำผู้เรียนด้ำน
ภำษำต่ำงประเทศ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประ 
เทศ 

1. กิจกรรมแข่งขัน
ทักษะภำษำจีนและ
ภำษำอังกฤษ 

3,500 - - - 

๒. ผลิต/จัดหำสื่อกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 

7,500 - - - 

๓. กิจกรรมติวเข้ม
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.
6 O-Net 

4,000 - - - 

 
 



 
 

 

 

 
กลยุทธ์
โรงเรียน 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

กิจกรรม อุดหนุน
รายหัว 

เรียนฟรี เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ 

 9. โครงกำรพัฒนำ
กิจกรรมกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ 

1. กิจกรรมวันส ำคัญ 8,000 - - - 
2. ผลิต/จัดหำสื่อ 7,000 - - - 

10. โครงกำร
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนรู้กลุ่ม
สำระกำรรูศ้ิลปะ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
ศิลปะ 

1. ยกผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน  

7,500 - - - 

2. จัดท ำสื่อและ
นวัตกรรมกำรสอน 

7,500 - - - 

11. โครงกำร
พัฒนำผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนสู่
มำตรฐำนสำกล
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
พลศึกษำ 

1.จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 15,000 - - - 

12. โครงกำร
พัฒนำกิจกรรม
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้กำรงำน
อำชีพ 

ยกระดับ
คุณภำพ
กำรศึกษำกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้
กำรงำนอำชีพ 

1.จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 15,000 - - - 

13. โครงกำร
พัฒนำและจัดหำ
สื่อ 

มีสื่อเพียงพอ 
สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำร 

1. จัดหำกระดำษ/หมึก
เครื่องถ่ำยเอกสำร/
ปำกกำไวท์บอร์ด 

๕๘,๓๕๒.
๒๕ 

- ๕๐,๐๐๐ - 

14. โครงกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำน 

ผู้เรียนผ่ำนกำร
ประเมิน
ควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำนใน
ระดับดีข้ึนไป
ร้อยละ 85 

1. หนังสือรำงวัลซีไรต์
และหนังสือได้รับรำงวัล
อื่นๆปี ๒๕๖๔ 

 ๑,๐๐๐ 
- - - 

2. หนังสือส่งเสริมกำร
อ่ำนชุดกำร์ตูนควำมรู้ 

  ๒,๐๐๐ 
- - - 

3. เกียรติบัตรและของ
รำงวัล 

  ๑,๐๐๐ 
- - - 

4. วัสดุ-อุปกรณ์ด ำเนิน
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 

  ๑,๐๐๐ 
- - - 

5. สติกเกอร์ส่งเสริม
ควำมรู้(สต๊ิกเกอร์ติด
กระจก) 

๗,๕๐๐ 
- - - 

6. วำรสำร/หนังสือพิมพ์ ๗,๕๐๐ - - - 
       



 
 

 

 

กลยุทธ์
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 15. โครงกำร
ส่งเสริมควำมเป็น
เลิศ 

ผู้เรียนมีทักษะ 
ควำมสำมำรถ

เข้ำสู่กำรแข่งขัน 

1. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ๕๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ - 

16. โครงกำร
พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนด้ำน ICT 

ผู้เรียนสามารถ
ใช้ ICT ใน
ชีวิตประจ ำวัน/
และกำรหำ
รำยได้ 

1. กำรรู้ดิจิทัล - 10,000   
2. กำรใช้ ICT ใน
ชีวิตประจ ำวัน/และกำร
หำรำยได้ 

- 30,000   

3. กำรประกวดด้ำน ICT  - 14,790   
17. โครงกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำร
เรียน 
 

ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียน
สูงข้ึน 

1. วัดผลประเมินผล 
ตำมสภำพจริง 

5,000 
- - - 

2. 1 ครู 1 นวัตกรรม 3,000 - - - 
3. พัฒนำกำรจัดท ำ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้
และบันทึกหลังสอน 

2,000 
- - - 

4. ติวเข้ม O-NET และ 
PISA  

30,000 
- - - 

5. ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ 
8 กลุ่มสำระ 

- 
30,000 2,000 - 

6. Open House 10,000 - - - 
7. ทดสอบวัดระดับ
ควำมรู้ทั้ง 8 กลุ่มสำระ 

- 
- - - 

8. กิจกรรม STEM  - - 5,000 - 
9. ขับเคลื่อน
กระบวนกำร PLC 

- 
- - - 

18. โครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำ
อัจฉริยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยีส ำหรบั
นักเรียนห้องเรียน
พิเศษสัมฤทธิ์ 

ผู้เรียนได้รับกำร
พัฒนำ
อัจฉริยภำพด้ำน
วิทยำศำสตร์ 
คณิตศำสตร์ 
เทคโนโลยี 

1. รับขวัญน้อง - - -  
2. ค่ำยวิทยำศำสตร์ - - 20,000  
3. ศึกษำดูงำน - - 30,000  
4. กิจกรรมทบทวน
ควำมรู้ 

- - 5,000  

5. ทัศนศึกษำ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

- - 35,000  

5. กิจกรรมโครงงำนและ 
STEM 

- - 10,000  

19. โครงกำร 
ทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถำนศึกษำ 

ผู้เรียนได้รับ
ควำมรู 
ประสบกำรณ์
ตรง 

1. ทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้ 

- 30,000 - - 

20. โครงกำรกีฬำส ี ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติงำน  
รู้จักกำรวำง
แผนกำรท ำงำน 

1. จัดกำรแข่งขันกีฬำสี 30,000 10,000 - 10,000 
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 21. โครงกำรค่ำย
คุณธรรม 

ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม  

1. ค่ำยคุณธรรม - 10,000 - - 

22. โครงกำร
พัฒนำกิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนำรี  
ยุวกำชำด 

ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

1. กิจกรรมค่ำยลูกเสือ 
เนตรนำรี  ยุวกำชำดกระ 

- 30,00
0 

- - 

23. โครงกำร
ครอบครัวพอเพียง 

ผู้เรียนมี
พฤติกรรมอยู่
อย่ำ 
พอเพียง 

1. เกษตรเพ่ือชีวิต ๕,๐๐๐ - - - 

24. โครงกำรสวน
พฤกษศำสตร์ 

โรงเรียนมีแหล่ง
เรียนรู้ด้ำน
พฤกษศำสตร์ 

1. จัดท ำป้ำยชื่อต้นไม้ ๑๐,๐๐๐    

25. โครงกำร
ส่งเสริม
ประชำธิปไตย 

ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม  

1. กิจกรรมสภำนักเรียน 3,000 - - - 
2. กิจกรรมรณรงค์
เลือกต้ัง 

- - - - 

กลยุทธ์ที่ ๔       
เพ่ิม
ประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

26. โครงกำรพัฒนำ
ครูและบคุลำกร 
พัฒนำครแูละ
บุคลำกร 

ครูและบุคลำกร
มีคุณภำพ 

๑. พัฒนำครู อบรม 
สัมมนำ  

100,000 - - - 

๒. จ้ำงครูสำขำขำด
แคลน 

-  ๕๕๗,๕๕๐ 88,000 

27. โครงกำร
พัฒนำงำนบริงำน
งบประมำณ 

กำรบริหำร
งบประมำณมี
ประสิทธิภำพ 

1.ประชุมเชิงปฎิบัติกำร
จัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำและ
แผนปฏิบัติกำร 

2,000 - - - 

2. พัฒนำระบบจัดเก็บ
เอกสำร 

18,๐๐๐ - - - 

28. โครงกำร
พัฒนำงำนบริงำน
ทั่วไป 
 

กำรบริหำรงำน
ทั่วไปมี
ประสิทธิภำพ 

1. พัฒนำงำนสำรบรรณ ๕,๐๐๐ - - - 
2. กำรจัดระบบกำร
บริหำรและพัฒนำ
องค์กร 

๕,๐๐๐ - - - 

3. พัฒนำงำน
ประชำสัมพันธ์ 

๕,๐๐๐ - - - 

4. งำนพระรำชพิธี  ๕,๐๐๐ - - - 
29. โครงกำรพัฒนำ
งำนกิจกำรนักเรียน 

กำรบริหำรงำน
มีประสิทธิภำพ 

1. พัฒนำส ำนักงำน 3,๐๐๐ - - - 

30. โครงกำร
พัฒนำงำน
ทะเบียนวัดผล
ประเมินผลและ
เทียบโอนผลกำร
เรียน 

งำนทะเบียน
วัดผล
ประเมินผลและ
เทียบโอนผล
กำรเรียนมี
ประสิทธิภำพ 

1. พัฒนำสำรสนเทศ
ส ำหรับกำรวัดผล
ประเมินผลและเทียบ
โอนผลกำรเรียน 

30,000 - - - 



 
 

 

 

 
 

 กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรท้ังก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำง
ด ำเนินกำร และเมื่อส้ินสุดโครงกำร นับเป็นปัจจัยท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนโครงกำรประสบผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีต้ังไว้ โรงเรียนจึงก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2564 ดังนี้ 
 
4.1 หลักการ (Principle) 

1. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร มุ่งเน้นกำรน ำข้อมูล
สำรสนเทศท่ีได้จำกกำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงพัฒนำโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องยั่งยืน 

2. กำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผล เป็นเครื่องมือส ำหรับกำรส่ือสำร ท ำควำมเข้ำใจ 
เรียนรู้ ร่วมกัน และพัฒนำปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม เวลำ หรืองบประมำณท่ี
ก ำหนด 

3. ยึดหลักกำรประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกำรดึงพลังควำม 
รับผิดชอบร่วมกันจำกทุกส่วน โดยให้กำรก ำกับติดตำมประเมินและรำยงำนเป็นส่วนประกอบท่ีควบคู่ไปกับ
กำรพัฒนำงำนสู่ควำมส ำเร็จ 
 
4.2 การก ากับ (Monitoring) 

1. โรงเรียนจัดระบบกำรก ำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมกลยุทธ์และมำตรฐำนกำรศึกษำของ 
โรงเรียน ในเรื่องขั้นตอน วิธีกำร บุคลำกร ระยะเวลำด ำเนินกำร และงบประมำณ 

2. โรงเรียนก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ท้ังก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร 
และ ส้ินสุดกำรด ำเนินกำร เพื่อให้ทรำบควำมก้ำวหน้ำ อุปสรรค ปัญหำและควำมส ำเร็จของงำน 
 
4.3 การตรวจสอบ (Auditing) 

1. กำรตรวจสอบหรือประเมินภำยใน (Internal Quality) โรงเรียนจะด ำเนินกำรประเมินตนเอง 
(School Self Evaluation) เป็นกำรภำยใน โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนมอบหมำย ท้ังนี้ เพื่อน ำข้อมูลมำ
ปรับปรุงพัฒนำงำนและรับกำรประเมินภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 

2. กำรตรวจสอบหรือประเมินจำกภำยนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับกำร
ประเมินจำกองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหำชนท่ีรัฐบำลก ำหนด โดยเป็นกำรประเมินเพื่อรับรองมำตรฐำนและ
คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน 
 
4.4 การรายงาน (Reporting) 

1. โรงเรียนก ำหนดให้ผู้รับผิดชอบกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรท่ีก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี
งบประมำณ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเมื่อส้ินปีกำรศึกษำและเมื่อกำรด ำเนินโครงกำรเสร็จส้ิน ตำมแบบ
รำยงำนท่ีโรงเรียนก ำหนด 

2. โรงเรียนจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) เพื่อรำยงำนภำพรวมของกำรด ำเนินงำนตำมปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณและแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน  ท้ังผลส ำเร็จ จุดเด่น จุดควรพัฒนำ 

ส่วนที่ 4   การก ากับ ติดตาม ประเมนิและรายงาน 



 
 

 

 

ข้อเสนอแนะท่ีโรงเรียนจะด ำเนินกำรต่อไป เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และรำยงำนต่อสำธำรณชน ชุมชน 
ผู้ปกครอง ประชำชน 
 
4.5 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำม 
แผนปฏิบัติกำรของโรงเรียน 

2. เพื่อก ำกับ ติดตำม ประเมิน รำยงำนและรวบรวมผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
ซึ่งจะท ำให้ทรำบผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน อันจะน ำไปสู่กำรปรับแผนปฏิบัติ
ก ำ ร 
ในช่วงเวลำท่ีเหมำะสม 

3. เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในกำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรในระยะต่อไป 
 
4.6 เป้าหมาย 

1. ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร ท่ีระบุไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖4 ท้ังก่อนด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และเมื่อส้ินสุดกิจกรรม/โครงกำร 

2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรม/โครงกำร เมื่อส้ินปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 
3. สรุปรำยงำนผลตำมกิจกรรม/โครงกำร หลังส้ินสุดปีงบประมำณ ๒๕๖4 

 
4.7 วิธีด าเนินการ 

1. มอบหมำยผู้รับผิดชอบกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
งบประมำณ ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้อ ำนวยกำร 
 2) รองผู้อ ำนวยกำร 
 3) หัวหน้ำโครงกำร 
 4) คณะกรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย 
2. จัดท ำปฏิทินก ำหนดภำรกิจก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในกำรตรวจสอบ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 
4. แจ้งทุกฝ่ำย งำน กลุ่มสำระและผู้รับผิดชอบโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรทรำบ เพื่อถือปฏิบัติ และ

ให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมระยะเวลำและแบบท่ีก ำหนด 
5. ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมินผลตำมปฏิทินท่ีโรงเรียนก ำหนด 
6. สรุปและรำยงำนผล 
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ภาคผนวก ก  
โครงการประจ าปีงบประมาณ 2565  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

 

 
 


