
โรงเรียนตรงัรงัสฤษฎ ์อ ำเภอยำ่นตำขำว จงัหวดัตรงั 

ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำตรงั กระบ่ี 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันำคณุภำพกำรกำรศึกษำ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ 



ก 

บันทึกการให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
-------------------------------------------------- 

 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 
2567 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน
ตรังรังสฤษฎ์  และนำองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์ที่มุ่งหวังของสถานศึกษา 
 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ครั้งที่ 5/๒๕64 เมื่อวันที่ 7 
ธันวาคม ๒๕64 ได้พิจารณาแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ของโรงเรียนตรัง
รังสฤษฎ์แล้ว มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ได้   
 
 
    
 (นางวรรณ์ลี  ศรีชัย) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 
 
  

(นายวิชญาณ  ขวัญนิมิตร) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

คำนำ 
 

แผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้จัดทำขึ้น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของโรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นแนวทางทางปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน                 
โดยยึดตามกรอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นการร่วมคิดร่วมทำ 
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และพัฒนางานในความรับผิดชอบเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
เป็นสำคัญ 
 ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ครั้งนี้ โรงเรียนได้จัดทำ
โครงการรองรับอย่างครบถ้วนโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามกรอบกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แนวทางการบริหารการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ครั้งนี้ สำเร็จได้ด้วยดีจาก
ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  

จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้อง ไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
2565 – 2567 จะทำให้การดำเนินงานต่าง ๆ  ของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป 
 
 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ก 
คำนำ ข 
ส่วนที่ 1 บทนำ 1 
ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อม  
ส่วนที่ 3 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการของสถานศึกษา  
ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวชี้วัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย  
ส่วนที่ 5 แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล  
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๑.๑ ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตั้งอยู่เลขท่ี ๑ หมู่ที่ ๒ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว  

จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๘-๐๒๒๙  
E-mail : trangrangsarit@gmail.com Website : www.trsarit.ac.th เ ป ิ ด สอน ต ั ้ ง แ ต่ ร ะด ั บ ชั้ น
มัธยมศึกษา ปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อท่ี ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา เขตพ้ืนที่บริการมี ๑๓ หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านทุ่งหม้าย บ้านทุ่งค่าย บ้านควนยาง บ้านควนยวน บ้านควนเคี่ยม  บ้านป่าแก่ บ้านตกเขา บ้าน
คลองลำเลียง บ้านท่าด่าน บ้านเขาไม้แก้ว บ้านหนองชวด บ้านทุ่งกระบือ และบ้านตะเคียนหลบฟ้า 

 

๑.๒ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้แยกออกมาบริหารด้วยตนเองเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่ ๒๙ ไร่ ๙๑ ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุหมายเลขทะเบียนตง.๒๘๓ เนื้อที่ ๑๑ ไร่ 
๘๖ ตารางวา พร้อมอาคารเรียน ๑ หลังของโรงเรียนบ้านทุ่งค่าย และที่ดินวัดชัยภูมิสถิตย์ เนื้อที่ ๑๘ ไร่                
๕ ตารางวา 
 วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐  นายวีระยุทธ  ธนทวี  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด มาปฎิบัติ
หน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  ซึ่งนับว่าเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกของโรงเรียนตรัง
รังสฤษฎ์ 
 ปัจจุบันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น และชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีน ักเร ียน จำนวน 244 คน ผู ้อำนวยการโรงเรียน 1 คน                             
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน มีครูประจำการ 18 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน พนักงานขับรถ 1 คน  คนสวน 1 คน แม่บ้าน 1 คน  
ภายใต้การบริหารงานโดย นางวรรณ์ลี  ศรีชัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 

 

ส่วนที่ 1 บทนำ 

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

 
 
 

รูปค่ายทหาร หมายถึง เข้มแข็ง อดทน ซื่อสัตย์ 
รูปต้นหว้า    หมายถึง แหล่งที่มีป่าธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 

สีประจำโรงเรียน ม่วง – ขาว 
อักษรย่อของโรงเรียน  ต.ร. 
คำขวัญประจำโรงเรียน   เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม นำพัฒนา 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน   สร้างนิสัยใฝ่ดี  ใฝ่รู้ สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน     แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่การบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 

๑.๓ ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา  
1) จำนวนบุคลากร ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๕๖๔ 

ประเภท จำนวนแยกตามเพศ รวม 
ชาย หญิง 

ผู้บริหาร - ๒ ๒ 
ข้าราชการครู ๓ ๑๕ 18 
พนักงานราชการ - ๒ ๒ 
ครูอัตราจ้าง ๒ ๓ ๕ 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนอื่นๆ ๒ ๒ ๔ 
รวมทั้งสิ้น ๗ ๒๔ ๓๑ 

 

 2) ข้อมูลผู้บริหาร 
๒.๑ ผู้อำนวยการโรงเรียน   

   นางวรรณ์ลี ศรีชัย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ 095 – 4902873 E-mail : nu_wan362@hotmail.co.th    
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563  จนถึงปัจจุบัน 
 

  ๒.๒ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑ คน 
 นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)   
สาขาการบริหารการศึกษา โทรศัพท์ ๐๘6 – 8978275 E-mail : narawanlee@gmail.com     
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน 
 3) ข้อมูลครูและบุคลากร 
       ประเภทข้าราชการครู 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู ้

1. นางวิภาพร รองเดช 59 ชำนาญการ อ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
2. นางอารีรัตน ์ แสงรัตน ์ 58 ชำนาญการ ค.บ. บรรณารักษ์ศาสตร ์ ภาษาไทย(บรรณารักษ์) 

mailto:nu_wan362@hotmail.co.th
mailto:narawanlee@gmail.com
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ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วิทยฐานะ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3. นางวรรณนภิา ทองหนัน 58 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ 
4. นางเกษรา ข่ายม่าน 53 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์
5. นางสาววิจิตรา มณีโชต ิ 52 ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. วิทยาศาสตร์เคม ี วิทยาศาสตร ์
6. นางสาวญาณิตา อึ่งทอง 50 ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ชีววิทยา วิทยาศาสตร ์
7. นางอริยา ทองโอ 50 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาการ

คอมพิวเตอร ์
การงานอาชีพฯ 

8. นายวิสูตร คงเพิ่ม 49 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทยาศาสตร์การ
กีฬา 

สุขศึกษา พลศึกษา 

9. นางสาวเบ็ญจว
รรณ 

เนตรทิม 49 ชำนาญการ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 

10. นางสาวสิริทร โพชสาล ี 47 ชำนาญการ วท.บ. ชีววิทยาประยุกต ์ วิทยาศาสตร ์
11. นางพูนสุข นุชม่วง 47 ชำนาญการ ค.บ. เคม ี วิทยาศาสตร ์
12. นางสิริ

เสาวภาคย ์
ขวัญเมือง 45 ชำนาญการพิเศษ ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา ศิลปะ 

13. นางวิภาดา จิ้วตั้น 44 ชำนาญการพิเศษ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
14. นายสนั่น มักอาน 43 ชำนาญการ วท.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร ์
15. นางสาววิฉุณีย ์ เกียงเอีย 41 ชำนาญการ ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร ์
16. นายเกษม บิลรัตน์แก้ว 40 ชำนาญการ ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ 
17. นางสาวณัฐกานต์ จงขจรวงศ์ 29 - กศ.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
18. นางสาวอญัชัน มาศวิวัฒน ์ 29 - ศษ.บ. ภาษาอังกฤษศึกษา ภาษาต่างประเทศ 

 
 ประเภทพนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / เจ้าหน้าที่สนับสนุนอ่ืนๆ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล อาย ุ วุฒิ วิชาเอก กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ้างด้วยเงิน 

1. นางสาวสุวิมล แก้วเพ็ง 30 ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษาฯ งบประมาณ สพฐ. 
2. นางสาววิมลทพิย์ อรรถรัฐ 28 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย งบประมาณ สพฐ. 
3. นายธีระศักดิ ์ ศรียันต ์ 28 ร.บ. การบริหารรัฐกิจ ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ เงินโรงเรียน 
4. นางสาวนลินสัม ์ บุณโยดม 28 อ.บ. ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ เงินโรงเรียน 
5. นางสาวฟาโรซา เอ็มเอ็ม 26 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 

เพื่องานบริการ 
ภาษาต่างประเทศ เงินโรงเรียน 

6. นายธีระยุทธ แก้วดี 26 ศป.บ. นาฏยรังสรรค ์ ศิลปะ เงินโรงเรียน 
7. นางสาวปฏิญญา อรรถรัฐ 23 วท.บ. วิทยาศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ฯ เงินโรงเรียน 
8. นางสาวศรีวด ี เชยผอม 37 บธ.บ. การบัญชี เจ้าหน้าท่ีธุรการ งบประมาณ สพฐ. 
9. นายเกรียง สีสายทอง 56 - - พนักงานขับรถ งบประมาณ สพฐ. 

10. นายโพธิ์ศักดิ ์ ผกแก้ว 46 - - นักการ เงินโรงเรียน 
11. นางวิไล ศรีศักดิ ์ 62 - - แม่บ้าน เงินโรงเรียน 
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๑.๔ ข้อมูลนักเรียน 
 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2564   รวม 244 คน  (ข้อมูล  ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

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

ทั้งสิ้น 
จำนวนห้อง 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 อำนาจหน้าที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ๒ ระดับ คือ ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดกระบวนการเรียนรู้โดยส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและการอำนวยความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทัง้ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการสนับสนุนให้ครูผู้สอน
ใช้สื่อการเรียนการสอนและวิทยาการประเภทต่างๆ สนับสนุนให้วัดและประเมินผลตามรูปแบบที่เหมาะสม 
โดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลเพื ่อตอบสนองผู ้เรียนที่มีความแตกต่างกัน มุ ่งเน้นด้านคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ผู้เรียน โดยการให้ครูผู้สอนทุกคนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องโรงเรียน นอกจากนี ้โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์มีบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คือ 

0 20 40 60 80

ม.1

ม.2

ม.3

ม.4

ม.5

ม.6

เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดัชั้น ม.1 - ม.6
ปีการศึกษา 2562 - 2564

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2562
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๑) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 

๒) จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
๓) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
๔) จัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองของผู้เรียน 
๕) ออกระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมทั้งระเบียบและข้อบังคับที่เก่ียวกับการบริหารจัดการศึกษา 
๖) กำกับ ติดตาม ประเมินผลงานตาม แผนงานโครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน

การพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินงานทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๗) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้และจัดหา

ผลประโยชน์จากทรัพย ์ส ินของโรงเร ียน ทั ้งท ี ่ เป ็นราชพัสด ุและทรัพย ์ส ินอื ่นๆ  ตามระเบ ียบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๘) จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

9) ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น 
10) ปฏิบัติหน้าที่อื ่นเกี่ยวกับกิจการภายใน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย

กำหนดให ้
 

๑.๖ ภาระงาน/ปริมาณงาน 
 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรายละเอียดปริมาณงาน ดังนี้ 

 ๑) จัดการศึกษาให้กับนักเรียน ๒ ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.3) และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.6) 

๒) จำนวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จำนวน 244 คน 
๓) ระยะทางจากโรงเรียนถึงสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 18 กิโลเมตร 
๔) งานด้านการบริหารและการจัดการ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ แบ่งการบริหารงานเป็น 5 ฝ่าย 

ดังนี้ 
 (1) ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  มีหน้าที่ ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านวิชาการ

ของ สถานศึกษา ได้แก่ การวางแผนงานด้านวิชาการ การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็น
การ พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
การพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การ
แนะแนว การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กับสถานศึกษา และองค์กรอื่น การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ
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ของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การจัดทำสำมะโนผู้เรียน และการรับนักเรียน 

(2) ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ   มีหน้าที ่ ควบคุม ดูแล ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผล  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา การวางแผนและนโยบายของสถานศึกษา มุ่งเน้นความ
เป็นอิสระในการบริหารจัดการให้มีความคล่องตัวโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
และบริหารงบประมาณแบบมุ่งผลงานให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา
รายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ ้นต่อผู้เรียน 
ควบคุมดูแลการพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ดูแลงานสวัสดิการร้านค้าของโรงเรียน ควบคุมดูแล 
งานสำนักงานฝ่ายบริหารงบประมาณ ส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบด้านต่างๆ ของฝ่าย
บริหารงบประมาณ ควบคุมดูแลการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร วางแผน ดำเนินงานฝ่ายบริหาร
งบประมาณ กำหนดวิธีการและติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลดีต่อส่วนรวม และสร้างขวัญกำลังใจแก่
บุคลากรในฝ่าย วางแผนและจัดให้มีการรวบรวมข้อมูล สถิติ เกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ ระบบควบคุม
ภายในสถานศึกษา ป้องกัน แก้ปัญหาและนำข้อมูลไปใช้ในการ พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) ฝ่ายบริหารงานบุคคล  มีหน้าที ่วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง  สรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ส่งเสริมระเบียบวินัยและงานสวัสดิการ 

(4) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ ดำเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ  ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  ดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  ส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนและประสานงาน
การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื ่นที่จัดการศึกษา  ประสานราชการกับ
หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่น  บริการสาธารณะ และงานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

(5) ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  มีภาระงานในความรับผิดชอบ  คือ  ส่งเสริมกิจกรรม
นักเรียน  ส่งเสริมประชาธิปไตย  กิจกรรมทัศนศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ส่งเสริมวินัยนักเรียน                 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานปกครอง งานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.งานส่งเสริมกิจการ
นักเรยีน 
2.งานระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรยีน 
3.งานส่งเสริมวนิัยและ
พฤติกรรมนกัเรยีน 
4.งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 
5.งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย 
6.งานสถานศกึษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติด และ
อบายมขุ 

1.งานวางแผน
อัตรากำลังและกำหนด
ตำแหน่ง 
2.งานสรรหาการบรรจุ
แต่งต้ัง 
3.งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
4.งานติดตามการ
ปฏิบัติราชการและสิทธ ิ
ประโยชน์ของ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 

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

1. งานบริหารหลกัสูตร
สถานศกึษา 
2. งานนเิทศการศกึษา 
3. การวิจยัเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
4. งานทะเบียนวัดผล
ประเมนิผล และเทียบโอน 
5. งานห้องสมุด 
6. งานสำมะโนผูเ้รยีนและ
รับนักเรยีน 
7. งานแนะแนว 
8. งานกลุม่สาระ 8 กลุ่ม 
9. งานกจิกรรมนกัเรียน 
10.งานปรับปรุงพัฒนา
ระบบการเรยีนรู ้
11.งานพัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 
12.งานส่งเสรมิชุมชนทาง
วิชาการ 
13.งานส่งเสรมิประสาน 
งานการศึกษานอกระบบ 
14. งานพัฒนาระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศกึษา 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน   

 
รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
ฝ่ายบริหารงาน
งบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบคุคล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฝ่ายบริหารงาน 
กิจการนกัเรียน 

นักเรียน / ครู /ผู้ปกครอง 
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๑.๗ โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์  กำหนดกรอบโครงสร้าง ดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / 
กิจกรรม 

เวลาเรียน 

ระดับมธัยมศึกษาตอนต้น ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย 

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม.4-6 

 กลุ่มสาระการเรียนรู ้  
     ภาษาไทย 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     คณิตศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
     วิทยาศาสตร ์ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
    สังคมศึกษา ศาสนา  
    และวัฒนธรรม 
- ประวัติศาสตร ์
 
- ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
- หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม 
และการดำเนินชีวิตในสังคม 
- 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 
     เทคโนโลย ี

80 
(2นก.) 

80 
(2 นก.) 

80 
(2 นก.) 

120 

(3 นก.) 
    ภาษาต่างประเทศ 120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
120 

(3 นก.) 
240 

(6 นก.) 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) 880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
880 

(22 นก.) 
1,640 

(41 นก.) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 120 120 160 400 
รายวิชาเพ่ิมเติม            
 

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.) 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด 
1,440 

ชั่วโมง/ป ี
1,400 

ชั่วโมง/ป ี
1,440 

ชั่วโมง/ป ี
4,500 

ชั่วโมง/ป ี
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๑.๘ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนเกษตรกร มีประชากรประมาณ ๖ ,๕๐๐ 
คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา                 
จังหวัดตรัง ศูนย์วิจัยโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง และบริษัทแพลนทอยคลี
เอชั่น อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำสวนยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นท่ีเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทำอิฐดินเผา การจักสานเครื่องจักสาน ทำสวนยางพารา   
 ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลัก คือ ทำสวนและรับจ้าง
ทั่วไป ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๕๐,๐๐0 บาท จำนวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๓ คน 

๑.๙ โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
     โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เป็นสถานที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรยีน 
เนื ่องจากมีแหล่งเร ียนรู้ ในชุมชนที ่สำคัญได้แก่ น้ำตกน้ำเค็ม(นบยักษ์) สวนพฤกษศาสตร์ทุ ่งค่าย                           
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ศูนย์โรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ สวนนวคุณ (เศรษฐกิจพอเพียง)  
ศูนย์เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชจังหวัดตรัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งค่าย พิพิธภัณฑ์โบราณสถานบ้านคีรีรัตน์ 
และบริษัทแพลนทอยคลีเอชั่น ซึ่งผลิตของเล่นสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ของโรงเรียนเป็นอย่างดี และให้การสนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีความเชื่อถือ
และไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน แต่ด้วยโรงเรียนตั้งอยู่ในเขตรอยต่อระหว่างอำเภอเมือง และ
อำเภอย่านตาขาว ซึ่งขนาบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษของจังหวัดตรัง การคมนาคมที่สะดวกส่งผล
ให้โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนที่ลดลง จึงทำให้โรงเรียนมีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการบริหารจัดการ 
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ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อม 
 

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ได้จัดประชุมครูบุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวแทน
ผู้ปกครอง และสภานักเรียน ร่วมกันวิเคราะห์สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) และ 
สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M) พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และ โครงการ/กิจกรรม สามารถสรุปได้ดังนี้  

สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (๒S๔M)  

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure: S๑) 
๑.๑ มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน  
๑.๒ โรงเร ียนเปิดโอกาสให้นักเร ียนมีส ่วนร่วมในการ
ดำเนินงานต่าง ๆ  
๑.๓ โรงเรียนมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
๑.๔ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้เกี ่ยวกับ       
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

๑.๑ นโยบายการจัดการศึกษา มีภาระงานมากข้ึน ทำให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง  

๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (Service and Products: S๒) 
๒.๑ นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
2.2 นักเรียนสามารถเลือกรายวิชาเพ่ิมเติมได้อย่าง
หลากหลายตามศักยภาพของตน  
๒.3 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  
๒.4 โรงเรียนมีการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และ
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  
2.5 โรงเรียนมีการส่งเสริมและดูแลนักเรียนเรียนร่วม  
๒.6 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลเอาใจใส่จากครูอย่าง
ทั่วถึง เช่น โครงการเยี่ยมบ้าน 100 % 

๒.๓ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษาไม่เป็น
ตาม เป้าหมาย  
๒.2 ผลการทดสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขต
พ้ืนที่และต่ำกว่าระดับประเทศ  
 

๓. ด้านบุคลากร (Man: M๑) 
๓.๑ ผู้บริหารมีวุฒิการศึกษา และมีศักยภาพในการทำงาน  
๓.๒ บุคลากรมีความพร้อมด้านคุณวุฒิตรงตามวิชาเอก  
๓.๓ บุคลากรใฝ่หาความรู้ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  
๓.๔ ครูมีจรรยาบรรณ มีความทุ่มเท เสียสละ  
๓.๕ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๑ บุคลากรบางส่วนขาดความชำนาญและทักษะด้าน 
ICT  
๓.๒ มีจำนวนครูบางวิชาเอกไม่เพียงพอ  
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
๔. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน (Money: M๒) 
๔.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนฯและ 
ระเบียบราชการ  
๔.๒ การใช้จ่ายงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 
๔.๓ โรงเรียนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรร 
งบประมาณตามกลุ่มงานอย่างชัดเจน  
๔.๔ มีการระดมทุนจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือเป็น 
ทุนการศึกษาของนักเรียน  

๔.๑ การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน  
 

๕. ด้านวัสดุ และอุปกรณ์ (Materials: M๓) 
๕.๑ มีจำนวนห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ีเพียงพอต่อการจัดการ
เรียนการสอน  
๕.๒ มีโทรทัศน์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกห้อง  
 

๕.๑ มีเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียน การ
สอนไม่เพียงพอ  
๕.๒ ระบบอินเตอร์เน็ตไม่เสถียรและไม่ครอบคลุม ทุก
พ้ืนที่ในโรงเรียน  
๕.๓ ขาดวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และขาด
การบำรุงรักษาให้คงทน  
๕.๔ การซ่อมแซมอาคารและห้องเรียนมีความล่าช้า  
๕.5 ห้องน้ำของนักเรียนมีจำนวนไม่เพียงพอ  

๖. ด้านการบริหารจัดการ (Management: M๔) 
๖.๑ ระบบการบริหารมีการกระจายอำนาจ การแบ่ง 
โครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ  
๖.๒ โรงเรียนมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน และ
โครงการเพื่อใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและ
ชัดเจน  
๖.๓ โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
๖.๔ มีคำสั่งในการปฏิบัติงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วน 
ร่วม 
๖.๕ มีการนิเทศภายในอย่างเข้มแข็ง  
๖.๖ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ผ่านทาง เว็บไซต์
และสื่อออนไลน์ของโรงเรียน  
๖.7 มีระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีดี  
๖.8 มีการส่งเสริมสนบัสนนุให้นักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมต่างๆ  

๖.๑ มีนโยบายเร่งด่วนจากต้นสังกัด ทำให้ครูมีภาระงาน
มากขึ้น ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน  
๖.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนให้เป็น 
ปัจจุบันและหลากหลายช่องทาง 
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สถานภาพปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (STEP)  

โอกาส อุปสรรค 
๑. ด้านสังคม-วัฒนธรรม (Social: S) 
๑.๑ มีการช่วยเหลือ เกื้อกูลกันในชุมชน 
๑.๒ ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอก  
๑.๓ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ผู้นำชุมชน อย่างเข้มแข็ง 
๑.๔ นักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ 
สำคัญ  
๑.๕ มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

๑.๑ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างใน
โรงงานใกล้เคียง ทำให้ไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตร
หลาน  
๑.๒ นักเรียนบางส่วนมีสภาพครอบครัวที่แตกแยก 
ส่งผลกระทบต่อจิตใจและพฤติกรรมของนักเรียน 
๑.๓ พ้ืนที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด  

๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology: T) 
๒.๑ ความเจริญทางเทคโนโลยี มีความทันสมัย มี 
แหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้การทำงานรวดเร็วและ 
สะดวกมากข้ึน  
๒.๒ นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยใช้สื่อ 
เทคโนโลยี  

๒.๑ คอมพิวเตอร์มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ
จัดการ เรียนการสอน  
๒.๒ สื่อ เทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์และค่านิยมที่ดีเปลี่ยนไป  
๒.๓ ผู้ปกครองขาดการควบคุมดูแลการใช้
เทคโนโลยี ของบุตรหลาน 

๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) 
๓.๑ ชุมชนมีการบริจาคงบประมาณ และมีการ 
สนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์  
๓.๒ หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการระดมทุน
อย่างทั่วถึง  

๓.๑ ค่าครองชีพสูง ทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูง 
ทำให้มีปัญหาเรื่องการเงิน ส่งผลต่อการเรียนของ 
นักเรียน  
๓.๒ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย  

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic: P) 
๔.๑ มีระเบียบ กฎหมาย ให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
ตาม แนวทางท่ีกำหนดไว้  
๔.๒ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัยจาก 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
๔.๓ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน 
๔.๔ มีป้อมตำรวจอยู่บริหารทางเข้าโรงเรียน  
๔.๕ มีนโยบายที่ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียน
การ สอนที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 

๔.๑ ผู้ปกครองบางส่วน ขาดความรู้ เรื่องกฎหมาย 
และ พรบ.การศึกษา ส่งผลให้ขาดการให้ความ 
ร่วมมือ ในการจัดการศึกษา  
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วิสัยทัศน์  

โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีนิสัยใฝ่ดี ใฝ่รู้ ใช้สื่อเทคโนโลยียุคไทย
แลนด์ 4.0 อย่างสร้างสรรค์ ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิใจในความเป็นไทย และ
ก้าวสู่มาตรฐานสากล 

พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานสากล 
3. ส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพ 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือประโยชน์ต่อการจัด

การศึกษาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
6. ส่งเสริมพัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
7. ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิใจในความ เป็นไทย 
8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
1. นักเรียนในเขตบริการทุกคนต้องได้รับการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการ

ทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 
5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาสู่

คุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
6. ครูและนักเรียน มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้อย่าง

สร้างสรรค ์
7. การทำงานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมกระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
8. ครูและนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิใจในความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน  
กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

 
 

ส่วนที่ 3   ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
 

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
กลยุทธ์ที ่1        
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยจากภัยทุก
รูปแบบ 

1. โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

๑.  เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๒.  ประชุมผู้ปกครอง 
๓.  ผู้ปกครองเครือข่าย 

๒. โครงการสถานศึกษาสีขาว ๑. อบรมยาเสพติด 
๒. กิจกรรม To Be  
๓. ห้องเรียนสีขาว 

3.โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 
2.จัดอบรมเยาวชน อย. 
3.จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับห้องพยาบาล 
4.เด็กไทยฟันดี 
5.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ 
6.เสริมสร้างสมรรถภาพนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
ให้อยู่ในเกณฑ์ 
7.งานป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 

กลยุทธ์ที ่๒        
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางการศึกษา
ให้กับประชากรวัยเรียน
ทุกคน  

1. โครงการพัฒนางานแนะแนว ๑. ทุนการศึกษา 
๒. ปัจฉิมนิเทศ 
๓. แนะแนวศึกษาต่อ 
๔. เปิดบ้านวิชาการ 

2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียน
รวม 

๑. คัดกรองนักเรียน 
๒. ยกผลสัมฤทธิ์การอ่าน(สอนซ่อม/เสริม) 
๓. ค่ายพัฒนาการอ่าน เขียน 

กลยุทธ์ที ่๓       
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

1. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

1. กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
๓. สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
4. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
5. จัดซื้อวัสดุห้องปฏิบัติการ 
6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การทดลองและสารเคมี 

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์  

2. จัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ 
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 1  

กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
 3. โครงการพัฒนากิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย 

1. ค่ายภาษาไทย  
2. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
๓. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 

4. โครงการพัฒนาพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาต่างประเทศ 

1. กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ 
๒. ผลิต/จัดหาสื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
๓. กิจกรรมติวเข้มนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6  

5. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา 

1. กิจกรรมวันสำคัญ 
2. ผลิต/จัดหาสื่อ 

6. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้กลุ่มสาระการรู้
ศิลปะ 

1. ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
2. จัดทำสื่อและนวัตกรรมการสอน 

7. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสู่มาตรฐานสากลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

1.จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 

8. โครงการพัฒนากิจกรรมการ
จัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพ 

1.จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ 

9. โครงการพัฒนาและจัดหาสื่อ 1. จัดหากระดาษ/หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร/ปากกา
ไวท์บอร์ด 

10. โครงการส่งเสริมการอ่าน 1. หนังสือรางวัลซีไรต์และหนังสือได้รับรางวัลอ่ืนๆ
ปี ๒๕๖๔ 
2. หนังสือส่งเสริมการอ่านชุดการ์ตูนความรู้ 
3. เกียรติบัตรและของรางวัล 

11. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 
12. โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้าน ICT 

1. การรู้ดิจิทัล 
2. การใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน/และการหารายได้ 
3. การประกวดด้าน ICT  

13. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

1. วัดผลประเมินผล 
ตามสภาพจริง 
2. 1 ครู 1 นวัตกรรม 
3. พัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และ
บันทึกหลังสอน 
4. ติวเข้ม O-NET และ PISA  
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กลยุทธ์โรงเรียน แผนงาน/โครงการ กิจกรรม 
  5. ส่งเสริมความเป็นเลิศ 8 กลุ่มสาระ 

6. Open House 
7. ทดสอบวัดระดับความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
8. กิจกรรม STEM  
9. ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 

14. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสำหรับ
นักเรียนห้องเรียนพิเศษสัมฤทธิ์ 

1. รับขวัญน้อง 
2. ค่ายวิทยาศาสตร์ 
3. ศึกษาดูงาน 
4. กิจกรรมทบทวนความรู้ 
5. ทัศนศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. กิจกรรมโครงงานและ STEM 

15. โครงการ ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา 

1. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

16. โครงการกีฬาสี 1. จัดการแข่งขันกีฬาสี 
17. โครงการค่ายคุณธรรม 1. ค่ายคุณธรรม 
18. โครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาด 

1. กิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดกระ 

19. โครงการครอบครัวพอเพียง 1. เกษตรเพ่ือชีวิต 
20. โครงการสวนพฤกษศาสตร์ 1. จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ 
21. โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

1. กิจกรรมสภานักเรียน 
2. กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง 

กลยุทธ์ที ่๔ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษา 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร ๑. พัฒนาครู อบรม สัมมนา  
๒. จ้างครูสาขาขาดแคลน 

2. โครงการพัฒนางานบริงาน
งบประมาณ 

1.ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
และแผนปฏิบัติการ 
2. พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสาร 

3. โครงการพัฒนางานบริงานทั่วไป 
 

1. พัฒนางานสารบรรณ 
2. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
3. พัฒนางานประชาสัมพันธ์ 
4. งานพระราชพิธี  

4. โครงการพัฒนางานกิจการ
นักเรียน 

1. พัฒนาสำนักงาน 

5. โครงการพัฒนางานทะเบียน
วัดผลประเมินผลและเทียบโอนผล
การเรียน 

1. พัฒนาสารสนเทศสำหรับการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน 
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ส่วนที่ 4 กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตัวช้ีวัดความสำเร็จ และค่าเป้าหมาย 
 

กลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 

2565 2566 2567 
กลยุทธ์ที ่1        
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมี
ความปลอดภัยจากภัย
ทุกรูปแบบ 

ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ  ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

7,000 

ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยยาเสพติด ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

27,000 

ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากโรคระบาด ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

30,000 

กลยุทธ์ที ่๒        
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทาง
การศึกษาให้กับ
ประชากรวัยเรียนทุก
คน  

ผู้เรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

30,000 

กลยุทธ์ที ่๓       
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 
 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

55,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประ เทศ 
 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
2565 2566 2567 

 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะกระบวนการและความรู้ พ้ืนฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ผู้เรียนผ่านการประเมินความสามารถใน
การอ่านในระดับดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

15,000 

ผู้เรียนมีทักษะ ความสามารถเข้าสู่การ
แข่งขัน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

100,000 

ผู้เรียนสามารถใช้ ICT ในชีวิตประจำวัน/
และการหารายได้ 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

54,790 

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 
3 

87,000 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

15,000 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมอยู่อย่า 
พอเพียง 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

5,000 

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

100,000 

ผู้เรียนได้รับความรู ประสบการณ์ตรง ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

30,000 

ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติงาน  รู้จักการวาง
แผนการทำงาน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

30,000 
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กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เป้าหมาย งบประมาณ 
2565 2566 2567 

กลยุทธ์ที ่๔       เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการศึกษา 

ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
85 

745,550 

การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ ดี ดี ดี 20,000 
การบริหารงานทั่วไปมีประสิทธิภาพ ดี ดี ดี 20,000 
การบริหารงานมีประสิทธิภาพ ดี ดี ดี 3,000 
งานทะเบียนวัดผลประเมินผลและเทียบ
โอนผลการเรียนมีประสิทธิภาพ 

ดี ดี ดี 30,000 
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 การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่าง
ดำเนินการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ นับเป็นปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานโครงการประสบผลสำเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โรงเรียนจึงกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 
 
4.1 หลักการ (Principle) 

1. การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มุ ่งเน้นการนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้จากการดำเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

2. การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผล เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร ทำความเข้าใจ 
เรียนรู้ ร่วมกัน และพัฒนาปรับปรุงมิใช่มุ่งเน้นควบคุมการดำเนินงานตามกิจกรรม เวลา หรืองบประมาณที่
กำหนด 

3. ยึดหลักการประเมินตนเองของผู้ปฏิบัติกับการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  เพื่อเป็นการดึงพลัง
ความ รับผิดชอบร่วมกันจากทุกส่วน โดยให้การกำกับติดตามประเมินและรายงานเป็นส่วนประกอบที่ควบคู่
ไปกับการพัฒนางานสู่ความสำเร็จ 
 
4.2 การกำกับ (Monitoring) 

1. โรงเรียนจัดระบบการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์และมาตรฐานการศึกษาของ 
โรงเรียน ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ 

2. โรงเรียนกำหนดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ 
และ สิ้นสุดการดำเนินการ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสำเร็จของงาน 
 
4.3 การตรวจสอบ (Auditing) 

1. การตรวจสอบหรือประเมินภายใน (Internal Quality) โรงเรียนจะดำเนินการประเมินตนเอง 
(School Self Evaluation) เป็นการภายใน โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนมอบหมาย ทั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลมา
ปรับปรุงพัฒนางานและรับการประเมินภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

2. การตรวจสอบหรือประเมินจากภายนอก (External Quality Audit) โรงเรียนจะได้รับการ
ประเมินจากองค์กรอิสระซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่รัฐบาลกำหนด โดยเป็นการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 
4.4 การรายงาน (Reporting) 

1. โรงเรียนกำหนดให้ผู ้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตามโครงการที ่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ และรายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นปีการศึกษาและเมื่อการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น 
ตามแบบรายงานที่โรงเรียนกำหนด 

2. โรงเรียนจัดทำรายงานประจำปี (SAR) เพื่อรายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ทั้งผลสำเร็จ จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ส่วนที่ 5   การกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงาน 
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ข้อเสนอแนะที่โรงเรียนจะดำเนินการต่อไป เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และรายงานต่อสาธารณชน ชุมชน 
ผู้ปกครอง ประชาชน 
 
4.5 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตาม 
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 

2. เพ่ือกำกับ ติดตาม ประเมิน รายงานและรวบรวมผลการปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งจะทำให้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การปรับแผนปฏิบัติ
ก า ร 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสม 

3. เพ่ือนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดท้าแผนปฏิบัติการในระยะต่อไป 
 
4.6 เป้าหมาย 

1. ติดตามการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖4 ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดกิจกรรม/โครงการ 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ เมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖3 
3. สรุปรายงานผลตามกิจกรรม/โครงการ หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖4 

 
4.7 วิธีดำเนินการ 

1. มอบหมายผู ้รับผิดชอบการกำกับติดตามและประเมินผลงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี งบประมาณ ดังต่อไปนี้ 

 1) ผู้อำนวยการ 
 2) รองผู้อำนวยการ 
 3) หัวหน้าโครงการ 
 4) คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 
2. จัดทำปฏิทินกำหนดภารกิจกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
3. จัดเตรียมเครื่องมือในการตรวจสอบ กำกับ ติดตามและประเมินผล 
4. แจ้งทุกฝ่าย งาน กลุ่มสาระและผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการทราบ  เพื่อถือปฏิบัติ 

และให้รายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาและแบบที่กำหนด 
5. ดำเนินการติดตามและประเมินผลตามปฏิทินที่โรงเรียนกำหนด 
6. สรุปและรายงานผล 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


