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ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวดัตรัง 

กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพื่อการจัดการเรียนการสอน
แก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓ 
เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬาในลักษณะโรงเรียนประจ า และต่อมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการ ให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบ
ประหยัด     ให้ด าเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ
จัดการเรียน    การสอนวิชาพลานามัย และฝึกกีฬา ให้กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการ
สอนวิชาสามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจ า รวม ๑๐ แห่ง ในเขตการศึกษา
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  เขตการศึกษา  ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

เขตการศึกษา  ๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตการศึกษา  ๕  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุร ี
เขตการศึกษา  ๖  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
เขตการศึกษา  ๗  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค ์
เขตการศึกษา  ๘  โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
เขตการศึกษา  ๙  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
เขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธาน ี
เขตการศึกษา ๑๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
เขตการศึกษา ๑๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 ต่อมา กรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัดเพิ่มอีก ๒ แห่ง       
เพื่อให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๔สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓    
จัดตั้งโรงเรียนกีฬาในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อ จ ากัด
ด้านงบประมาณและมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพิ่มอัตราก าลังคน กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถ
ด าเนินการเปิดการเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได้ ส านักงานพัฒนาการ
กีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เห็นความจ าเป็นในการด าเนินงานเปิดการเรียนการสอน
โรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง ตามนโยบายรัฐบาล
เกี่ยวกับความเสมอภาคทาง การศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเขตพื้นที่
ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘  จะใช้พื้นที่ ทรัพยากร อุปกรณ์ต่างๆ ของวิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของส านักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการสนับสนุนการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน จากการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม  
๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ 
(ม.๑– ม.๓) ถึงระดับช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔–ม.๖) โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา 
๒๕๔๘ เป็นปีแรก ใน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ส านักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ ได้แต่งตั้งให้ นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับ ๘ วิทยาลัยพล
ศึกษาจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๗ มกราคม 
๒๕๔๘ และจากนั้นได้มีค าสั่งสภาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬา
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จังหวัดตรัง ตั้งแต่ วันที่ ๒๑กันยายน๒๕๔๘เป็นต้นไปในปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก ๒ ชนิด
กีฬา คือ ยิงปืน และยูโด และในปีการศึกษา ๒๕58 เปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีก 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล มวยไทย
สมัครเล่น และยิงธนู  ปัจจุบันเปิดรับนักเรียนรวม 8 ชนิดกีฬา  ในช่วงเริ่มด าเนินการ ได้รับความอนุเคราะห์
อาคารเรียนและสนามฝึกซ้อมจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง เลขที่ ๙๐ หมู่ ๑ ถนนตรัง-ปะเหลียน 
ต าบลทุ่งกระบือ อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง  และย้ายที่ตั้งมายังโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ 
ต าบลทุ่งกระบือ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ 
  

ผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งแต่เริม่กอ่ตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 
ถึงปัจจุบัน มีดังนี ้

 ปี พ.ศ. 2548 – 2556    
นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร   ด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้อ านวยการตามล าดับ 

 ปี พ.ศ. 2557 – 2558    
นายณัฎฐวัฒน์  สุวรรณโฆษิต ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

 ปี พ.ศ. 2558 – 2562    
นายพิสิฐ  ชาญรังษ ี  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 ปี พ.ศ. 2562 – ปีปัจจุบัน    
นางละออศรี  ทิพย์แก้ว  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

 

ปัจจุบันโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง มีนักเรียนทั้งสิ้น ๓80 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6     
มีชนิดกีฬาที่เปิดสอน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา ฟุตบอล มวยสากลสมัครเล่น ยูโด ยิงปืน ฟุตซอล มวยไทย
สมัครเล่น ยิงธนู  และปีนหน้าผาและในปัจจุบันนางละออศรี   ทิพย์แก้ว ด ารงต าแหน่ง รักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 

ทีต่ั้งสถานศกึษา  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ ๑ ต าบลทุ่งกระบือ  อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 92140  
โทรศัพท์๐-๗๕๒๐-๔๗๑๕ และ ๗  โทรสาร ๐-๗๕๒๐-๔๗๑๖  เว็บไซต์ :  www.trss.ac.th 
E-mail address : trss_trangs@hotmail.co.th 

ลักษณะสภาพภูมิศาสตร์ 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอย่านตาขาว 
จังหวัดตรัง ห่างจากที่ว่าการอ าเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร มีพื้นที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร่ ๒ งาน 
๔๒.๗ ตารางวา มีชุมชนอยู่โดยรอบ มีประชากรประมาณ ๗,๘๓๒ คน จ านวน ๑,๘๗๒ ครัวเรือน อาชีพหลัก
ของชุมชน คือ 

๑. อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา สวนปาล์ม เลี้ยงสัตว์น้ าและประมงชายฝั่ง 
๒. อาชีพรับจ้าง ท าสวน และโรงงาน  
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามมีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนท าให้ได้รับความร่วมมือ

จากชุมชนเป็นอย่างดี 
 

http://www.trss.ac.th/
mailto:trangs@hotmail.co.th
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สภาพท าเลที่ตั้ง 
มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่โดยรอบดังนี้ 
ด้านทิศเหนือ  ติดต่อกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง (ด้านหน้าโรงเรียน) 
ด้านทิศใต้    ติดต่อกับถนนสายนานิน 
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อชุมชนหมู่บ้านนานินและเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับมัสยิสกลางจังหวัดตรัง 

 

 
 

ภาพที่ตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังต้ังอยู่เลขท่ี ๔๔ หมู่ 
๑ ต าบลทุ่งกระบืออ าเภอย่านตาขาว จังหวัด
ตรัง 92140  
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แผนผังบริเวณโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 

 
 

ต าแหน่งอาคารสถานที ่
1)   ปูอมยาม   
2)   ปูายชื่อโรงเรียน  
3)   สนามฝึกซ้อม 
4)   อาคารเรียน 
5)   เสาธงและลานเอนกประสงค ์
6)   หอพระ  
7)   อาคารหอสมุด 
8)   อาคารยานพาหนะ 
9)   โรงอาหาร  
10)   อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
11)   สนามฟุตบอล/ลู่ยาง 
12)   หอพักนักเรียน 
13)   โรงซักรีด 
14)   โรงประปา    
15)   โรงยิมมวย 
16)   โรงยิมเอนกประสงค์/โรงยมิยูโด 
17)   อาคารสนามยิงปืน 
18)   บ้านพักคร ู
19)   สระเก็บน้ า 
20)   อาคารพยาบาล 
21) โรงจอดรถ 
22) ห้องน้ ารวม 
23) สนามยิงธนู  

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
TRANG SPORTS SCHOOL 

๔๔ หมู่ที่ ๑ ต าบลทุ่งกระบือ  
อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง๙๒๑๔๐ ถนนซอยเทศบาลต าบลทุ่งกระบือ 
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   ตราประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ตราประจ าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง เป็นรูปพระพลบดี ทรงช้างเอราวัณอยู่เหนือ
ก้อนเมฆซ้อนทบัอยู่บนเครื่องหมายสามห่วง (เขียว ขาว เหลอืง) บรรจุอยู่ในวงรี
พื้นที่สีน้ าเงิน ขอบนอกเป็นสีเหลืองทอง  มีช่ือสถาบันการพลศึกษาอยู่ที่
ส่วนบน และมีช่ือโรงเรียนกฬีาจังหวัดตรังอยู่ทีส่่วนล่างของขอบสีเหลืองทอง และ
มีลายประจ ายาม 
อยู่ทั้งสองด้านระหว่างชื่อสถาบันการพลศึกษากับชื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

 พระพลบดี  หมายถึง  เทพแห่งความแข็งแกร่ง 
 ห่วงสีเขียว  หมายถึง  พลศึกษา 

           ห่วงสีขาว    หมายถงึ  จริยศึกษา 
           ห่วงสีเหลือง หมายถงึ พุทธิศึกษา 
การให้การศกึษากับบุคคล ควรให้ทั้งสามอย่างพร้อมๆ กัน คือ พุทธิ
ศึกษา  จริยศกึษา  พลศกึษา 

 

   ปรัชญา / คติพจน์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

ปรัชญา : สร้างชื่อด้านกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 
คติพจน ์: กยิราเจ  กยิรา  เถน˚(ท าอะไร  ท าจรงิ) 
 

   วิสัยทัศน์ 
   

สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของ 
สังคม  สู่ประชาคมอาเซียน  
 

พันธกิจ 
 

๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 ๒.  จัดการเรยีนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมอันพึงประสงค์อนุรักษ์ 

     ศิลปวัฒนธรรมไทย   
๔.  เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านกีฬาวิชาการและสุขภาพแก่ชุมชน 
๕.  จัดระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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เป้าหมาย 
 

๑ ผู้เรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับชาติ และนานาชาต ิ
๒ มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา  
๓ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๔ ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีความกตัญญูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีน้ าใจนักกีฬา 
๕ ผู้เรียนมีจิตส านึกรักความเป็นไทย  อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาและการฝึกกีฬา 
๗ โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการทางด้านกีฬา วิชาการและสุขภาพแก่ชุมชน 
๘ โรงเรียนมีแผนการบริหารงานชัดเจน มีการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ  
๙ โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย 

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้ เรียนให้มีความเป็นเลิศ
ทางกีฬา 8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา  ฟุตบอล  ฟุตซอล  มวยไทย  มวยสากล  ยิงปืน  ยูโด ปีนหน้าผา   
สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้
ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมีผลงานรางวัลติด
อันดับ ๑ - ๕  และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอนให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย จนได้รับ
รางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ  จึงก าหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า  “เก่งกีฬา  
รักษาวินัย  มีน้ าใจนักกีฬา” 

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังได้รับการส่งเสริมจนมีศักยภาพด้านกีฬาสูง  
เพราะโรงเรียนมีความพร้อมของสนามและอุปกรณ์  รวมทั้งผู้ฝึกสอนมีความสามารถ ท าให้ประสบผล 
ส าเร็จในการแข่งขันอยู่เสมอ เช่น ทีมฟุตบอลโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ นักกรีฑาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาซีเกมส์ ที่ประเทศอินโดนีเซีย ได้รับเหรียญทองแดง และได้รับรางวัลชนะเลิศ  วิ่ง ๔X๔๐๐ ม. ชาย 
๒ ปีซ้อน ท าให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคมที่กล่าวขานกันว่าโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเป็น”
แหล่งผลิตและพัฒนานักกีฬา” 



 

สารสนเทศงานอาคารสถานที ่ หน้า 7 
 

 

  ข้อมูลด้านบุคลากร 
 
 
 
 
 
   
          
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 
ผู้อ านวยการ 

 

๑. งานสารบรรณ 
๒. งานการเงินและบัญช ี
๓. งานพัสด ุ
๔. งานอาคารสถานที ่
๕.งานวางแผนและพัฒนา 
๖. งานยานพาหนะ 
7. งานบุคคลและสวัสดิการ 
8. งานประชาสัมพันธ์ 
9. งานวิเทศสัมพันธ์ 
10. งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 

๑. งานหลักสูตรและการสอน         
๒. งานทะเบียนและวัดผล         
๓. งานห้องสมุด 
๔. งานนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

    ทางการศึกษา 

๕. งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะ 

    และวัฒนธรรม 

๖. งานวิจัยการศึกษา  ผลิต  
    เอกสารและต ารา 
7. งานสารสนเทศ 
 

1. งานส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
๒. งานสถิติข้อมูลและทะเบียนนักกีฬา 
๓. งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๔. งานกายภาพบ าบัด 
๕. งานวิจัยการกีฬา 
๖. งานโภชนาการ  
 

รองฯ ฝุายบรหิาร รองฯ ฝุายวิชาการ รองฯ ฝุายพัฒนาการกีฬา ผช.ฯ ฝาุยกิจการนักเรียน 
 

ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

๑. งานพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน 
๒. งานกิจกรรมและนันทนาการ 
๓. งานหอพักนักเรียน 
๔.งานวัสดุเครื่องแต่งกายและซักรีด 
๕. งานสภานักเรียน 
๖. งานแนะแนวและบริการการศึกษา 
๗. งานบริการชุมชน 
8. งานพยาบาลและสุขอนามยั 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพศึกษา 

งานการพัฒนาระบบบริหาร 
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ท าเนียบฝ่ายอาคารสถานที่ 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 

 

   

นายอุดมศักดิ์   แคล่วคล่อง 

นายพนมศักดิ ์ ภพูันธ์ทวีพงศ ์ นายนพกรณ ์  แคล่วคล่อง นายชนะชน  ฤทธิเดช 

    

      

นายผิน  อ่อนสนิท นายบุญสิน ปานแจ่ม นายบุญลือ บุญสิทธิ์ นายสงบ หยงสตาร์ 

นางสายหยุด  อ่อนสนิท นางอรพรรณ ก าแหงส้อง นางยาสะ คงชาติ นางไกว้ หนูดี นางสมคิด อาจเส็ม นางชิสา เพ็งเทพ 

  
นายบา ไทรบุร ี นายบูรณ์พิภพ วงศ์ชู 

 
น.ส.เกสร ชูบาล 
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นโยบายและหน้าที่ความรับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 
 
 

 ก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามแผน
กลยุทธ์ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
 ควบคุมการจดัท าแผนและงบประมาณประจ าปีของงานอาคารสถานที่ฯ และประสานงาน

ภาพรวม ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 ศึกษา  วิเคราะห์  บริหารจัดการพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง และการบริหารความเสี่ยง พัฒนา

ระบบติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 
 พัฒนาพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน และโดยรอบโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 ก ากับดูแลด้านอนุรักษ์พลังงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 ติดต่อ ประสานงาน  ประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในทีเ่กี่ยวข้อง และหน่วยงานภายนอก  
 ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


