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ค ำน ำ 
 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเป็นสถานศึกษาเฉพาะทาง มีภารกิจในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคลในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และ
นานาชาติ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังได้ตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแข่งขันได้ในทุกระดับ โดยระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังได้ด าเนินงาน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2556 – 2560 และน ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2556 – 2560 มาเป็นแผนแม่บทในการพัฒนา เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมีการทบทวนยุทธศาสตร์ จัดท ายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 ขึ้น 
 ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารจัดการของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติ พ.ศ. 2561 – 2565 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 ขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน มีการระดม
ความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ เพ่ือให้           
การด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังช่วงระยะ 5 ปีข้างหน้าสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
 เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน สามารถตรวจสอบ วิจัย ติดตาม รายงานผลและประเมินผลการด าเนินงาน จึงได้รวบรวมข้อมูล
ทุกฝ่ายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 
                                                                                (นางลออศรี  ทิพย์แก้ว) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 
2565 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2561 – 2565 ส าหรับใช้เป็นแม่บทในการ
ขับเคลื่อนของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 – 2565 เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน มีการระดมความคิดเห็นและร่วมกันก าหนดทิศทางการด าเนินงาน
ร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินงานของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังช่วงระยะเวลา           
5 ปีข้างหน้าสามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 สำระส ำคัญของยุทธศำสตร์โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

  ปรัชญำ  
   “สร้างชื่อด้านกีฬา ก้าวหน้าวิชาการ ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม” 
  วิสัยทัศน์ 

สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดี 
ของสังคม สู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 
   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
   2. น าวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
   3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้น 
       พ้ืนฐาน 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
   5. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
  อัตลักษณ์ 
   “เก่งกีฬา รักษาวินัย มีน้ าใจนักกีฬา” 
  เอกลักษณ์ 
   “เป็นแหล่งผลิตและพัฒนานักกีฬา” 
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สำรบัญ 
 

ค ำน ำ            ก 
บทสรุปผู้บริหำร           ข 
สำรบัญ            ค 
บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง       1 

ประวัติและความเป็นมา         2 
 สถานที่ตั้ง              3 
 ตราประจ าโรงเรียน / สีประจ าโรงเรียน / ธงประจ าโรงเรียน     5 

ปรัชญา / คติพจน์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ       6 
 เป้าหมาย / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์          7   
 โครงสร้างการบริหารงาน         8 
 ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง       9 
 จ านวนบุคลากรทั้งหมด / จ านวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕63    10 
 คณะกรรมการสถานศึกษา           ๑1 
บทที่ 2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง     12 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน)     12 
 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและอุปสรรค)    13 
บทที่ 3 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ        14 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    14 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     15 
 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา     15 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง    16 
บทที่ 4 แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561 - 2565   18 
บทที่ 5 กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติกำร        74 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

 

   ข้อมูลพื้นฐำน 
                
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  ตั้งอยู่ในเขตต าบลทุ่งกระบือ  เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอย่านตาขาว  
จังหวัดตรัง ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอย่านตาขาว ประมาณ ๕ กิโลเมตร  มีพ้ืนที่โรงเรียนประมาณ ๙๒ ไร่ 
๒ งาน ๔๒.๗ ตารางวา  มีชุมชนอยู่โดยรอบ  มีประชากรประมาณ  ๗,๘๓๒  คน จ านวน  ๑,๘๗๒ ครัวเรือน  
อาชีพหลักของชุมชน คือ 
  ๑. อาชีพเกษตรกรรม ท าสวนยางพารา  สวนปาล์ม  เลี้ยงสัตว์น้ าและประมงชายฝั่ง 
  ๒. อาชีพรับจ้าง  ท าสวน  และโรงงาน 
ชุมชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  มีมัสยิด และวัดอยู่ใกล้บริเวณโรงเรียน  ท าให้ได้รับความร่วมมือ      
จากชุมชนเป็นอย่างดี  
 
   

ปรัชญำ : 
สร้างชื่อด้านกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม  

 
 

คติพจน์ : 
กยิราเจ  กยิรา  เถน˚  (ท าอะไร  ท าจริง) 

 
สถำนที่ตั้ง  :  ๔๔  ม.๑ เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ  อ. ย่านตาขาว  จ. ตรัง  ๙๒๑๔๐   

โทรศัพท์    :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๕ - ๗ 

โทรสำร      :  ๐ – ๗๕๒๐ - ๔๗๑๖     

 เว็บไซต์  :  www.trss.ac.th      

 E-mail  address : trss_trangs@hotmail.co.th 

 
 
 
 

http://www.trss.ac.th/
mailto:trangs@hotmail.co.th
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   ประวัติและควำมเป็นมำ 
 
กรมพลศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินงานจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขึ้น เพ่ือจัดการเรียนการสอนแก่

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬา โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓  
เห็นชอบในหลักการประกาศตั้งโรงเรียนกีฬาแบบเต็มรูปแบบโดยจัดตั้งที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแห่งแรก  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญและฝึกสอนกีฬา  ในลักษณะโรงเรียนประจ า และต่อมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ เห็นชอบในหลักการให้มีโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
รูปแบบประหยัด ให้ด าเนินการให้ครบทุกเขตการศึกษา โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัยและฝึกกีฬา  กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอน
วิชาสามัญให้กับนักเรียนของโรงเรียนกีฬาในลักษณะของโรงเรียนประจ า  รวม ๑๐แห่ง  ในเขตการศึกษา           
ต่าง ๆ ดังนี้ 
  เขตการศึกษา  ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 

เขตการศึกษา  ๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เขตการศึกษา  ๕  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 
เขตการศึกษา  ๖  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 
เขตการศึกษา  ๗  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 
เขตการศึกษา  ๘  โรงเรียนกีฬาจังหวัดล าปาง 
เขตการศึกษา  ๙  โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 
เขตการศึกษา ๑๐ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี 
เขตการศึกษา ๑๑ โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ 
เขตการศึกษา ๑๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

 ต่อมากรมพลศึกษา ได้ด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬารูปแบบประหยัด เพ่ิมอีก ๒ แห่ง เพื่อให้ครบทุกเขต
การศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ จัดตั้งโรงเรียนกีฬา
ในเขตการศึกษา ๑ ที่จังหวัดปทุมธานี และเขตการศึกษา ๔ ที่จังหวัดตรัง แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
และมาตรการลดขนาดส่วนราชการและไม่เพ่ิมอัตราก าลังคน  กรมพลศึกษาจึงยังไม่สามารถด าเนินการเปิด
การเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนกีฬาที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทั้ง ๒ แห่งได้ 
 ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เห็นความจ าเป็นในการ
ด าเนินงานเปิดการเรียนการสอนโรงเรียนกีฬาขึ้น ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ ในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ เขตการศึกษา ๔ 
จังหวัดตรัง  ตามนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับความเสมอภาคทางการศึกษาให้กระจายทุกท้องถิ่นและยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดในเขตพ้ืนที่ภาคใต้โดยในระยะเริ่มแรกในปีงบประมาณ ๒๕๔๘ จะใช้พ้ืนที่ ทรัพยากร 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ของวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง และงบประมาณในส่วนที่มีอยู่ของส านักพัฒนาการกีฬาและ
นันทนาการ สนับสนุนการด าเนินการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียน 
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จากการประชุมครม.สัญจร ที่จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ได้มีมติเห็นชอบให้
ด าเนินการเปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  ในระดับช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) ถึงระดับช่วง
ชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นปีแรก        
ใน ๓ ชนิดกีฬา คือ กีฬาฟุตบอล กรีฑา และมวยสากลสมัครเล่น ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้เพ่ิมกีฬายูโด และ     ยิง
ปืน และในปีการศึกษา 2558 ได้เปิด 3 ชนิดกีฬา คือ ฟุตซอล ยิงธนู และมวยไทยสมัครเล่น รวมเป็น 8 ชนิดกีฬา  
โดยส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการได้แต่งตั้งให้  นายเอกสิทธิ์  อ้วนไตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ ระดับ 
๘ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดตรัง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๗  
มกราคม ๒๕๔๘ และสภาสถาบันการพลศึกษา แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘   

ปัจจุบัน นางละออศรี  ทิพย์แก้ว ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 
   สถำนที่ตั้ง 

 

โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง     
สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา         
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๑                 
เทศบาลต าบลทุ่งกระบือ                  
อ าเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  
รหัสไปรษณีย์  ๙๒๑๔๐   

 
 
โทรศัพท์  ๐-๗๕๒๐-๔๗๑๕     โทรสำร ๐-๗๕๒๐-๔๗๑๖     
เว็บไซต์  www.trss.ac.th   E-mail  Address :  trss_trangs@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.trss.ac.th/
mailto:trangs@hotmail.com
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ต ำแหน่งอำคำรสถำนที่ 
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   ตรำประจ ำโรงเรียน 
     

พระพลบดี   หมายถึง   เทพแห่งความแข็งแกร่ง 
    ห่วงสีเขียว   หมายถึง   พลศึกษา 
    ห่วงสีขาว    หมายถึง   จริยศึกษา 
    ห่วงสีเหลือง  หมายถึง  พุทธิศึกษา 

          การให้การศึกษากับบุคคล ควรให้ทั้งสามอย่างพร้อมๆ กัน คือ                             
          พุทธิศึกษา จริยศึกษา  พลศึกษา 
 

   สีประจ ำโรงเรียน 
 

     สีประจ ำโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
     ประกอบด้วยสี 2 สี 
     ได้แก่  สีฟ้ำ และ สีขำว 

 
 
 

สีฟ้ำ เป็นสีแห่งความรัก ความกล้าหาญ และความเสียสละ เป็นพลังส าคัญในการต่อสู้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ไม่หวาดหวั่นต่อภัย และอันตรายทั้งปวง 

สีขำว เป็นสีแห่งความซื่อสัตย์ จงรักภักดี มั่นอยู่ในหลักธรรม ไม่ยอมให้สิ่งใดเข้ามาเจือปนเป็นความ
บริสุทธิ์ พร้อมที่จะพัฒนาขึ้นสู่ความดีเรื่อยๆ ไปอย่างไม่หยุดยั้ง 

ผู้อยู่ใต้ร่มฟ้า – ขาว ย่อมมีความภูมิใจในเอกลักษณ์แห่งตน ต้องเป็นบุคคลที่ประกอบไปด้วยความ
กล้าหาญ อดทน เสียสละ ให้ความรัก ความภักดี การยึดมั่นในสัจธรรมและคุณธรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อม
กับมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าเพ่ือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของตน 

 

   ธงประจ ำโรงเรียน 
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   ปรัชญำ    
 

ปรัชญำ 

สร้างชื่อด้านกีฬา  ก้าวหน้าวิชาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม 
 

    คติพจน ์  
 

คติพจน ์
กยิราเจ  กยิรา  เถน˚  (ท าอะไร  ท าจริง) 

 
 

   วิสัยทศัน ์
 

 สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม  
สู่ประชาคมอาเซียน  
 
 

   พันธกิจ 
  

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
 2. น าวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
 5. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 6. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
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เป้ำหมำย 
 

1. ผู้เรยีนเป็นตวัแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ 
2. โรงเรยีนมีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและฝึกซ้อมกีฬา 
3. มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
4. โรงเรยีนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวชิาการทางด้านกีฬา และสุขภาพแก่ชุมชน 
5. ผู้เรยีนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. ผู้เรยีนสามารถน าความรู้ด้านเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สรา้งชิ้นงาน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
    ต่าง ๆ และน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวันได้ 
7. ผู้เรยีนมีระเบียบ วินยั มีความกตัญญูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีน้ าใจนักกีฬา 
8. ผู้เรยีนมีจิตส านึกรักความเปน็ไทย อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9. โรงเรยีนมีแผนปฏิบัติราชการชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนส่งเสริมสนับสนนุพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

อัตลักษณ์ 
 

 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา 8 ชนิด
กีฬา คือ กรีฑา  ฟุตบอล  มวยไทย มวยสากล ฟุตซอล ยิงธนู  ยิงปืนและยูโด  สามารถเข้าร่วมการแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมีผลงานรางวัลติดอันดับ ๑ - ๕  และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอนให้
นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย จนได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ  
จึงก าหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า  “เก่งกีฬำ  รักษำวินัย  มีน้ ำใจนักกีฬำ” 

 

เอกลักษณ์ 
 

 เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องประกอบ
กับมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกทั้งมีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละ
ชนิดกีฬาซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่กล่าวขานกันอยู่เสมอว่า
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง“เป็นแหล่งผลิตและพัฒนำนักกีฬำ” 
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  โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 

แผนภูมิแสดงโครงสร้ำงกำรบริหำร 
 
 
 
 
   
          
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผู้อ ำนวยกำร 

 

๑. งานสารบรรณ 
๒. งานแผนและงบประมาณ 
๓. งานการเงินและบัญชี 
๔. งานยานพาหนะ 
๕. งานพัสดุ 
๖. งานบุคคล 
๗. งานอาคารสถานที่ 
๘. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
   สื่อสาร 
๙. งานประชาสัมพันธ์ 
10. งานวิเทศสัมพันธ์ 
 
 

๑. งานหลักสูตรและการสอน         
๒. งานทะเบียนและวัดผล         
๓. งานห้องสมุด 
๔. งานแนะแนวและบริการทางการศึกษา 
๕. งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๖. งานผลิตเอกสาร ต ารา และวิจัย 
7. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

1. งานหลักสูตรและการสอนกีฬา             
๒. งานส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
๓. งานบริหารจัดการสนามกีฬาและ 
    ครุภัณฑ์ทางการกีฬา 
๔. งานทะเบียนและสถิตินักกีฬา 
๕. งานวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๖. งานโภชนาการ 
  
 

รองฯ ฝ่ำยบริหำร ผชฯ ฝ่ำยวิชำกำร รองฯ ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ ผช.ฯ ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 
 

ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

๑. งานส่งเสริมบุคลิกภาพและ 
    วินัยนักเรียน 
๒. งานหอพักนักเรียน 
๓. งานสภานักเรียน 
4. งานนันทนาการและกิจการพิเศษ 
5. งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ 
6. งานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
๗. งานวัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

คณะกรรมกำรประกันคุณภำพศึกษำ 

งำนกำรพัฒนำระบบบริหำร 
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นำงละออศรี  ทิพย์แก้ว 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

 

เรือเอกบุญพบ  ประพฤติ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยพัฒนำกำรกีฬำ 
 

นำยปฐม  จันทะพำ 
รองผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยบริหำร 

นำงมิณฐ์ณภัทร์  สิงห์สุขุม 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ฝ่ำยวิชำกำร 

นำยทิตทยำ ณ สมบัติ 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 
ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

ท ำเนียบผู้บริหำรโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
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   จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลำคม 2563) 
 

ประเภท/วุฒิกำรศึกษำ 
ปริญญำโท ปริญญำตรี 

ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี 

รวม 
รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 
ข้าราชการ 4 2 5 4 - - 9 6 ๑5 

พนักงานราชการ - - - 1 - - - 1 1 

อาจารย์พิเศษ (ครูผู้สอน
วิชาสามัญ) 

- - 6 2 - - 6 2 8 

อาจารย์พิเศษ  
(ผู้ฝึกสอนกีฬา) 

- - 9 3 - - 9 3 12 

ผู้ฝึกสอนกีฬา
ภายในประเทศ 

- - 2 1 - - 2 1 3 

ลูกจ้าง - - 3 ๑2 8 8 11 20 31 

รวม   4 2 25 23 8 8 ๓7 33 70 
 

 
   จ ำนวนนกัเรียน ปกีำรศกึษำ ๒๕63 (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจกิำยน  ๒563) 
 

ที ่ ชนิดกีฬำ 
ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 

รวม 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ 

๑ 
กรีฑา         
- ลาน 3 2 2 2 2 3 1 2 5 1 4 3 17 13 30 

- ลู ่ 4 4 4 7 7 4 7 5 3 2 4 5 29 27 56 

๒ ฟุตบอล 5 3 4 3 6 1 5 2 1 1 1 3 22 13 35 

๓ มวยสากล 2 2 2 0 3 2 2 1 3 1 2 1 14 7 21 

๔ มวยไทยฯ 4 1 4 0 3 0 8 1 3 2 3 1 25 5 30 

๕ ยิงปืน 5 0 5 1 4 2 3 1 4 3 4 1 25 8 33 

๖ ยูโด 5 6 3 6 5 3 4 4 2 5 3 1 22 25 47 

๗ ยิงธนู 8 0 6 0 6 0 7 0 5 0 5 0 37 0 37 

๘ ฟุตซอล 16 0 12 0 14 0 13 0 13 0 11 0 79 0 79 

9 ปีนหน้าผา 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 

รวม 55 20 42 19 50 15 50 16 39 15 37 15 273 100 373 
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   คณะกรรมกำรสถำนศกึษำ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล ำดับที่ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ประเภทคณะกรรมกำร 
๑ นายวินัย    ทองรัตน์ ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2 นางณินท์ญาดา  รองเดช กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง 
3 พ.ต.ท.บรรเทา   ปลอดทอง กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
4 นายธนทัต    ชูแสง กรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 พระครูปลัดเริงชัย  ขันธ์ชู กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ 
6 นายสุอีน   สูบเด็น กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา 
7 นายจรูญ  ดอกบัวแก้ว กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8 ผศ.วราภรณ์  จินตสกุล กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

10 นายกิตติศักดิ์  เอื้อปัญจสินธุ์ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑1 นายสุทธิ  คงหนู กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
12 ผศ.มันทิรา  ผ่องอ าไพ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
13 นางสาวจิระภา  สมัครพงษ์ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า 
14 นายปฐม    จันทะพา กรรมการ ผู้แทนครู 
๑5 นางละออศรี  ทิพย์แก้ว กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการโรงเรียนฯ 
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บทท่ี 2 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกในประเด็นส าคัญแต่ละด้านของปัจจัยสภาพแวดล้อมดังนี้ 

ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
 1. จุดแข็ง (Strengths) 
  1.1) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  1.2) การจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนจากสถานที่จริงทั้งภายในและ 
    ภายนอกโรงเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  1.3) สิง่สนับสนุนเพ่ือพัฒนาด้านกีฬามีความพร้อมทุกชนิดกีฬาที่โรงเรยีนเปิดท าการเรียน 
  การสอน 
 2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
  2.1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สนับสนุนการเรียนการสอนยังไม่เพียงพอต่อ 
                            ความต้องการของนักเรียน 
  2.2) การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติราชการ 
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑   
                            ยังด าเนินการไม่เสร็จ 
  2.3) การจัดท าแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนยังไม่มีการด าเนินการ
  2.4) โรงเรียนยังไม่มีการจัดตั้งชมรมผู้ปกครอง 
  2.5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนน้อยกว่าที่ควร  
 2.6) สื่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ยังไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน
  2.7) การวางระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกับระบบและ 
        กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของต้นสังกัดมีความสอดคล้องกันเพียงบางส่วน 
        เท่านั้น 
  2.8) บางชนิดกีฬายังมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬาของนักเรียนน้อย  
 2.9) การจัดการความรู้ด้านการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศของแต่ละชนิดกีฬายังไม่มีความ 
        ชัดเจน 
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ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (โอกำสและอุปสรรค) 
 1. โอกำส (Opportunities) 
  1.1) มีแหล่งเรียนรู้ภายนอกที่รองรับนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ 
  1.2) มีเทคโนโลยีพ้ืนบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
  1.3) การน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมหรือทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 1.4) การประเมินคุณภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
   การศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของโรงเรียน 
  1.5) นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ ที่สมาคมกีฬาฯ  
  จัดการแข่งขัน 
 2. อุปสรรค (Threats) 
  2.1) โรงเรียนไม่มีเครือข่ายในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2) บุคลากรไม่ได้พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก  เนื่องจากขาดเครือข่ายข้อมูลการ 
  อบรมกับภายนอก 
 2.3) ผู้เรียนมีอาการเหนื่อยล้าจากการฝึกซ้อมกีฬาจึงท าให้ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมหรือการ
        แข่งขันทักษะวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
  2.4) การประเมินคุณภาพภายนอก หากโรงเรียนไม่มีการวางแผนในการด าเนินงาน  และ 
  ด าเนินงานไม่เป็นระบบเป็นขั้นตอน  ก็จะไม่มีหลักฐานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ 
                            ประเมิน   
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บทท่ี 3 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

 

1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

 1.1 วิสัยทัศน์ 
  สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม  
สู่ประชาคมอาเซียน  
 

 

   1.2 พันธกิจ 
  1) พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา 
  2) น าวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  3) จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันเทคโนโลยี 
  5) พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 6) อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
 
 1.3 เป้ำหมำย 

1) ผู้เรียนเปน็ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับชาติ และนานาชาติ 
2) โรงเรียนมีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาและฝึกซ้อมกีฬา 
3) มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา 
4) โรงเรียนเป็นแหลง่เรียนรู้และให้บริการวชิาการทางด้านกีฬา และสุขภาพแก่ชุมชน 
5) ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6) ผู้เรียนสามารถน าความรู้ดา้นเทคโนโลยี ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบ สร้างชิน้งาน ในกลุม่สาระ

    การเรียนรู้ต่าง ๆ และน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได้ 
7) ผู้เรียนมีระเบียบ วินัย มีความกตัญญูมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและมีน้ าใจ 

   นักกีฬา 
8) ผู้เรียนมีจิตส านึกรักความเปน็ไทย อนุรักษ์ ทะนุบ ารุงศิลปวฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
9) โรงเรียนมีแผนปฏิบัตริาชการชัดเจน และมีประสิทธภิาพ 
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 1.4 อัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังจัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางกีฬา           

8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา  ฟุตบอล  มวยไทย มวยสากล ฟุตซอล ยิงธนู  ยิงปืนและยูโด  สามารถเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ  ซึ่งจากการด าเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถและได้เข้า
ร่วมการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมีผลงานรางวัลติดอันดับ ๑ - ๕  และผู้ฝึกสอนจะอบรมสั่งสอน
ให้นักกีฬามีระเบียบวินัย รู้แพ้  รู้ชนะ  รู้อภัย จนได้รับรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยมและทีมมารยาทยอดเยี่ยมอยู่เสมอ  
จึงก าหนดอัตลักษณ์ไว้ว่า  “เก่งกีฬำ  รักษำวินัย  มีน้ ำใจนักกีฬำ” 

 
 1.5 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  

 เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับมีความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ฝึกซ้อมอีกทั้งมีผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีความสามารถเฉพาะด้าน
ของแต่ละชนิดกีฬาซึ่งน าไปสู่ความส าเร็จในการแข่งขันทั้งระดับชาติและนานาชาติจนเป็นที่กล่าวขานกันอยู่
เสมอว่าโรงเรียนกีฬากีฬาจังหวัดตรัง “เป็นแหล่งผลิตและพัฒนำนักกีฬำ” 

 

2. แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 2.1 วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค น ามาก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย 
      การจัดการศึกษา 
 2.2 จัดท าแผนพัฒนาและด าเนินการตามแผน 
 2.3 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 

 
3. กลยทุธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 ผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการและ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
   เป้าประสงค์ท่ี 1 ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

   เป้าประสงค์ท่ี 1 บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4  กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียน  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์  
   เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับ 
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  ท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความ 
  แตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจใน
  ความเป็นไทย 
 ประเด็นยทุธศำสตร์ที่ 5 กำรพัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 เป้าประสงค์ท่ี 1 นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับ 
   นานาชาติ 

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 เป้าประสงค์ท่ี 1 ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนโรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง 
๑) รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ 
  1.2 ธ ารงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย 
  1.3 ศรัทธา ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนา 
  1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2) ซื่อสัตย์สุจริต 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ 
  2.2 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ 
3) มีวินัย 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  3.1 ปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ 
 สังคม 
4) ใฝ่เรียนรู้ 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  4.1 ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการ 
 เลือกใช้สื่อ อย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถน าไปใช้ ใน

 ชีวิตประจ าวัน 
5) อยู่อย่ำงพอเพียง 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
 5.1 ด าเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
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  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพ่ืออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6) มุ่งม่ันในกำรท ำงำน 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  6.1 ตั้งใจรับผิดชอบในหน้าที่การงาน 
  6.2 ท างานด้วย ความเพียรพยายาม และ อดทนเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย 
7) รักควำมเป็นไทย 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย และมีความ 
 กตัญญูกตเวที 
  7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
  7.3  อนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาไทย 
8) มีจิตสำธำรณะ 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  8.1 ชว่ยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน 
  8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม  
9) มีน้ ำใจนักกีฬำ 
 พฤติกรรมบ่งชี้ 
  9.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน 
  9.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 

โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรงั พ.ศ. 2561 – 2565 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

  กลยุทธ์  

  1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน  
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 

   6. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
          เป้ำประสงค์  
    ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  กลยุทธ์  
1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ 

พัฒนาเรียนการสอน 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือ 

พัฒนาการเรียนการสอน 
4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็น

เลิศ 
 

 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   เป้ำประสงค์  
    บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

  กลยุทธ์  
     พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม 
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 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย  
   เป้ำประสงค์ 
    นักเรียน  เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ 

 เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น  
     ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทาง 
 วัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

  กลยุทธ์ 
  ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่น 
  พ้ืนบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 

 เป้ำประสงค์   
  นักเรียนเข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 

  กลยุทธ์  
  1. ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการกีฬา 
  3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
  5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 

 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
  เป้ำประสงค์   

ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  กลยุทธ์   

  1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ  
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
โรงเรียนกีฬำจังหวัดตรัง  พ.ศ. 2561 – 2565 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 เป้ำประสงค์ 
  1. ผู้ส าเร็จการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
 ตัวช้ีวัด 

1. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

  4. ผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 กลยุทธ์  
  1. พัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพทางวิชาการและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  2. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
  4. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถตามวิชาชีพ 
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
  6. ส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือน าไปใช้ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6

 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
O-NET 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง - - 30 - - 30 คน 

ฝ่ายวิชาการ
นายนรวิตร์ 
มณีภักดี 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อยกระดับการ
ทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ O-NET 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

2. โครงการปรับ
พ้ืนฐานนักเรียนใหม่ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนใหม่ และ
บุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

180 180 180 180 180 900 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์  สองสี 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนใหม่ได้รับ
ประสบการณ์จากการ
ปรับพื้นฐานการเรียนรู้ 
และมีทักษะชีวิตที่ดี  

80 80 80 80 80 80 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

 

หน้า  21 



  ห น้ า  | 22 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6

 

2561 2562 2563 2564 2565 

3. โครงการแหล่ง
เรียนรู้หรรษาสนุกกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

✓ ✓ ✓    

เชิงปริมาณ 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-6 และครูผู้สอน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

395 395 395 395 395 1,975 คน 

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวภัทรา 
เพทาย 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับความรู้
จากสถานที่ 
สถานการณ์และ
ประสบการณ์จริง น า
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
2. นักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการได้รับการ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จัก
แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
และรักท้องถิ่นของ
ตนเอง 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6

 

2561 2562 2563 2564 2565 

4. โครงการรับสมัคร
และสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง  
 

✓ ✓ ✓    

เชิงปริมาณ 

1.ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ทั้งหมด 
2.นักเรียนที่ศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 4 

480 500 530 550 570 2,630 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชนิดา  
สาโยธา 

เชิงคุณภาพ 

1.นักเรียนสอบผ่านการ
คัดเลือกได้ศึกษาต่อ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการรับ
สมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
5. โครงการ อย.น้อย 

✓ ✓ ✓    
เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายบริหาร 
นางทิพย์ฤดี 
ภูมิวงศ ์

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจ  90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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6. โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว 
เพชรนภา    
อัตเส็น 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
นันทนาการและอ่ืนๆ  
ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาทางวิทยาศาสตร์ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

7. โครงการติวเข้ม 
 O-NET 

✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  
และ 6 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

113 131 130 124 124 622 คน 

ฝ่ายวิชาการ
นายนรวิตร์ 
มณีภักดี 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและผล
การทดสอบระดับชาติ
โดยรวมพัฒนาขึ้น 

60 63 65 68 70  ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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8. โครงการอบรม
จัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

✓ ✓ ✓ ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง - 40 - - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน (Project-
Based Learning) 

- 85 - - - 85 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

9. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วย
กิจกรรมนันทนาการ 

✓ ✓ ✓ ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  - - - 40 - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นายภาวิน   
พงศ์ภิรมย์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดการเรียนรู้
โดยใช้กิจกรรม
นันทนาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- - - 85 - 85 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6

 

2561 2562 2563 2564 2565 

10. โครงการ 
รักการอ่าน 
- กิจกรรมเกร็ดความรู้
หน้าเสาธง 
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- กิจกรรมการประกวด
นิทานเล่มเล็ก 
- กิจกรรมซ่อมเสริม
การอ่าน 

✓ ✓ ✓ 

   

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว 
วรรณนิดา  
พูลสุด 

เชิงคุณภาพ 

1. ระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการที่
มีต่อการด าเนินงาน
โดยรวมอยู่ในระดับ ดี
มาก 
2. นักเรียนโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรังมี
ความสามารถในการ
อ่านที่ดีขึ้น 

80 85 86 87 90  ร้อยละ 

งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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11. โครงการ Big 
Cleaning day 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายชนินสสิทธิ ์
อินทรวิเศษ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการให้
ความร่วมมือในการ
รักษาความสะอาด
เรียบร้อยของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
12. โครงการปลูกฝัง
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

✓  ✓    

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
 

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นายชนินสสิทธิ ์
อินทรวิเศษ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
มีทักษะการด ารงชีวิต 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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13. โครงการ 
เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ 

✓ ✓ ✓    

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 3  และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

220 220 220 220 220 1,100 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นายภาวิน 
พงศ์ภิรมย์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

14. โครงการ 
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

✓ ✓ ✓    

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางทิพย์ฤดี 
ภูมิวงศ ์

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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15. โครงการ 
สัปดาห์วันสุนทรภู่ 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1–6 และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

400 400 400 400 400 2,000 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์   
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้ระลึกถึง
พระคุณของสุนทรภู่และ
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของ
ความเป็นไทย ได้แสดง
ถึงความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
คิดสร้างสรรค์ และ 
มีสุนทรียภาพทางภาษา  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
16. โครงการ 
ส่งเสริมอาชีพให้กับ
นักเรียน 

✓ ✓ ✓  ✓  

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
มัสลินทร์ 
กูสกุล 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจใน
โครงการ 

80 80 80 80 80 80 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 6
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17. โครงการ English 
we can 
- กิจกรรมน าเสนอ
ค าศัพท์หน้าเสาธง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- กิจกรรม 
English for Asean 

✓  ✓    

เชิงปริมาณ 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 -6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นายนรวิตร์ 
มณีภักดี 

เชิงคุณภาพ 

 

นักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรังมี
ความสามารถในการฟัง
พูด อ่าน และเขียน
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น 

70 70 70 70 70 70 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
18. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนด้วย 
E-book 
 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
ครผูู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนเรียนรู้  - 40 - - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางมิณฐ์ณภัทร์ 
สิงห์สุขุม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ด้วย E-book ได้ 

- 80 - - - 80 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
 

 

 

 
หน้า  30 



  ห น้ า  | 31 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวชี้วัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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19. โครงการอบรม 
จิตวิทยาการเรียน  
การสอนส าหรับครู 

✓ ✓ ✓ ✓ 
  

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ - - 40 - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์ 
สองสี เชิงคุณภาพ ครูผู้สอนสามารถน า 

จิตวิทยาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

งบประมาณ        
20. โครงการ           
บูรณาการการจัด              
การเรียนการสอนตาม
หลักการโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 ✓ ✓ ✓    

เชิงปริมาณ 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
 

400 400 400 400 400 2,000 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 
 

เชิงคุณภาพ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการ 
 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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21. โครงการอบรม
การจัดการเรียน              
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

✓ ✓ ✓ ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  - - - - 40 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ และ
สามารถน าความรู้ไปใช้
ในการจัดการเรียน             
การสอนได้ 

- - - - 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
22. โครงการเปิดบ้าน
กีฬาตรัง 

✓      

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 โรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
และนักเรียนโรงเรียน
กีฬาในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ 

- - - - 500 500 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 
 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ 
โครงการ  

- - - - 80 80 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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23. โครงการ
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 

✓      

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ 4 และ
บุคลากร  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

124 124 124 124 124 620 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นางอณัศยา 
แคล่วคล่อง 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนใหม่ทุกคนได้
รับทราบนโยบาย
แนวทางปฏิบัติ กฎและ
ระเบียบต่างๆ ของ
โรงเรียน 

95 95 95 95 95 95 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
24. โครงการระเบียบ
วินัยสร้างได้เริ่มที่ 
ตัวเราเอง 

✓      

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายทิตทยา 
ณ สมบัติ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน 
 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

 
 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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25. โครงการแข่งขัน
กีฬาสีภายในโรงเรียน 

✓      

เชิงปริมาณ 

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายนพกรณ์   
แคล่วคล่อง 

เชิงคุณภาพ 

 
ผู้เข้าร่วมโครงการเกิด
ความรักความสามัคคี
ภายในหมู่คณะ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
26. โครงการขยับกาย
สบายชีวีด้วยวธิีเต้น 
แอโรบิค 

✓      

เชิงปริมาณ 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นางสาวชาลีนี 
แก้วเนียม 

เชิงคุณภาพ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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27. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณแก่
ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

   ✓   

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - - 50 - 50 คน 
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคลและ
สวัสดิการ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และแนวทางใน
การปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณ 

- - - 90 - 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
28. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

   ✓   

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - - - 50 50 คน 
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคลและ
สวัสดิการ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และความเข้าใจ
ในเรื่องศีลธรรม 
จริยธรรมและเกิดความ
รักความสามัคคีภายใน
องค์กร 

- - - - 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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29. โครงการพัฒนา
บุคลากรด าเนินการ
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาการเรียน
การสอน    ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอน
กีฬาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - 40 - - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าแนวทางที่ได้
จากการวิจัยมาอภิปราย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนาและ
แก้ปัญหาการเรียน 
การสอน 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

30. กิจกรรมเลือกตั้ง
สภาส่งเสริม
ประชาธิปไตย 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายศรราม  
เจ้งฮ้อ เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
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ยุท
ธ์ท

ี่ 3
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ยุท

ธ์ท
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31. โครงการทักษะ
ชีวิตและต่อต้าน 
ยาเสพติด 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนและบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นางทิพย์ฤดี 
ภูมิวงศ ์
นายสาธิต   
เดชอรัญ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะชีวิต และ
ต่อต้านยาเสพติด 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
32. โครงการปัจฉิม 
นิเทศ 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.3 
ม.6 และบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

113 124 124 124 124 609 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายสยาม   
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีขวัญและ
ก าลังใจในการศึกษาต่อ
และประกอบอาชีพ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 6
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33. โครงการป้องกัน 
และระงับอัคคีภัย 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น ม.1 - 
ม.6 และบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายชนินสสิทธิ ์
อินทรวิเศษ 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
34. โครงการ 
วันไหว้ครู 
 

✓      

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 – 6 และ
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายศรราม   
เจ้งฮ้อ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที และ
ระลึกถึงพระคุณครู  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 6
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35. กิจกรรมแนะแนว
การศึกษา 

✓      
เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง  

41 62 62 62 62 289 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
มัสลินทร์ 
กูสกุล 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนสามารถศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาได้  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
36. กิจกรรมหนูรัก
ห้องเรียน 
 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

374 374 374 374 374 1,870 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายอรรฐกร  
ศรีปล้อง 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีนิสัยรักการ
ท างานเป็นหมู่คณะมี
ความสามัคคี มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และ 
หอ้งเรียนมีความสะอาด
เรียบร้อย เกิด
บรรยากาศที่ดีในการ
เรียนการสอน ช่วยให้
การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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37. กิจกรรมตักบาตร
ยามเช้าหน้าโรงเรียน 

✓      

เชิงปริมาณ 
บุคลากรและนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
ที่นับถือศาสนาพุทธ 

210 210 210 210 210 1,050 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์ 
สองสี 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักเห็นคุณค่าและ
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
38. กิจกรรมเด็กดี 
ศรีกีฬาตรัง 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความภาคภูมิใจในการ
ท าความดีและนักเรียนมี
แรงจูงใจเพ่ือพัฒนา
ตนเองในทางท่ีดีขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
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39. โครงการประชุม
นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียน 

✓  ✓    

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และผู้ปกครองนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นางอณัศยา  
แคล่วคล่อง 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจต่อ
โครงการ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
40. กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์/บทขอพร
ตามหลักศาสนาพุทธ
และอิสลาม 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายอรรฐกร  
ศรีปล้อง 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความตระหนักและเห็น
คุณค่าในหลักค าสอน
ของศาสนา  สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินชีวิต 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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41. โครงการทัศน
ศึกษาประวัติศาสตร์ไทย 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

72 72 72 72 72 360 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์  สองสี 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
จิตส านึกท่ีดีต่อสังคม  
เห็นคุณค่าและความ
ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทยมากข้ึน 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        

42. กิจกรรมเชิดชู
เกียรตินักกีฬา 

✓      

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
งานส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็น
เลิศ 
สิบเอกเฉลิมพล  
หนูหลง 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีความ
ภาคภูมิใจใน
ความสามารถด้านกีฬา
มากขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 6
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43. โครงการพัฒนา
กีฬามวยสากล
สมัครเล่นสู่ความเป็น
เลิศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
งานส่งเสริมกีฬา
เพ่ือความเป็น
เลิศ 
สิบเอกเฉลิมพล  
หนูหลง เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬามวย
สากลสมัครเล่นที่ดีขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

       งบประมาณ        
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 

 เป้ำประสงค์ 
  1. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 ตัวช้ีวัด  
  1. ครูผู้สอนประจ าวิชาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการเรียนการสอน 
  2. สัดส่วนของผลงานวิจัยหรอืนวัตกรรมต่อจ านวนครูผู้สอนประจ าวิชา 
  3. ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ 
 กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอน 
  4. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาเพ่ือพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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1. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงานวิจัย 

✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

- - - 40 - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายสยาม 
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย 

- - - 90 - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        

2. โครงการพัฒนา
บุคลากรด าเนินการ
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาการเรียน
การสอน ✓ ✓ ✓  

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 40 - - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 
 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
น าแนวทางท่ีได้จากการ
วิจัยมาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาการเรียน 
การสอน 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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3. โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนากีฬา 

   ✓ 

เชิงปริมาณ 
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 20 - - 20 คน 
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
นายสยาม 
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาจัดท าวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
พัฒนานักกีฬาให้มี
ความสามารถทางด้านกีฬา 
ที่สูงขึ้น 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
4. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนด้วย 
E-book 
 

   ✓ 

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  - 40 - - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางมิณฐ์ณภัทร์ 
สิงห์สุขุม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตสื่อการเรียน 
การสอนด้วย E-book  ได้ 

- 90 - - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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5. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้แก่
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

✓ ✓ ✓  

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - 40 - - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางมิณฐ์ณภัทร์ 
สิงห์สุขุม 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและผู้ฝึกสอน
สามารถน านวัตกรรมไป
เผยแพร่สู่บุคลากร
ภายนอกได้ 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 เป้ำประสงค์  
  1. บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัด 
  1. ผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 
  2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการและอาคารสถานที่ 
 กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่สังคม 

โครงกำร/
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 
รวม 

หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการเปิด
บ้านกีฬาตรัง 

✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1 – 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
และนักเรียนโรงเรียนกีฬาในเขต
พ้ืนที่ภาคใต้ 

- - - - 500 500 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์   
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ         
พึงพอใจต่อโครงการ  

- - - - 80 80 ร้อยละ 

งบประมาณ         
 

 

 

 

 
หน้า  48 



  ห น้ า  | 49 
 

 

โครงกำร/
กิจกรรม 

สอดคล้อง 
ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 
รวม 

หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

2. กิจกรรม 
แนะแนว
การศึกษา ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  

41 62 62 62 62 289 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
มัสลินทร์ 
กูสกุล เชิงคุณภาพ 

นักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         
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ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรทะนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม กำรละเล่นพื้นบ้ำนและกีฬำไทย  
 เป้ำประสงค์  
  1. นักเรียน เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ทั้งในระดับท้องถิ่น  
      ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ได้เรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคม และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 ตัวช้ีวัด  

๑. กิจกรรมทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
๒. กิจกรรมฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทย 

กลยุทธ์ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการฟ้ืนฟู อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม การละเล่นพ้ืนบ้านและกีฬาไทยในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาต ิและนานาชาต ิ
 

โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

รวม 
หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการสัปดาห์
สุนทรภู่ 

✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

400 400 400 400 400 2,000 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของ
สุนทรภู่และภูมิใจในเอกลักษณ์
ของความเป็นไทย ได้แสดงถึง
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ 
มีสุนทรียภาพทางภาษา และ
ดนตรี 
 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         
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โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

รวม 
หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

2. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยมท่ีดีงามต่อวันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
- วันลอยกระทง 
- วันพ่อแห่งชาติ 
- วันมาฆบูชา 
- วันวิสาขบูชา 
- วันอาสาฬบูชา 
  และวันเข้าพรรษา 
- วันแม่แห่งชาติ 

✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

412 412 412 412 412 2,060 คน 

ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักและ
เห็นถึงความส าคัญของวันส าคัญ
ต่าง ๆ ของชาติ 

85 87 88 90 90  ร้อยละ 

งบประมาณ         

3. โครงการปลูกฝังหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
ภายในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายชนินสสิทธิ ์
อินทรวิเศษ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจ และมีทักษะการด ารงชีวิต 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         
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โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

รวม 
หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

4. โครงการค่ายวัยใส 
ใจสะอาด ปราดเปรื่องธรรม 

✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายทิตทยา 
ณ สมบัติ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ        
5. โครงการวันคล้าย   
วันสถาปนาโรงเรียน 

✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

443 443 443 443 443 2,215 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายอุดมศักดิ์ 
แคล่วคล่อง เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรัก 

ความภาคภูมิใจต่อโรงเรียน 
90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         

6. โครงการวันไหว้ครู 

✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัด
ตรัง 

412 412 412 412 412 2,060 คน 
ฝ่ายกิจการ
นักเรียน 
นายศรราม   
เจ้งฮ้อ เชิงคุณภาพ นักเรียนได้แสดงความกตัญญู

กตเวที และระลึกถึงพระคุณครู  
90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         
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โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

รวม 
หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

7. กิจกรรมเด็กดีศรีกีฬา
ตรัง 

✓ 

เชิงปริมาณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 - 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์  
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
ภาคภูมิใจในการท าความดีและ
นักเรียนมีแรงจูงใจเพ่ือพัฒนา
ตนเองในทางท่ีดีขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ         

8. กิจกรรมตักบาตรยาม
เช้าหน้าโรงเรียน 

✓ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรและนักเรียน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังที่นับถือ
ศาสนาพุทธ 

210 210 210 210 210 1,050 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์ 
สองสี 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักเห็น
คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทย 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

9. โครงการทัศนศึกษา
ประวัติศาสตร์ไทย 
 

 ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 
 

372 
 

372 
 

372 
 

372 
 

1,860 
 

คน 
 

ฝ่ายวิชาการ 
นางสาว
จุฑารัตน์   
สองสี เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึกที่ดี
ต่อสังคม เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากข้ึน 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 
สอดคล้อง 

ตัวช้ีวัด 
เป้ำหมำย 

รวม 
หน่วย
นับ 

ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ กลยุทธ์ที่ 1 2561 2562 2563 2564 2565 

10. กิจกรรมไหว้พระ
สวดมนต์/บทขอพรตาม
หลักศาสนาพุทธและ
อิสลาม 

✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 
และบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 
 

372 
 

372 
 

372 
 

372 
 

1,860 
 

คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายอรรฐกร  
ศรีปล้อง 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนัก
เห็นคุณค่าในหลักค าสอนของ
ศาสนา  และสามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

งบประมาณ        
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ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำนักเรียนให้มีศักยภำพด้ำนกีฬำสูงสุดของแต่ละบุคคล 
 เป้ำประสงค์  

 1. นักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  
  ตัวช้ีวัด  

1. นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 
2. สัดส่วนของรางวัลอันดับ 1 ที่นักเรียนได้รับต่อการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ 1 รายการ 
3. บุคลากรทางการกีฬาได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
4. ชนิดกีฬาที่มีการน าหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในการพัฒนา 
5. ความร่วมมือด้านกีฬา 

กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ส่งเสริมการน าองค์ความรู้ด้านศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกีฬา 
 5. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านการกีฬา 
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านกีฬาทั้ง    
9 ชนิด 

✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 – 6  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
- กีฬาฟุตบอล  78 คน 
- กีฬากรีฑา 84 คน 
- กีฬายูโด 48 คน 
- กีฬามวยไทยสมัครเล่น 
  30 คน 
- กีฬามวยสากลสมัครเล่น 
  36 คน 
- กีฬายิงธนู 36 คน 
- กีฬายิงปืน 24 คน 
- กีฬาฟุตซอล 36 คน 

372 372 372 372 372 1,860 คน 

ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
9 ชนิดกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียน  
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
ไดเ้ข้าร่วมการแข่งขัน 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 3
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 5
 

2561 2562 2563 2564 2565 

2. โครงการแข่งขันกีฬา
โรงเรียนกีฬาแห่ง
ประเทศไทย  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง  

350 350 350 350 350 1,860 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา  
เรือเอกบุญพบ 
ประพฤติ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านกีฬา 

80 80 80 80 80 80 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
3. โครงการอบรม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์
การกีฬาเพ่ือสุขภาพ
นักกีฬา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
 

ผู้ฝึกสอนกีฬาทุกชนิดกีฬา 
 

20 20 20 20 20 100 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา  
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
9 ชนิดกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนากีฬา 

80 80 80 80 80 80 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 

2561 2562 2563 2564 2565 

4. โครงการรับสมัคร
และสอบคัดเลือก
นักเรียนเข้าเรียนใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
 

✓   ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

1. ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ
ทั้งหมด 
2. นักเรียนที่ศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 และ 4 

480 500 530 550 570 2,630 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชนิดา   
สาโยธา 

เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนสอบผ่านการ
คัดเลือกได้ศึกษาต่อ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจในการรับ
สมัครและสอบคัดเลือก
นักเรียนของโรงเรียน  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 

2561 2562 2563 2564 2565 

5. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
มวยไทยสมัครเล่นและ
มวยสากลสมัครเล่น 

✓  ✓ ✓ ✓ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนกีฬามวยไทยฯ
และมวยสากลฯ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- 66 - - - 66 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
งานหลักสูตร
และการสอน
กีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาทักษะกีฬาดีขึ้น 

- 90 - - - 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
6. โครงการแข่งขัน 
ฟุตบอล 7 คน  
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
5 จังหวัด 

- - 150 150 150 450 คน 

ฝ่ายพัฒนาการ
กีฬา 
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
ฟุตบอล 

เชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่มีทักษะ
ความสามารถทางด้าน 
กีฬาฟุตบอลศึกษาต่อใน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 80 80 80 80 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5

 

2561 2562 2563 2564 2565 

7. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
ฟุตบอลและฟุตซอล 

✓  ✓ ✓ ✓ 
เชิงปริมาณ 

นักเรียนกีฬาฟุตบอลและ
ฟุตซอล 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 114 - - 114 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
งานหลักสูตร
และการสอน
กีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาทักษะกีฬาดีขึ้น 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
8. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
ยิงปืนและยิงธนู 

✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนกีฬายิงปืนและ 
ยิงธนู 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - - 60 - 60 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
งานหลักสูตร
และการสอน
กีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาทักษะกีฬาดีขึ้น 

- - - 90 - 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
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ยุท

ธ์ท
ี่ 5
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9. โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนด้านกีฬา
กรีฑาและยูโด 

✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 

นักเรียนกีฬากรีฑา 
และยูโด 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

- - - - 132 132 คน 

ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
งานหลักสูตร
และการสอน
กีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีการ
พัฒนาทักษะกีฬาดีขึ้น 
 

- - - - 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
10. โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนากีฬา 

 ✓    

เชิงปริมาณ 
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 
 

- - 20 - - 20 คน 
ฝ่ายพัฒนาการ
กีฬา 
นายสยาม 
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาจัดท าวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
พัฒนานักกีฬาให้มี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาที่สูงขึ้น 
 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1
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ยุท
ธ์ท

ี่ 2
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 4
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 5
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11. กิจกรรมส่งเสริม
และติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในฝ่าย 

   ✓  
เชิงปริมาณ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาทุกชนิดกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

20 20 20 20 20 100 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 

เชิงคุณภาพ 
ผู้ฝึกสอนกีฬามีการ
ติดตามการปฏิบัติงาน 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        

12. กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย  
ประจ าปีการศึกษา   
(สัปดาห์ที่ 2 ของทุก
เดือน) 

✓  ✓  ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
นายวิชัยรัตน์   
นาทุ่งนุ้ย 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
สมรรถภาพทางกายท่ีดี
ขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        

13. กิจกรรมเชิดชู
เกียรตินักกีฬา 

✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา        
ปีที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
หัวหน้ากีฬาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความภาคภูมิใจ
ในความสามารถด้านกีฬา
มากขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/
ผู้รับผิดชอบ 
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14. โครงการแข่งขัน
กีฬาแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 22 ✓  ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
เรือเอกบุญพบ 
ประพฤติ เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีทักษะ
ความสามารถเฉพาะ
ทางด้านกีฬา 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        

15. โครงการพัฒนา
กีฬามวยสากลสมัครเล่น
สู่ความเป็นเลิศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 1-6  โรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายพัฒนา 
การกีฬา 
สิบเอกเฉลิมพล  
หนูหลง 

เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีการพัฒนา
ทักษะทางด้านกีฬามวย
สากลสมัครเล่นที่ดีขึ้น 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

      งบประมาณ        
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ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำร 
 เป้ำประสงค์  

  1. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
  ๑. การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในภาพรวม 
  2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
  3. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนกีฬา 
กลยุทธ์ 
  1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ 
  2. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ ฝ่ำย/ผู้รับผิดชอบ 
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ธ์ท
ี่ 1
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ธ์ท
ี่ 2
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ธ์ท
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กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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1. โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
- กิจกรรมที่ 1               
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
- กิจกรรมที่ 2                
การสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 
- กิจกรรมที่ 3 การ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 

✓ ✓  ✓ 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง   50 50 50 50 50 250 คน 

นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

1. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
มีการประเมินภายใน  
2. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
มีแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียน 
3. โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
มีรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกร 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 
กล

ยุท
ธ์ท

ี่ 1
 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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2. โครงการพัฒนา
บุคลากรด าเนินการ
จัดท าวิจัยเพื่อพัฒนา
และแก้ปัญหาการเรียน
การสอน 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง - - 40 - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้าร่วมสามารถ
แก้ปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ผู้เข้าร่วมสามารถน า
แนวทางท่ีได้จากการวิจัย
มาอภิปรายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันเพื่อ
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
3. ผู้เรียนสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ตามจุดมุ่งหมายที่ครู
ต้องการ 
4. ผู้เข้าร่วมสามารถน า
ผลงานวิจัยเผยแพร่สู่
บุคคลภายนอกได้ 

- - 90 - - 40 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้แก่
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

 ✓   

เชิงปริมาณ 

ครูผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - 40 - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางมิณฐ์ณภัทร์ 
สิงห์สุขุม 

เชิงคุณภาพ 

1. ผู้เข้ารับการอบรม
สามารถผลิตสื่อนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ครูและผู้ฝึกสอน
สามารถน านวัตกรรมไป
เผยแพร่สู่บุคลากร
ภายนอกได้ 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
 
 

 

 

 
หน้า  67 



  ห น้ า  | 68 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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4. โครงการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนากีฬา 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ผู้ฝึกสอนกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 20 - - 20 คน 
ฝ่ายพัฒนาการกีฬา 
นายสยาม 
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้ฝึกสอนกีฬาจัดท าวิจัย
และนวัตกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถ
พัฒนานักกีฬาให้มี
ความสามารถทางด้านกีฬา 
ที่สูงขึ้น 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
5. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรเพ่ือ
ยกระดับผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน O-NET 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูและบุคลากร 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

- - 30 - - 30 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายนรวิตร์ 
มณีภักดี 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
ยกระดับการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ  
O-NET 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4
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6. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านงานวิจัย 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง  
 

- - - 40 - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายสยาม 
แสงจิตต์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬา 
มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานวิจัย 
 

- - - 90 - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        

7. โครงการอบรม
จัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอน 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง - - 40 - - 40 คน 

ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ
จัดกิจกรรม 
การเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนแบบ
โครงงาน (Project-Based 
Learning) 

- - 85 - - 85 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 

2561 2562 2563 2564 2565 

8. โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วย
กิจกรรมนันทนาการ 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  

- - - 40 - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นายภาวิน  
พงศ์ภิรมย์พันธุ์ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
จัดการเรียนรู้โดยใช้
กิจกรรมนันทนาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - - 85 - 85 ร้อยละ 

     งบประมาณ        

9. โครงการอบรมการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้  
 

- - - - 40 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถ
น าความรู้ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนได้ 

- - - - 90 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 

2561 2562 2563 2564 2565 

10. โครงการบูรณาการ
การจัดการเรียนการสอน
ตามหลักการโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง 
- กิจกรรมนิเทศการสอน 
- กิจกรรมการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

400 400 400 400 400 2,000 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางชุติกาญจน์ 
จันทะพา 
 
 
 

 
เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 

2561 2562 2563 2564 2565 

11. โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
แก่ครูผู้สอนและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - - 50 - 50 คน 
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคลและ
สวัสดิการ 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และแนวทางในการ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

- - - 90 - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
12. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

 ✓   

เชิงปริมาณ 
บุคลากรโรงเรียนกีฬา
จังหวัดตรัง 

- - - - 50 50 คน 
ฝ่ายบริหาร 
งานบุคคลและ
สวัสดิการ 

เชิงคุณภาพ 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้และและความเข้าใจ
ในเรื่องศีลธรรม จริยธรรม
และเกิดความรักความ
สามัคคีภายในองค์กรเกิด
จิตส านึกรักองค์กรและ
ร่วมกันพัฒนาสู่องค์กร
คุณธรรม 

- - - - 90 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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โครงกำร/กิจกรรม 

สอดคล้องกลยุทธ์ 

ตัวช้ีวัด 

เป้ำหมำย 

รวม หน่วยนับ 
ฝ่ำย/ 

ผู้รับผิดชอบ 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 1

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 2

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 3

 

กล
ยุท

ธ์ท
ี่ 4

 

2561 2562 2563 2564 2565 

13. โครงการประชุม
นักเรียนและผู้ปกครอง 
 ✓    

เชิงปริมาณ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 6 และบุคลากร
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง 

372 372 372 372 372 1,860 คน 
ฝ่ายกิจการนักเรียน 
นางอณัศยา  
แคล่วคล่อง 

เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงการ 

90 90 90 90 90 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
14. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนด้วย 
E-book 
 

 ✓ ✓  

เชิงปริมาณ 
ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้  

- 40 - - - 40 คน 
ฝ่ายวิชาการ 
นางมิณฐ์ณภัทร์ 
สิงห์สุขุม 

เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ด้วย E-book ได ้

- 80 - - - 80 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
15. โครงการอบรม 
จิตวิทยาการเรียนการ
สอนส าหรับครู  ✓   

เชิงปริมาณ ครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

- - 40 - - 40 คน ฝ่ายวิชาการ 
นางสาวจุฑารัตน์ 
สองสี 

เชิงคุณภาพ 

ครูผู้สอนสามารถ 
น าจิตวิทยาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- - 90 - - 90 ร้อยละ 

     งบประมาณ        
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บทท่ี 5 
กำรบริหำรแผนสู่กำรปฏิบัติกำร 

 

บทบำทของผู้เกี่ยวข้องกบักำรพัฒนำกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย ดังนี้ 
 1. บทบำทหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 
  1.1 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะ 
                         ในการจัดการศึกษา และการฝึกกีฬา เพื่อพัฒนาแนวทางในการด าเนินของโรงเรียนตาม 
                         กฎหมายว่าด้วยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และตามกฎหมายอื่นๆที่ก าหนดให้เป็นไปตาม 
                         อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  1.2 คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารสถานศึกษา  
                         โดยพิจารณาให้ความเห็น เสนอแนะเก่ียวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
   1) ก าหนดเป้าหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสถานศึกษา 
   2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาศึกษาและแผนปฏิบัติ
       ราชการประจ าปี 
   3) ก าหนดแผนรับนักเรียน ที่เปิดสอนในสถานศึกษา 
   4) เรื่องอ่ืน ๆ ที่ผู้อ านวยการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
   5) ก ากับ ติดตามผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
  2.1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถานศึกษา มีหน้าที่ และความ 
                           รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา  
                           การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม การก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ   
                           งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารงานทั่วไป งานอื่นๆที่เก่ียวข้องและได้รับ  
                           มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ 

1) บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของ   
    สถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ นโยบายและวัตถุประสงค์  
    ของสถานศึกษา 

  2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ 
              สถานศึกษา 
           3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ 
              นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
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          4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดท าระบบ   
              การประกันคุณภาพ 
 5) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
 6) วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การส่งเสริมประสิทธิภาพ   
 ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจาก

ราชการ การอุทธรณ์ และร้องทุกข์ 
 7) จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน  
              สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
8) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
9) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
    และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 

 10) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
 11) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
 12) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งที่ได้รับมอบอ านาจสัญญาใน 
                ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ และตามที่  
                ได้รับมอบอ านาจ 
 13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย 
2.2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการศึกษา 

โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการศึกษาในการช่วยบริหารกิจกรรม
ของสถานศึกษา การวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแล เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและงานอ่ืน
ที่เก่ียวข้อง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยช่วยปฏิบัติ
ราชการในเรื่องต่อไปนี้ คือ 

1) บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
3) จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล 
4) ส่งเสริมและจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ 

นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
5) จัดท าระบบการประกันคุณภาพ 
6) บริหารงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินอ่ืนๆ 
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7) วางแผนบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การส่งเสริมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ 

8) จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

9) ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
10) ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่น ในการระดมทรัพยากรเพ่ือ  
      การศึกษาและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
11) จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
12) จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
13) ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 

 3. อำจำรย์ และบุคลำกรอ่ืน ๆ 
3.1 ครูผู้ช่วย มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการส่งเสริมการ

เรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษาและมีหน้าที่ในการเตรียม
ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
 4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.2 ครู มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการเพ่ือร่วมกัน
พัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและด้านวิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติดังนี้ คือ 

1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 2) จัดอบรม สั่งสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
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5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการ
เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน

การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

3.3 พนักงานราชการ ลูกจ้าประจ า และลูกจ้างชั่วคราว มีหน้าที่ และความรับผิดชอบตามท่ี
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ปฏิบัติ 

 4. ผู้ปกครองและชุมชน 
  4.1 ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา 
  4.2 ร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมต่างๆ 
  4.3 เสนอแนวคิดเพ่ือการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  4.4 ดูแล เอาใจใส่นักเรียน ในการปกครอง ด้านการเรียน และความประพฤติ 
  4.5 เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสถานศึกษา 
  4.6 ร่วมพัฒนาปรับปรุงเพ่ือการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
 

ปัจจัยแหง่ควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนภำรกิจภำยใน 5 ปี ไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ในการบริหารจัดการและด าเนินงานตามภารกิจภายใน 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ของโรงเรียน
กีฬาจังหวัดตรัง จะประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้หรือไม่นั้น จ าเป็นที่จะต้อ ง
ด าเนินการติดตาม ประเมินผล ประกอบด้วยปัจจัยหลักดังนี้ 
 1. ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงโรงเรียนกับมหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ 
 เมื่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง ได้จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ.  
2561 – 2565 เสร็จเรียนร้อยแล้วโรงเรียนจะต้องแจ้งผู้รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการต่าง  ๆ ทราบเพ่ือ
เตรียมความพร้อมและด าเนินการให้บรรลุ เป้าหมาย และครอบคลุมตามตัวชี้วัดที่ก าหนด พร้อมทั้งการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ.  2561 – 2565 
 2. แนวทำงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
 เพ่ือให้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง พ.ศ.  2561 – 2565 เปน็แนวทางใน
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี (Annual review) เป็นการติดตามความก้าวหน้า
ของตัวชี้วัดในแต่ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดอันจะ
น าไปสู่การทบทวน ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป 
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  2.2 การประเมินผลในระยะครึ่งแผน (Mid – term evaluation) เป็นการประเมินผลในช่วง
ปีแรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุด พ.ศ. 2561 ทั้งนี้เพ่ือทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมาะสม 
  2.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน (Summative evaluation) เป็นการประมวลผล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปี พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 
 3. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (SAR) 
 โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง จะต้องจัดท ารายงานประจ าปีเพ่ือเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามที่ลงมือปฏิบัติแล้ว 
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