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ส่วนที ่1 
สภาพทั่วไปและสภาพการจัดการศกึษา 

---------------------------------- 
1. สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 
    1.1 ที่ตั้ง ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก   
ติดกับทะเลอันดามันแห่งมหาสมุทรอินเดีย มีเนื ้อที ่ทั ้งสิ ้น  4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
3,121,119 ไร่ มีขนาดพื ้นที ่ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ และลำดับที่ 33 ของประเทศ อยู ่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร  ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพื้นที่ฝั่งทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 
กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 46 เกาะ โดยมีเกาะที่สำคัญ เช่น เกาะลิบง ซึ่งเป็นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุด  เกาะมุก เกาะกระดาน เป็นต้น โดยมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่างๆ ดังนี้ .  
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและ  

  จังหวัดกระบี่  
ทิศใต้   ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน  

มหาสมุทรอินเดีย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัด  

กั้นอาณาเขต)  
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน  

มหาสมุทรอินเดีย 
 
    
    1.2 ลักษณะพื้นที่ทางกายภาพ  

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ำ ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
พ้ืนที่ราบเรียบมีจำนวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้ และ 
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ  20 ของพื้นที่จังหวัด 
สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น สำหรับพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์  
    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

1) ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน  โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูง 
ตลอดปี มีฝนตกชุก อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัด 
ปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตก
ชุก เพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สำหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับอิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียง
เล็กน้อย ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่ง คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัด
ตรัง ซ่ึงต้ังอยู่ในดา้นรบัลมมีฝนตกชุก จังหวดัตรงัมี 2 ฤดูกาล คือ  

   1.1 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตกสม่ำเสมอ
ในปริมาณ 118.7-730.2 มิลลิเมตรต่อเดือน และฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย  

   1.2 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมจาก
แถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล  
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         2) ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็นฤดูกาล 2 ชนิด 
คือ  

   2.1 ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
   2.2 ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม  

    1.4 แหล่งน้ำสำคัญ แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีต้นกำเนิดอยู่ในพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาด้านทิศตะวันออกของ
จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นลำน้ำสายสั้นๆ และมีความลาดชันสูง โดยระบายลงสู่ทางด้านทิศตะวันตก มีจำนวนรวม
ทั้งหมด 176 สาย ประกอบด้วยแม่น้ำสายสำคัญ 2 สาย คือ  

1) แม่น้ำตรัง  มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด  ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและ
จากเทือกเขาเขตจังหวัดกระบี่  มีความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองชี 
คลองท่าประดู่ คลองกะปาง คลองมวน คลองยางยวน คลองลำภูรา และคลองนางน้อย แม่น้ำนี้ไหลผ่านท้องที่ 
จังหวัดตรัง 5 อำเภอ คือ  อำเภอรัษฎา  อำเภอห้วยยอด  อำเภอวังวิเศษ อำเภอเมืองตรัง และอำเภอกันตัง 
แล้วไหลลงทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ที่ปากน้ำกันตัง อำเภอกันตัง 

2) แม่น้ำปะเหลียน มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัดในเขตจังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูล มีความยาว 
ประมาณ 58 กิโลเมตร มีลำน้ำสาขาที่สำคัญ 7 สาย ได้แก่ คลองปะเหลียน คลองลำแคลง คลองลำปลอก 
คลองห้วยด้วน คลองลำพิกุล คลองโพรงจระเข้ (คลองไหนุ้ย) และคลองลำชาน แม่น้ำนี้ไหลผ่านท้องที่จังหวัด
ตรัง 2 อำเภอ คือ อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน แล้วไหลลงสู่ทะเลอันดามัน  มหาสมุทรอินเดีย ที่
ปากแม่นำ้ปะเหลียน อำเภอปะเหลียน 
 
2. การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

จังหวัดตรังมีเนื ้อที ่ทั ้งหมด 3,121,119 ไร่ แบ่งเป็นพื ้นที ่ถือครองเพื ่อการเกษตร  1,659,188 ไร่        
คิดเป็นร้อยละ 53.16 และพื้นที่ป่าไม้ 1,292,632 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 41.42 ของพื้นที่ โดยพื้นที่ถือครอง          
ทางการเกษตรส่วนใหญ่ใช้เพาะปลูกยางพารา ปาล์มน้ำมันและไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ พื้นที่นา 
นอกจากนั้นเป็นที่อยู่อาศัย พืชไร่สวนผักและไม้ดอก ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และท่ีรกร้าง   

 
3. การปกครองและจำนวนประชากร  

จังหวัดตรัง มีการแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน  ประกอบด้วย 
อำเภอเมืองตรัง   อำเภอกันตัง  อำเภอปะเหลียน  อำเภอย่านตาขาว  อำเภอสิเกา  อำเภอห้วยยอด  อำเภอ 
วังวิเศษ อำเภอนาโยง อำเภอรัษฏา อำเภอหาดสำราญ 

จำนวนประชากรจังหวัดตรัง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 มีจำนวน 643,171 คน ชาย 328,349 คน 
หญิง 314,822 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 229,562 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก อัตราความหนาแน่นของประชากรเท่ากับ 130.79 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร 
 
4. ด้านการคมนาคม  

การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 3 เส้นทาง คือ  
1) การคมนาคมทางบก  
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   1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการ
คมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอำเภอต่าง ๆ สามารถเดินทาง ติดต่อกันได้
สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง  

   1.2 ทางรถไฟ มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน และ
ขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน  

 

                     2) การคมนาคมทางอากาศ  
   ท่าอากาศยานตรัง ปัจจุบันมี 3 สายการบินให้บริการ คือ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ สายการบิน

ไทยแอร์เอเซีย และสายการบินนกแอร์ รวม 16 เที่ยวบินต่อวัน (ไป 8 เที่ยวบิน และกลับ 8 เที่ยวบิน)  
 

                    3) การคมนาคมทางน้ำ  
   จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์ จำนวน 5 ท่า คือ  
   (1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ำตรัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/ เรือลำเลียงสินค้า  
   (2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน  500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ

แม่นำ้ตรัง ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง /เรือ ลำเลียงสินค้า  
   (3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ำตรัง ตำบล 

นาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/ เรือลำเลียงสินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส      
             (4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ำตรัง ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอ 
กันตัง จังหวัดตรัง สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ / เรือลำเลียงสินค้า ขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส  

   (5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้ง บริเวณแม่น้ำตรัง หมู่ที่ 2 ตำบล
นาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่ อินโดนีเซีย 
มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ - อินเดีย - พม่า -        
ศรีลังกา - ไทย 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ.2561-2565) ฉบับปี พ.ศ. 2564 
 
2. สภาพการจัดการศึกษา 
    สภาพทั่วไป 
     

    2.1 ที่ตั้ง 
 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ตั้งอยู่เลขท่ี 193  หมู่ที ่12  ถนนตรัง -
ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โทรศัพท์ 075- 572030 โทรสาร 075- 291509  
Website : http://www.trang1.go.th   E-mail : trang1.go.th@gmail.com 

 
 
 
 

http://www.trang1.go.th/
mailto:trang1.go.th@gmail.com
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     2.2 เขตพื้นที่บริการ  
          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร 828 กิโลเมตร พื้นที่ความรับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอปะเหลียน 
อำเภอย่านตาขาว  อำเภอนาโยง  และอำเภอหาดสำราญ   

 

อำเภอ 
พื้นที่          

(ตร.กม.) ตำบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. 

เมืองตรัง 533.873 15 121 4 12 
ปะเหลียน 973.130 10 86 3 8 
ย่านตาขาว 431.057 8 67 3 6 
นาโยง 165.017 6 53 1 6 
หาดสำราญ 224.000 3 22 - 3 

รวม 2327.077 42 349 11 35 
ที่มา : แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

      

          2.3 ประชากรในเขตพื้นที่บริการ 
อำเภอ ชาย หญิง รวม ครัวเรือน 

เมืองตรัง 74,697 82,307 157,004 66,057 
ปะเหลียน 31,494 33,021 64,515 22,950 
ย่านตาขาว 33,153 34,179 67,332 21,258 
นาโยง 21,534 22,999 44,533 14,695 
หาดสำราญ 8,493 8,428 16,921 4,802 

รวม 169,371 180,934 350,305 129,762 
         ที่มา : ที่ทำการปกครอง จังหวัดตรัง (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2564) 

 
3. อำนาจ หน้าที ่
     3.1 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 37 ให้สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา มอีำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) อำนาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(2) อำนาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการ และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศึกษา 

(3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และสำนักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกำหนด  
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         3.2 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอำนาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

    (1) จัดทำ นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น 

    (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกำกับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการ  

จัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง        

ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    (9) ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (10) ประสาน ส่งเสริม การดำเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน      

ด้านการศึกษา 
    (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

ตารางท่ี 1  จำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2564  จำแนกตามระดับการศึกษา รายสังกัด 

 

ที ่ สถานศึกษาสังกัด จำนวน (แห่ง) 
1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
- สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (โรงเรียน จ.ตรัง) 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

296 
132 
135 
28 
1 

2 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 11 

3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 37 

4 โรงเรียนเทศบาล 14 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 137 
6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 
7 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1 

8 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 9 
9 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 5 
10 สถาบันพลศึกษา 2 
11 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 
 รวมทั้งสิ้น 515 

   

      ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 (ศธจ.ตรัง)  

ตารางท่ี 2  ข้อมูลนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดตรัง  ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ สังกัด จำนวน(คน) 
1 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  21,358 
2 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  22,964 
3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (โรงเรียน จ.ตรัง) 25,107 
 รวมทั้งสิ้น 69,429 

   

     ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564   
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ตารางท่ี  3   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ห้องเรียน ครูต่อนักเรียน และห้องเรียนต่อนักเรียน              
       สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามขนาดโรงเรียน   

                 ปีการศึกษา 2564 
 

ขนาด
โรงเรียน จำนวนนักเรียน โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 

1 (1-120 คน)  5,631 592 
     นักเรียน 1-20 คน 2 26 12 
     นักเรียน 21-40 คน 3 112 27 
     นักเรียน 41-60 คน 16 833 141 
     นักเรียน 61-80 คน 17 1,175 142 
     นักเรียน 81-100 คน 16 1,455 141 
     นักเรียน101-120คน 12 1,296 109 
2 (121-200 คน) 44 6,499 405 
3 (201-300 คน) 13 3,184 141 
4 (301-499 คน) 6 2,372 99 
5 (500-1,499 คน) 1 967 29 
6 (1,500-2,499 คน) 2 3,439 97 
7 (2,500 ขึ้นไป) 0 0 0 
 รวมทั้งสิ้น 132 21,358 1,343 

      

        ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่  25 มิถุนายน 2564  
 
ตารางท่ี 4  จำนวนโรงเรียน ห้องเรียน นักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
               ปีการศึกษา 2564 จำแนกรายอำเภอ 
 

ที ่ อำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียน 

รวม ก่อนประถม ประถม มัธยมศึกษาตอนต้น 
1 เมืองตรัง 35 414 7,954 1,706 5,837 411 
2 ปะเหลียน 37 333 4,426 780 3,454 192 
3 ย่านตาขาว 33 319 4,476 1,023 3,394 59 
4 นาโยง 17 185 3,072 735 2,097 240 
5 หาดสำราญ 10 92 1,430 339 1,033 58 
 รวม 132 1,343 21,358 4,583 15,815 960 

     

        ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
 
 



 9 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

ตารางท่ี 5   จำนวนโรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำแนกตามขนาด รายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ อำเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ขนาดสถานศึกษา (มีจำนวนนักเรียน) 

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 
1 เมืองตรัง 14 945 121 1 1 3 5 2 2 
2 ย่านตาขาว 22 1,679 200 1 0 6 5 4 6 
3 ปะเหลียน 22 1,570 180 1 1 7 5 6 2 
4 นาโยง 5 434 44 0 0 0 2 1 2 
5 หาดสำราญ 3 269 27 0 0 0 0 3 0 
 รวม 66 4,897 572 3 2 16 17 16 12 

 

     ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
 
ตารางท่ี 6   จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                ประถมศึกษาตรัง เขต 1  จำแนกรายอำเภอ ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ อำเภอ ตาม จ. 18 ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู รวม ผอ.รร. รอง ผอ.รร. ครู รวม 
1 เมืองตรัง 35 8 412 455 33 27 461 521 
2 ย่านตาขาว 33 2 244 279 32 12 310 354 
3 ปะเหลียน 37 2 267 306 35 17 337 389 
4 นาโยง 17 2 173 192 17 12 200 229 
5 หาดสำราญ 10 0 86 96 10 7 103 120 
 รวม 132 14 1,182 1,328 127 75 1,411 1,613 

      

          ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  
 
ตารางท่ี 7  จำนวนบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จำนวน(คน) 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 7 
4 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 40 
5 พนักงานราชการ 2 
6 ลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 13 
 รวม 66 

     

        ที่มา : ข้อมูล  ณ  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 (กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตรัง เขต 1) 
 



 10 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 กลุ่ม สาระ

เขตพืน้ท่ี

สพฐ.

ประเทศ

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

            ด้านคุณภาพ   
            ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            ตารางที ่8  การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่6  ปีการศึกษา 2563  ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ระดับเขตพ้ืนที่  
ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ย 
เขตพื้นที ่ สพฐ. +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 

ภาษาไทย 61.28 54.96 +6.32 56.20 +5.08 
ภาษาอังกฤษ 41.12 38.87 +2.25 43.55 -2.43 
คณิตศาสตร์ 31.61 28.59 +3.02 29.99 +1.62 
วิทยาศาสตร์ 41.85 37.64 +4.21 38.78 +3.07 
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 43.97 40.02 +3.95 43.14 +1.83 

 
จากตารางที่ 8  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กับระดับ สพฐ.   พบว่า  ผลการทดสอบใน 

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ. ร้อยละ 3.95 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าทั้ง  4 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่าผลการทดสอบใน 4 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.83 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที ่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ตามลำดับ ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีคะแนน
เฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

แผนภูมิที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถม  
ศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวม 4 กลุ่ม สาระ

เขตพืน้ท่ี

สพฐ.

ประเทศ

ตารางท่ี 9   การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
                ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
                ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย 

เขตพื้นที ่ สพฐ. +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 
ภาษาไทย 57.86 55.18 +2.68 54.29 +3.57 
ภาษาอังกฤษ 29.39 34.14 -4.75 34.38 -4.99 
คณิตศาสตร์ 21.19 25.82 -4.63 25.46 -4.27 
วิทยาศาสตร์ 29.32 30.17 -0.85 29.89 -0.57 
รวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 34.44 36.33 -1.89 36.01 -1.57 

 
จากตารางที่ 9  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพ้ืนที่กับระดับสพฐ.  พบว่า  ผลการทดสอบใน  4 

กลุ่มสาระการเรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัด ร้อยละ 1.89 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับสพฐ. 1 กลุ่ม
สาระะการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่กับระดับประเทศ พบว่า  ผลการทดสอบใน 4 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ร้อยละ 1.57 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 1 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และมีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

แผนภูมิที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา  
                ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1      
                ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

ตารางท่ี 10  แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National           
                Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
                 ตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที ่ระดับสังกัดและระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่ สังกัด +เพิ่ม/-ลด ประเทศ +เพิ่ม/-ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 42.37 41.30 +1.07 40.47 +1.90 
ด้านภาษาไทย 49.47 47.76 +1.71 47.46 +2.01 
รวมเฉลี่ยความ 
สามารถ 2 ด้าน  

45.92 44.53 +1.39 43.97 +1.95 
 

จากตารางที่ 10 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของรวมความสามารถ ระดับเขตพื้นที่สูงกว่าระดับสังกัด 
(ร้อยละ 1.39) และระดับประเทศ (ร้อยละ 1.95 เมื่อพิจารณาเป็นรายความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ย     
ร้อยละของความสามารถทั้ง 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนทีสู่งกว่าระดับสังกัด และระดับประเทศ  

แผนภูมิที ่3 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National          
Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
ตรัง เขต 1 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
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 13 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National      
Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563  

 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ) 

2561 2562 +เพิ่ม/-ลด 2563 +เพิ่ม/-ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 49.23 49.17 -0.06 42.37 -6.80 
ด้านภาษาไทย 54.16 48.57 -5.59 49.47 +0.90 
รวมเฉลี่ย
ความสามารถ 2 ด้าน 

51.70 48.87 -2.83 45.92 -2.95 
 

จากตารางที่ 11  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2561 กับปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของรวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 2.83  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ความสามารถ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของความสามารถด้านคณิตศาสตร์ต่ำกว่าร้อยละ 0.06  ด้านภาษาไทยต่ำ
กว่าร้อยละ 5.59    และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยร้อยละของ
รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน ปีการศึกษา 2563  ต่ำกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2.95 เมื่อพิจารณาเป็นราย
ความสามารถ  พบว่า  คะแนนเฉลี ่ยร้อยละของความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ต่ำกว่า              
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 6.80 และคะแนนความสามารถด้านภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยร้อยละปีการศึกษา 2563 สูง
กว่าปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 0.90  
 

แผนภูมิที ่4     แสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National    
                   Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

   ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2563 
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 14 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

ตารางท่ี 12  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : NT)   
                ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
 

สมรรถนะ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง 74.51 13.06     
การอ่านรู้เรื่อง 72.11 8.85     
รวม 2 สมรรถนะ 73.33 20.24     

 
 

จากตารางที่ 12 พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 2 สมรรถนะ อยู่ในระดับคุณภาพดี คือ มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 73.33 เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะ พบว่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละของสมรรถนะการอ่านออกเสียง 
และสมรรถนะการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับคุณภาพดี คือ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.51 และ ร้อยละ 72.11 
ตามลำดับ 

แผนภูมิที่ 5   แสดงผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : NT)                   
                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ด้านประสิทธิภาพ 
           ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและของประเทศชาติ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของผู้เรยีนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จติใจ สังคมและสติปญัญา ร้อยละ 80 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 6  ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
                ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

เพิ่มขึ้น - 

ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของนักเรียนท่ีผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับดีขึน้ไป ร้อยละ 70 บรรล ุ
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศกึษาและมัธยมศึกษาได้รับการพัฒนา 
                 และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพฒันาทางด้านภาษา (CEFR) ตามเกณฑ ์
                 ที่กำหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน ร้อยละ 100 บรรล ุ
                 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ    
                 เพื่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ   
                 ต้องการและบริบทของแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนความท้าทายท่ีเป็นพลวัตรของโลกในศตวรรษ   
                        ที่ 21   
                 ตัวชี้วัดที่ 14.1  ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ร้อยละ 80 บรรล ุ
                 ตัวชี้วัดที่ 14.2  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 80 บรรล ุ
                ตัวชี้วัดที่ 14.3  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 ร้อยละ 80 - 
กลยุทธ์ที่ 4   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
ตัวชี้วัดที่ 15 อัตราการเข้าเรียนของผู้เรียนแตล่ะระดับการศึกษาต่อประชากรกลุ่มอายุ   
                 ตัวชี้วัดที่ 15.1  ประชากรวัยเรียนท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรยีน 
                                     ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

                 ตัวชี้วัดที่ 15.2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 
                                     ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ร้อยละ 100 บรรล ุ

                 ตัวชี้วัดที่ 15.3  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563 
                                     ได้ศึกษาต่อช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 หรอืเทียบเท่า 

ร้อยละ 100 - 

                 ตัวชี้วัดที่ 15.4  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีจบหลักสตูรในปีการศึกษา 2563  
                                      ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

ร้อยละ 78 - 

กลยุทธ์ที่ 5  การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
              ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตามตัวชี ้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ประจำปีงบประมาณ      
พ.ศ.2564  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย  อยู่ใน
ระดับคุณภาพมาก 
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  ผลการประเมินการดำเนนิงานตามมาตรฐานสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับการประเมิน 1 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลของการ
บริหารและการจัดการศึกษา 6 ตัวบ่งชี้ ผลประเมินโดยภาพรวม อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
ตัวบ่งช้ีที่ 1  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความสำเรจ็และเป็นแบบอย่างได้ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ 
               การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มคีุณภาพตามหลักสตูร ดเียี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
               ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างในสำนักงาน 
                เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง 
                เชิดชูเกียรติ 

ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 6  ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา 
               รวมทั้งการให้บริการ 

ดเียี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดเียี่ยม 
     
       ผลการประเมินการดำเนนิงานตามตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของส่วนราชการ:
กพร. ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 
           ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้คะแนนร้อยละ 91.31 อยู่ในระดับ
คุณภาพ  
 
       ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาออนไลน์ 
(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
          ตามท่ี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ผลการประเมินสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ได้รับคะแนน 91.44 อยู่ในลำดับที่ 155 ของสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา จำนวน 225 เขต  
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ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่1  จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ               
1.โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
           พิธีตักบาตร พิธีวางพวงมาลา ประดับธง ผูกผ้าบริเวณหน้าสำนักงาน เนื่องในวันสำคัญของชาติและ
ตามประเพณี  ได้แก่ วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  วันปิยะมหาราช  วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ รัชกาลที่ 9 วันมาฆะบูชาและพิธีเวียนเทียน  วันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  วันข้าราชการพลเรือน วันพระยารัษฎานุประดิษฐ์   
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินี  วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  
วันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

  ผลการดำเนินงาน 
           บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ วันสำคัญของหน่วยงาน และเกิดความสามัคคี
ในหมูค่ณะและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของประเทศ 
                                                                                     
2.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 เป้าหมายเป็นสถานศึกษาทั่วไป จำนวน 19 แห่ง (60 คน) 
         2) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เป้าหมาย คือ สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 5 แห่ง (60 คน) 
         3) นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 26 
มีนาคม 2564 เป้าหมาย คือ สถานศึกษาท่ัวไป จำนวน 4 แห่ง 

   ผลการดำเนินงาน 
            1. สถานศึกษาท่ัวไปที่เข้าร่วมประชุมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ  
        2. สถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษาสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาให้เกิด
ความยั่งยืน 
         3. สถานศึกษาทั่วไปที่ได้รับการนิเทศสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรและมทีกัษะการเรียนรู้ 
              ในศตวรรษที่ 21 
1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมติวเข้ม เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มโรงเรียน จำนวน 15 กลุ่ม 

   ผลการดำเนินงาน 
          นักเรียนที ่เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ความเข้าใจเพิ ่มขึ ้น มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติ          
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

2.โครงการโรงเรียนฐานวิจัย  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนฐานวิจัยแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน (Research-
Based Learning)  จำนวน 15 โรงเรียน เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

    ผลการดำเนินงาน 
     ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย
เป็นฐาน  นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการทำโครงงานด้วยกระบวนการวิจัย 

3.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ดว้ยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
   (เวทคณิต : Vedic  Mathematics) 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย (เวทคณิต) ชั้นป.3 โรงเรียนในสังกัด จำนวน 124 โรง โดยแบ่งเป็นการประชุม 2 รุ่น 
       2) นิเทศ  ติดตามการดำเนินงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็ว
แบบอินเดีย (เวทคณิต) ครั้งที่ 1 จำนวน 101 โรง 
       3) นิเทศครูของโรงเรียนในสังกัดจำนวนผ่านระบบออนไลน์ทุกโรงเรียน จำนวน 132 โรงเรียน และมีครู
ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 20 โรงเรียน 

    ผลการดำเนินงาน 
       1.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค
การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มากขึ้น 
       2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับความรู้ เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ จากการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต ) และนำไปปรับในการ
จัดการเรียนการสอน 
       3.นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)       
มากขึ้น 
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4.โครงการประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      1) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื ่องแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที ่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย             
ปีการศึกษา 2563   
      2) ประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง จำนวน 14 โรง       

    ผลการดำเนินงาน 
      1. ครูปฐมวัยสามารถประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
      2. เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างครอบคลุม 
      3. โรงเรียนในสังกัดมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
               วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี 
   คุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานครูมืออาชีพ วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 40 คน 

   ผลการดำเนินงาน 
         ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ วินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ระเบียบการเงินและพัสดุ  ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ให้มคีุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
 

2.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ IEP ครูผู้สอนเรียนรวม จำนวน 101 โรงเรียน  

   ผลการดำเนินงาน 
         ครูผู้สอนหรือผู้คัดกรองสามารถเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ IEP รายบุคคลเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ PLC  และขอรับบริการสื่อ และสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการจัดการเรียนรวม                                                                                         

3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         อบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำชั ้นเพื ่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำ
สถานศึกษา ทางระบบออนไลน์ จำนวน 132 คน 
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  ผลการดำเนินงาน 
        1. ครูประจำชั้นที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพในด้านการให้การปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรอง ประเมิน และดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพจิต พฤติกรรมและกลุ่มเด็กพิเศษ  
        2. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดกรอง ประเมินเบื้องต้นในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม 
สุขภาพจิต และกลุ่มเด็กพิเศษได้ด้วยตนเองและสามารถเข้าใจถึงสาเหตุของสภาพปัญหาของนักเรียน ที่มาของ 
พฤติกรรม และสามารถปรับพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้การเสริมพลังทางบวกและลบได้  

4. โครงการนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงาน และการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง 
   ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  (จำนวน 15 ราย) 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) คณะกรรมการออกนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 15 ราย (ครั้งที่ 1) 
         2) คณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
จำนวน 15 ราย (ครั้งที่ 2) 

ผลการดำเนินงาน 
         ผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ทั้ง 15 ราย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา เรียนรู้
การปฏิบัติงานตามระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้องได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น ทำให้ผ่านการประเมินสัมฤทธิผล  
ครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) และผ่านครั้งที่ 2 (6 เดือนหลัง) เกินกว่า 60% ทุกราย สามารถปฏิบัติงาน ตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขับเคลื่อนนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ 
               เหลื่อมล้ำทางการศึกษา      
1.โครงการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว  

กิจกรรมที่ดำเนินการ
 ประชุมคณะกรรมการ/ผู้จัดการศึกษา/ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน  และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการ

ดำเนินงานของครอบครัว จำนวน 6 ครอบครัว ผู้เรียน จำนวน 8 ราย 

   ผลการดำเนินงาน
         1. ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการศึกษาโดยครอบครัว ได้อย่างมี
คุณภาพ  
         2. บ้านเรียน จำนวน 6 ครอบครัว ผู้เรียน 8 ราย ได้รับการนิเทศ ติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  

กลยุทธ์ที ่5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
                  - ไม่มีโครงการ                                                 
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กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
               ดิจิตลัในการบริหาร 
 

1. โครงการประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ

1) สำรวจการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน  สิ่งก่อสร้างใหม่และอาคารชำรุด      
ทรุดโทรม 
            2) ประชุมคณะกรรมการจัดตั ้ง งบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที ่ด ิน สิ ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ 2565 

    ผลการดำเนินงาน 
1.คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ

โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเสนอขอตั้งงบประมาณของ สพป.ตรัง เขต 1 
ส่งสพฐ.เสร็จเรียบร้อย สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา  ดังนี้ 
              สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     - รายการครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน 500,000 บาท 
     - รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  จำนวน  1 คัน  
    โรงเรียนทั่วไป 

               - รายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 20,062,000บาท     
               - รายการครุภัณฑ ์จำนวน 2,669,311 บาท รวมทั้งสิ้น 22,731,311 บาท 
              โรงเรียนคุณภาพ 
               1.รายการครุภัณฑ์โรงเรียน   จำนวน 5,340,100  บาท 
               2.ก่อสร้าง/ซ่อมแซม จำนวน 16,027,130 บาท  รวมทั้งสิ้น  16,027,130 บาท 
           2.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 4,700,000 บาท 

2.โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
   การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
           ประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา  
ในสังกัด จำนวน 5 ครั้ง 
               - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  3 ธันวาคม 2563                   - ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564   
                 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564                - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 
               - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564           

   ผลการดำเนินงาน 
          ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ได้รับทราบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อราชการ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และ
ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ ไปถ่ายทอดให้ครูและบุคลากรทางกรศึกษาและ
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้ถูกต้อง 
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3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ
         1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ  เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2564 จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 25634  ณ  โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จังหวัดกระบี่ 
         2) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณเพ่ื อ
บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564   

3) จัดทำเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

    ผลการดำเนินงาน
         1. สพป.ตรัง เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหา ความความต้องการ และบริบทของพ้ืนที ่
         2. แผนงาน/โครงการของ สพป.ตรัง เขต 1 มีความถูกต้องสมบูรณ์  สนองต่อกลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัด 
ใช้จ่ายงบประมาณได้ถูกต้อง ตามระเบียบหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด
 

4.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ปีการศึกษา 2564 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรการใช้ระบบ Smart Area เรื่องการใช้รถยนต์และการใช้ห้อง
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีผู้เข้าประชุมจำนวน 20 คน 
         2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเรื่องการบริหารระบบเครือข่ายอิน เทอร์เน็ตเบื้องต้นและการ
สื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีผู้     
เข้าประชุมจำนวน 30 คน 

   ผลการดำเนินงาน 
         1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้ ความเข้าใจสามารถใช้ โปรแกรมการจองห้องประชุมออนไลน์           
จองรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
         2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ Google App โปรแกรมการประชุมทางไกลและ
การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.โครงการนิเทศบูรณาการ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  มี    
ผู้เข้าประชุมจำนวน 58 คน  
        2) ออกนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 โรง 
        3) ดำเนินการ PLC ผลการนิเทศ สรุปและรายงานผล      

   ผลการดำเนินงาน 
         1. คณะกรรมการนิเทศฯ มีความเข้าใจมีเครื่องมือในการนิเทศโรงเรียน 
         2. สถานศึกษาร้อยละ 100 ในสังกัด ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการนิเทศฯ 
         3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีรายงานผลการนิเทศบูรณาการ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                    
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6.โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพื่อพัฒนาองค์กร 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุม รองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 8 ครั้ง        
       2) ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 3 ครั้ง  

    ผลการดำเนนิงาน 
        ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ได้รับความรู้
เกี ่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งข้อสั่งการที่สำคัญเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานตามข้อสั่งการและ
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7.โครงการพัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น)  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จำนวน 2 ครั้ง   

   ผลการดำเนินงาน 
         คณะกรรมการ ก.ต.ป.น ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสพป.ตรัง เขต 1 ได้แก่ ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563    ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1  ปีการศึกษา 
2563 การนิเทศ ติดตาม และเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสพป.ตรัง เขต 1 และแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

8.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบภายใน  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ตรวจสอบด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง  สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของโรงเรียน  จำนวน 20 โรง 
        2) ตรวจสอบโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั ้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 5 โรง 
        3) ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณะรัฐมนตรี รายไตรมาส ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา จำนวน 132 โรง 

    ผลการดำเนินงาน  
         1.โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบฯ สามารถดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี การ
จัดซื้อจัดจ้าง ที่สถานศึกษาได้รับ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานได้มากยิ่งข้ึน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
         2.โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา  ตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีสพฐ.กำหนด 
         3.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาทุกโรง ได้รายงานการ         
ใช้จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1-4 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด 
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9.โครงการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        สรรหาครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียน ตชด. 

   ผลการดำเนินงาน 
       ไดส้รรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสม  ตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติตาม
ตำแหน่ง ครบตามจำนวน  

10.โครงการประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณาความดีความชอบ 
    และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่างๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา   
    กิจกรรมที่ดำเนินการ
        1) ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง  จำนวน  3 ครั้ง   
        2) ประชุมคณะกรรมการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  2  ครั้ง 
        3) ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 ครั้ง 
        4) ประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูฯ จำนวน 1 ครั้ง 
        5) ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนข้อมูลประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง

    ผลการดำเนินงาน  
         สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัด ดังนี้       
         1. เกลี่ยอัตรากำลังครู จำนวน 3 ครั้ง จำนวน  32  อัตรา 
         2. ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารและสายงานการสอน จำนวน 77 คน  
         3. พิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางและเกณฑ์ท่ีกำหนด 
         4. ไดต้รวจสอบค่าคะแนนข้อมูลประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 46 ราย 

11.โครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
          ประชุมคณะกรรมการขับคลื่อนองค์กรคุณธรรม จำนวน 72 คน  และจัดทำป้ายโฟมบอร์ด Road Map 
และป้ายกิจกรรมส่งเสริมความดี      
     ผลการดำเนินงาน 
          1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมขององค์กรทุกกิจกรรม   ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุข           
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดีขององค์กรและบ้านเมือง 
          2. มีป้าย Road Map กระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมปีงบประมาณ 2564 ติดแสดงไว้หน้าสำนักงาน
อย่างชัดเจน เป็นเครื่องมือในการบริหารและนิเทศติดตามโครงการ 
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กลยุทธ์ที ่1 จดัการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
                   -ไม่มีโครงการ 
 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2 และเพิ่มขีดความสามารถ 
                   ในการแข่งขันของประเทศ 
1.โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป.1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
   (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
           1) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและประมวลผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นป. 1  
           2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 
           3) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3            

    ผลการดำเนินงาน 
            1.ครูชั้นป.1 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน จาก 134 โรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
รูปแบบ/วิธีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1  
                 2.นักเรียนชั้นป.1 จำนวน 2,633 คน จาก 134 โรงเรียน ได้รับการประเมินความสามารถด้าน      
การอ่านของผู้เรียน (RT) 
            3.ครูชั้นป.3 และผู้เกี่ยวข้อง 150 คน จาก 134 โรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนารูปแบบ/
วิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป. 3   
            4.นักเรียนชั้นป.3 จำนวน 2,646 คน จาก 134 โรงเรียน ได้รับการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)          

2.โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด                   
   ประจำปีการศึกษา 2563 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ  
 1) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการกระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพ่ือวางแผนการประเมินฯ 
          2) ประชุมคณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4  
          3) คณะกรรมการออกประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  
          4) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 เพ่ือสรุปผลการประเมินฯ        

    ผลการดำเนินงาน 
          1. คณะกรรมการอำนวยการระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 จำนวน 30 คน มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
มีการวางแผนการประเมิน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินกลั่นกรองผลการประเมินและเสนอผลไปยังคณะกรรมการ
ดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
          2. บุคลากรที่ได้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีการวางแผนการออกประเมิน 
นักเรียน สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
          3. คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 จำนวน 55 คน  
ได้ดำเนินการออกประเมิน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด 

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักของ สพฐ. 
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          4. คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด และประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
และสถานศึกษา ได้สรุปผลการดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด และได้ส่งรายชื่อ
นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำ   
ปีการศึกษา 2563  ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.โครงการบริหารการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 
   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563  
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) เตรียมการ ก่อน/หลังการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 
         2) ดำเนินการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563   
         3) สรุปและรายงานการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 

    ผลการดำเนินงาน 
         1.ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงมีความเข้าใจในการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 
         2.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,399 คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 195 คน 
ได้รับจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) ปีการศึกษา 2563 
           3.มีข้อมูลสารสนเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

4.โครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 2564 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
          ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทม์  และมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

   ผลการดำเนินงาน 
         1.สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ระดับชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 24 โรง และระดับชั้น ม.1- ม.3 จำนวน  4 โรง 
          2.คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสี และมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือก (รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 
จำนวน 350 บาท) ผลดังนี้ 
          3. นักเรียนระดับชั้นป.4 – ป.6 : รางวลัชนะเลิศ จำนวน 1 คน รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 คน รวม 3 คน  
          4. นักเรียนระดับชั้น ม.1 – ม.3 : รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 คน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 คน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 คน รวม 3 คน                        

5.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         นิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานการจัดการเรียนรวมกับโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม ในรูปแบบ
ออนไลน์ Google Meet มีโรงเรียนเข้าประชุม จำนวน 99 โรงเรียน 
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       ผลการดำเนินงาน 
          ครูที่เข้ารับการนิเทศออนไลน์ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวมเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่งผลให้นักเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้พัฒนาคุณภาพจัดการเรียนการเรียนรวมอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ 

6.โครงการ.“ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564    
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร 
       2) จัดสรรเงินให้โรงเรียนในโครงการกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร เพื ่อจัดทำคลิปวิดีโอ /หนังสั้น        
ความยาวไม่เกิน 10 นาที/ Best Practice จำนวน 32 โรงเรียน  
       3) นิเทศ ติดตาม สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเยาวชนรักษ์พงษ์ไพร 
       4) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอ/หนังสั้น/Best Practice     

     ผลการดำเนินงาน 
       1. โรงเรียนในโครงการกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียน 
การสอน กระบวนการเรียนรู้ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
       2. โรงเรียนในโครงการกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ใช้ Google meet 
       3. คณะกรรมการได้คัดเลือกคลิปวิดีโอ/หนังสั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที/Best Practice จำนวน 4 ผลงาน 
เพ่ือนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์สพป.ตรัง เขต 1 และจัดทำสื่อเผยแพร่โรงเรียนในสังกัด 

7.โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 (ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 13 คน นักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตร จำนวน 134 คน) 
        2) นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนวัดจอมไตร ผ่านระบบ Google Meet  

     ผลการดำเนินงาน 
        1. นักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตรเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
        2. ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการส่งเสริมความดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. โรงเรียนวัดจอมไตรสามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นยุวทูตความดี ของโรงเรียนวัดจอมไตรสู่วิถีพล    
เมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
        4.สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานการถอดบทเรียน วิจัย สังเคราะห์นวัตกรรมความดี และขยายผลต่อไป  

8.โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning โดยเปลี่ยนบทบาทครูเป็นโค้ช ร่วมกับ 
   ภาคีเครือข่าย  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning โดยเปลี่ยนบทบาทจากครู
เป็นโค้ช และร่วมกันวางแผนออกแบบกิจกรรม 
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        2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนเป้าหมาย (โรงเรียนบ้านท่าข้าม) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ Active learning โดยเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นโค้ช 
        3) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล  
        4) สรุป/รายงานผล/ประชาสัมพันธ์    

     ผลการดำเนินงาน 
        1. นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้ามได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
learning โดยเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นโค้ช 
        2. ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการส่งเสริมความดีร่วมกับภาคีเครือข่าย   
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
การถอดบทเรียน แนววิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนบ้านท่าข้าม และนำไปขยายผลและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 

9.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมิน 
  ของ PISA 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
ผ่านระบบ google meet (จำนวนผู้เข้าประชุม 38 คน) 
        2) สรุป/รายงานผล 

     ผลการดำเนินงาน 
        1. สพป.ตรัง เขต 1 มีสื่อ นวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้ และส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมิน
ของ PISA ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
        2 ครูในสังกัดสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
        3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
การนิเทศภายในของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
 
10.โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการจัดเรียนรู้ แบบ Active Learning 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธระหว่างโรงเรียนกับครูพระสอนศีลธรรม 
ทางระบบออนไลน์ มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 70 โรงเรียน   

     ผลการดำเนินงาน 
        1. โรงเรียนวิถีพุทธ เข้าร่วมกิจกรรมรับชมการเสวนาถ่ายทอดสดทางระบบออนไลน์หัวข้อ “การดำเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธสู่ความสำเร็จในทรรศนะของผู้เกี่ยวข้อง” ระหว่างผอ.สพป.ตรัง เขต 1/ครูพระสอนศีลธรรม/
ผู้บริหารสถานศึกษา 
        2. โรงเรียนวิถีพุทธรับรู้ช่องทางการสร้างเครือข่ายกับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อประสานงาน 
เข้าสอนในโรงเรียน 
        3. ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวถิีพุทธสู่ความดีที่ยั่งยืน 
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11.โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ชี้แจงแนวทาง ประชุมวางแผนร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (12 โรงเรียน) 
       2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ถอดบทเรียน และสรุปผลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา     
       3) สรุป/รายงานผล                  

      ผลการดำเนินงาน 
        1. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวทางการทำวิจัยเชิงพ้ืนทีเ่พ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม ่
        2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 โรงเรียน (โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  หาดทรายทอง  มิตรภาพที่ 31 
บ้านย่านตาขาว บ้านยวนโปะ วัดควนวิเศษ บ้านทุ่งยาว วัดเชี่ยวชาญกิจ  วัดนานอน  วัดควนสีนวล บ้านทุ่งคา่ย 
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์) มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3. นักวิจัยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการ
และบริบทของสถานศึกษา  
        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยเชิงพื้นที่ และ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

12.โครงการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564  
    ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 
2564 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       2) คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

      ผลการดำเนินงาน 
       1.คณะกรรมการฯ ได้ทราบแนวทางและกำหนดการในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่      
เชิงประจักษ์ประเมินนักเรียน และสถานศึกษา 
       2.คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลปรากฏดังนี้ 
          ประเภทนักเรียน      -ระดับประถมศึกษา  จำนวน 2 คน (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง, มิตรภาพที ่31) 
          ประเภทสถานศึกษา   -ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตรัง                                                                                                                                     

13.โครงการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางการ 
    ประเมินของ PISA 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        ประชุมการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทางการ
ประเมินของ PISA ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (19 โรง) ผ่านระบบ google meet 
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      ผลการดำเนินงาน 
       1.ครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขั้นสูง 
สามารถใช้สื่อ โปรแกรม PISA STYE ในการส่งเสริมการอ่านขั้นสูงได้ 
        2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามแนวทางการประเมินของ PISA โดยใช้
นวัตกรรมการอ่าน คือ บทอ่านจำนวน 3 เล่ม ได้แก่ บทอ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอ่านสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  บทอ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
        3.สำนักงานเขตพื้นที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
              วิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
1.โครงการนิเทศ  ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรยีนในสังกัด จำนวน 28  โรง 

     ผลการดำเนินงาน 
      โรงเรียน จำนวน 28 โรง ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์ โดยการสังเกตการสอนของครูในห้องเรียน
ตามตัวชี้วัดการจัดการเรียนรู้ฯ และตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้
ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเพ่ิมมากข้ึน                                          
 
2.โครงการการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการ  
  ประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1.คณะกรรมการชุดที่ 1 ประเมินด้านที่ 1 - ด้านที่ 2 
       2.คณะกรรมการชุดที่ 2 ประเมินด้านที่ 3 เพื่อตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
       3.ประชุมคณะกรรมการตรวจและประเมินด้านที่ 3  

     ผลการดำเนินงาน
        ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการตรวจสอบและประเมินจาก
คณะกรรมการฯ มีผู้ส่งผลงานได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 1 ราย, สายบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย 

3.โครงการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 132 โรงเรียน 

     ผลการดำเนินงาน 
        สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และ
วิเคราะห์ ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
1.โครงการประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 69 คน 

     ผลการดำเนินงาน 
       1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ได้รับการประเมินโดย
นักจิตวิทยาโรงเรียน ซึ่งได้ให้คำแนะนำ การดูแลแก่ครูและผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องพบ
แพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัย นักจิตวิทยาได้ส่งต่อนักเรียนเข้าระบบสาธารสุขเพ่ือดูแลและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
       2.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนได้รับการติดตามทุกราย โดยครูประจำชั้นและนักจิตวิทยาโรงเรียน ในกรณี
ที่สุขภาพจิตและพฤติกรรมของนักเรียนเกิดความเสี่ยงซ้ำ นักจิตวิทยาโรงเรียนจะทำการประเมินและส่งต่อเพ่ือ
รับการรักษาใหม่อีกครั้ง 

2.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
  ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        เยี่ยมบ้านนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จำนวน 58 คน 

      ผลการดำเนินงาน 
           นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้รับการเยี่ยมบ้าน และเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 100 

กลยุทธ์ที ่5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
                  - ไม่มีโครงการ 

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 
                ดิจติัลในการบริหาร 
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) นิเทศ กำกับ ติดตาม ในการดำเนินการโรงเรียนสุจริต ทางระบบออนไลน์   (ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
ผู้บริหารและครู จำนวน 132 โรง) 
       2) ประชุมเชิงปฏิบัตกิารบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ภาคใต้ 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 1 จำนวน 3 คน) 
       3) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท 
       4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดี    ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ 
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 ให้โรงเรียนสุจริต จำนวน 4 โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท 
       5) ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)  
            -จัดประชุมคณะทำงาน 15 คน ประชุมผู้บริหาร /ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 132 โรง ประชุมด้วย
โปรแกรม Zoom 
       6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
           -จัดสรรให้โรงเรียนสจุริต ร้อยละ 10 จำนวน 14 โรง ๆ ละ 2,800 บาท) 
       7) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนต้นแบบสุจริต ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง 
ได้แก่ โรงเรียนวัดควนสีนวล จำนวน 5,000 บาท           

      ผลการดำเนินงาน 
        1. โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศการดำเนินการโรงเรียนสุจริต   จากศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 
ผ่านระบบ google Meet  
        2. ผู้รับผิดชอบรับหลักการ นำกลับมาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
        3. โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 20 และร้อยละ 30  จำนวน 50 โรง  ไดข้ับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
        4. โรงเรียนสุจริต จำนวน 4 โรง ได้แก่โรงเรียนวัดหนองสมาน/โรงเรียนบ้านสามแยก/โรงเรียนบ้านทุ่งยาว/
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” ไดข้ับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดี   ที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ 
        5. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA Online) 
        6. โรงเรียนสุจริตจำนวน 14 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ สามารถถอดบทเรียนการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
        7. โรงเรียนวัดควนสีนวลได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมือง และรายงานผลการจัดกิจกรรม ส่ง
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2.โครงการส่งเสริมการนิเทศสร้างความเข้มแข็งนิเทศภายในสถานศึกษา  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1)  นิเทศสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนจำนวน 132 โรง 
        2)  คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  

     ผลการดำเนินงาน 
        1. โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ โดยใช้การนิเทศออนไลน์ Google Meet 
        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม 

3.โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2564 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี และถอดองค์ความรู้การพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรมต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน 
         2) ขยายเครือข่ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม จำนวน 4 เครือข่าย 
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      ผลการดำเนินงาน 
          1. บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน   เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมของ
องค์กรทุกกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนดีขององค์กรและบ้านเมือง 
         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนาสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างแก่องค์กรอ่ืนได้ 
         3. ได้ขยายเครือข่ายโดยมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง คือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 
เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
         4. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศฯ จำนวน 5 เล่ม                                                                                                                                                 

4.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ  
       1) คัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
          2) คัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3) ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนดีต้องมีที่ยืนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว 
           โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 โรง 

          ผลการดำเนินงาน 
        1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ส่งนวัตกรรม
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี   (Best Practice)   ที่เป็นแบบอย่างได้ ด้านบริหารจัดการ
ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 54 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 40.90 
        2. ผู้บริหารสถานศึกษามีนวัตกรรมด้านการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 34 ผลงาน คิดเป็น
ร้อยละ 25.75 
        3. ครูผู้สอนมีนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนของครูผู้สอน จำนวน 184  ผลงาน  
คิดเป็นร้อยละ 13.86 
        4. โรงเรียนในสังกัดส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพและยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ระดับ 1 ดาว เพื่อรับรอง จำนวน 87 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 65.90                                                                                             

5.โครงการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมคณะกรรมการวางแผนการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินโรงเรียน
เป้าหมายจำนวน 3 แห่ง 
      2) ประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา  

    ผลการดำเนนิงาน 
      ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดควนสีนวล  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
และโรงเรียนทุ่งรวงทอง และได้ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาและรายงานต้นสังกัด 
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ส่วนที ่2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

----------------------- 
1.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษายน    
  2560 

มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนา
ร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย 

รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ในการ
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  มี
คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ และการดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย 

การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ ตามความ
ถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ในการดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือให้ประชาชนได้รับการศึกษา
ตามวรรคสาม รัฐต้องดำเนินการให้ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา  ตามความ
ถนัดของตน 

ให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา และ
เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยให้รัฐจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุน หรือใช้มาตรการ
หรือกลไกทางภาษี รวมทั้งการให้ผู้บริจาคทรัพย์สินเข้ากองทุนได้รับประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีด้วย ทั้ งนี้ 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำหนดให้การบริหารจัดการกองทุน เป็นอิสระและ
กำหนดให้มีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  

มาตรา 65  รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  ตามหลัก     
ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน  เพื่อให้เกิดเป็นพลัง
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว  การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ
สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว
ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย 

 
2. นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) 

นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้าน
การบริหารราชการแผ่นดินอันเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ จำแนก
เป็น 11 ด้าน ซึ่งรัฐบาลได้นำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตามแนว
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักสำคัญ  ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรง



 
 

35 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

เน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ ้มกัน มาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 แนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติและความต้องการของ
ประชาชน 

โดยมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
นโยบายที่ 1 การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบ

สำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้
ไว้ด้วยความจงรักภักดีและปกป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ   เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง     และ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชกรณียกิจเพื ่อประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการ
ทั้งหลาย  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐ
เรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถนำหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการ  และการพัฒนา
ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการ และแบบอย่างท่ีทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลาย 

นโยบายที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตร แบบสันติ
วิธี ส่งเสริมการพูดคุย สันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตาม
หลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือ
ซ้ำเติมปัญหา ไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง  ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้ รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
นานาประเทศ เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความสำคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง และความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดน โดยใช้กลไก ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และการบริหารจัดการพื ้นที ่ชายแดนทั ้งทางบกและทางทะเล  รองรับการพัฒนา             
เขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝ้าตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย กำหนดให้ปัญหายาเสพติด 
การค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การกระทำอันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ  เป็น
ปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และจัดการปัญหาอ่ืน ๆ 
ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัด
ระเบียบแรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำยุทธศาสตร์เข้าใจ  เข้าถึง 
และพัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุข  กับผู้มีความคิดเห็นต่างจาก
รัฐ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรม และหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม 
ขจัดการฉวยโอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อน เพื่อซ้ำเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายบ้านเมือง ทั้งจะเพิ่มระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลาย
ปัญหาได ้



 
 

36 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

นโยบายที่ 4 การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
นโยบายที่ 4.1 การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความสำคัญทั้งการศึกษาในระบบและ

การศึกษาทางเลือกไปพร้อมกัน เพื่อสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ 
ประกอบอาชีพและดำรงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างเสริมคุณภาพ
การเรียนรู้ โดยเน้นการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และพัฒนากำลังคนให้เป็นที่
ต้องการเหมาะสมกับพื้นท่ี ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ                             

นโยบายที่ 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุง และบูรณาการระบบการ
กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้
เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียนโดยจะ
พิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

นโยบายที่ 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน
ทั่วไปมีโอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้กระจายอำนาจ
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคล และบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

นโยบายที่ 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต ปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียน  ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ การใฝ่เรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อื่น มีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองดี โดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

นโยบายที่ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้น
ครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน นำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน      
การสอน เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะ  ที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน     
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 

นโยบายที่ 8 การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา 
และนวัตกรรม 

นโยบายที่ 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกำลังคนในสาขาที ่ขาดแคลน การ
เชื ่อมโยงระหว่างการเรียนรู ้กับการทำงาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทำงาน            
ในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม มีช่องทางใช้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

นโยบายที่ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

นโยบายที่ 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค 
เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความสำคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ
เป็นลำดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอย
ตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลักในพื้นที่ใด ที่สามารถจัดการขยะ 



 
 

37 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

มูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงาน ก็จะสนับสนุนให้ดำเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบ
มาตรการการบริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยกำหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตาม
มาตรฐานและให้แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน  สำหรับขยะของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์  และขยะ 
ติดเชื้อจะพัฒนาระบบกำกับติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดย
ลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุให้ความสำคัญในการจัดการอย่างครบ
วงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 

นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

นโยบายที่ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก     
ในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่ กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด ยกเลิก หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จำเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร 
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ 
ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ำซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ที่คนไทย

ทุกคนต้องการบรรลุร่วมกัน รวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทย
ทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั ่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.1 วิสัยทัศน ์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “มั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพื ่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติประสาน สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ 

3.2 เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
     คือ  “ประเทศชาติมั่นคง  ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  สังคมเป็นธรรม   

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ    สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และมีภาครัฐของประชาชน     เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม     
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 



 
 

38 แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (พ.ศ.2564-2565) 

              1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
              2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
              3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
              4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
              5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
              6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

3.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
     ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็น

จะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ    
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละเวลาอย่างต่อเนื่อง และมีการบูรณาการ สร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน  และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ  และบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง  เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะได้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป ประกอบด้วย          
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

 

4. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
 แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้  กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  ไว้ดังนี้ 

 “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ   1) เพื ่อพัฒนาระบบและกระบวนการ        
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 2) เพื่อพัฒนาคนไทยเป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและ
สมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 3) เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี 
และร่วมมือผนึกกำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 4) เพ่ือ
นำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้ำภายในประเทศลดลง 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ    
ได้วางเป้าหมายไว้ 2 ด้าน คือ  

เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ และ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs) ประกอบด้วย ทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้  
 3RS ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได ้(Writing)และการคิดเลขเป็น (Arithmetics)  
 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 
Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะด้านความ
เข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross –cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู ้นำ (Collaboration,Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื ่อสาร 
สารสนเทศ และการรู ้เท่าทันสื ่อ (Communications, Information and media Literacy) ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู ้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion) 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations)  5 ประการ ซึ ่งมีตัวชี ้ว ัดเพื ่อการบรรลุเป้าหมาย        
53 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญ ดังนี้ 

1) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access) มีตัวชี้วัดที่ 
สำคัญ   เช่น ประชากรกลุ่มอายุ 6-14 ปี ทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 
เทียบเท่าที ่รัฐต้องจัดให้ฟรี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู ้เรียนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการ         
ทางการศึกษาท่ีเหมาะสมทุกคน และประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น เป็นต้น 

2) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมาย  ได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่าง 
เท่าเทียม (Equity)  

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  
(Quality)  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุ้มค่าและบรรลุ 
เป้าหมาย (Efficiency)  

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัต  และบริบทท่ี 
เปลี่ยนแปลง (Relevancy)  
 ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
การศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลัก ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติ  
บรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพ้ืนที่พิเศษ  ได้รับการศึกษา 
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถ      

ในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย ดังนี้ 
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1. กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็น และมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงาน และการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2. สถาบันการศึกษา  และหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิต   ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ     
เฉพาะด้าน 

3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเป้าหมาย  

ดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย      และทักษะคุณลักษณะที่จำเป็นใน 

ศตวรรษท่ี 21   
2) คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษา มาตรฐาน 

วิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 
3) สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา  สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมี 

คุณภาพและมาตรฐาน 
4) แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน  นวัตกรรม  และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่  
5) ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
6) ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล 
7) ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา มีเป้าหมาย 

ดังนี้ 
1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
2. การเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย 
3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม  ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพ่ือการ 

วางแผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมินและรายงานผล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมาย

ดังนี้ 
1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้   และสื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

คุณธรรม จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย ดังนี้ 

1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา 
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3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และพ้ืนที่  

4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา รองรับลักษณะที่แตกต่างกันของ 
ผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ 

5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม สร้างขวัญ 
กำลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

5. จุดเน้นเชิงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง)  ได้กำหนดจุดเน้นเชิงนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1. การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบท
สังคมไทย 
          2. การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
อาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้าน
การจัดการเรียนรู้  ด้วยภาษาและดิจิทัล  สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย  และมีความ
รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เกิดกับผู้เรียน 
          3. การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และ
การส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้
ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ  ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
กว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
          4. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็น
ฐาน โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง   เพ่ือกําหนดให้มีระบบบริหารและ
การจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว  การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  มีระบบการบริหารงาน
บุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          5. การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้
และทักษะที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั ้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ   เพื ่อให้ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย  
ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
          6. การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้าง
โอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอื่น ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทาง
การศึกษา งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง 
          7. การนํากรอบคุณวุฒิแห่าติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฎิบัติ เป็น
การผลิตและการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ  เชื่อมโยงระบบการศึกษา
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และการอาชีพ โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทำมาตรฐานอาชีพ   
ในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียนได้ 
           8. การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา  เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา     
เด็กปฐมวัยตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562  สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม  โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปเป็นกรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้า
เป็นระยะ  
           9. การศึกษาเพื ่ออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  เพื ่อให้ผู ้จบ
การศึกษาระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี   
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  
           10. การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการ 
จัดการศึกษาทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้  
ในการจัดการศึกษาผ่านระบบดิจิทัล  
           11. การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา   
และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  
           12. การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
          นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
          1. ความปลอดภัยของผู้เรียน   โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัย
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง   จากภัยอันตราย
ต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม 
         2. หลักสูตรฐานสมรรถนะ  มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย   โดยยึดความสามารถของผู้เรียน 
เป็นหลัก และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ 
         3. ฐานข้อมูล Big Data  พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน  เพื่อให้ได้ข้อมูล 
ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง 
         4.ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดําเนินงาน
ของศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และ
ตามบริบทของพ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน 
         5. พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
         6. การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตาม
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ศักยภาพตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม     
ผู้สูงวัย 
        7. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ  ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความ
ต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี     
เท่าเทียมกับผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 

6. นโยบายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (นายอัมพร พินะสา)  
                 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา  
ที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม  และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 ดังนี้  
            1. ด้านความปลอดภัย  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อม  
ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
             2. ด้านโอกาส  
                2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย  
                2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชน  ได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ   
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
               2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออก
จากระบบการศึกษา  รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง 
เท่าเทียมกัน  
              2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
 
           3. ด้านคุณภาพ  
               3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้  มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลก    
ในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั ่นการปกครอง          
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
               3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน  คณิตศาสตร์  การคิดข้ันสูง  นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   และภาษาต่างประเทศ  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก 
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ  
               3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ  
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง   รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน  
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
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             3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้  เทคโนโลยีดจิทิัล 
มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
          4. ด้านประสิทธิภาพ  
              4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน   
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
              4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียน 
ที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone)  ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน   สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่      
              4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 
น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
              4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
              4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และการเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
              4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

7. นโยบายจังหวัดตรัง 
วิสัยทัศน์/เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดตรัง  

          “เมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”  
พันธกิจ  
1. มุ่งสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ให้มีความมั่งคั่ง

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคง สามารถดำรงชีวิตได้อย่าง

มีคุณภาพ  
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั ่งยืน  และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  
4. ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคส่วน  
5. เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ  
เป้าประสงค์รวม  
1. เศรษฐกิจของจังหวัดขยายตัวอย่างมั่นคงและยั่งยืน  
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคมและส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้

อย่างมีคุณภาพ  
3. ฐานทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีสิ่งแวดล้อมดี ตลอดจนมีการบริหารจัดการแบบ

บูรณาการ 
ยุทธศาสตร์/ประเด็นการพัฒนาจังหวัด  
1. สร้างฐานเศรษฐกิจของจังหวัดด้านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่ม่ันคงและยั่งยืน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ให้มีคุณภาพเพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพ่ือสร้างรายได้ให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พะยูน สัตว์ทะเลหายาก และพลังงานอย่าง
เหมาะสมกับชุมชน/พื้นที่ และมีความยั่งยืน 

 

                    แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 
           - เป้าประสงค์รวม 
             เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางสังคม และส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ 
             อย่างมีคุณภาพ       
           - ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
             ร้อยละของค่าเฉลี่ย (O-Net) ม.3 เพิ่มข้ึน 
           - ข้อมูลฐาน ปี 2560 
             อัตราค่าเฉลี่ย O-net ม.3 ปี 2557-2559 เฉลี่ยร้อยละ 39.03  
 

ที่มา: แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
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ส่วนที่ 3 
การวิเคราะห์ศักยภาพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
------------------------------ 

 

การวิเคราะห์สภาพองค์กร  (SWOT @ TOWS Matrix) 
 

          การกำหนดประเด็น SWOT ที่สำคัญ อาศัยการมีส่วนร่วมของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาอื ่นและเครือข่ายกลุ ่มโรงเร ียน  โดยใช้เทคนิคเทาว ์เมทร ิกซ์            
(TOWS Matrix ) มาใช้ในการประเมินสถานการณ์ 4 รูปแบบ กำหนดเป็นกลยุทธ์ดำเนินงานการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ในระยะ 2 ปี ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์เชิงรับ หรือ WT  การวางแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นปัจจัยสำคัญ ที่ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อน
ลงให้ได้มากท่ีสุด  
 2. การวิเคราะห์เชิงพัฒนา หรือ WO การวางแผนกลยุทธ์มุ่งเน้นใช้โอกาส ช่วยลดหรือขจัดจุดอ่อนลง
ให้ได้มากที่สุด   
 3. การวิเคราะห์เชิงป้องกัน หรือ ST การวางแผนกลยุทธ์ มุ่งเน้นใช้จุดแข็งป้องกัน และลดอุปสรรค 
 4. การวิเคราะห์เชิงรุก หรือ SO การวางแผนกลยุทธ์  มุง่เน้นใช้จุดแข็ง สร้างโอกาส  
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ทิศทางการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ศึกษากรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษา
แห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด 
และนโยบายสำคัญทุกระดับ รวมทั้งได้วิเคราะห์บริบทด้านจัดการศึกษาของพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

วิสัยทัศน ์(Vision)       

            “ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตวิถีใหม่ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   

พันธกิจ (Mission) 
            1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  2. จัดการศึกษาให้ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา ได้รับความปลอดภัยจาก 
ภัยพิบัติ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

  3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษ     
ที่ 21 และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  4. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษา 
และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

  5. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ  ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง  
ทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
            6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 

กลยุทธ์ที ่1  ส่งเสริมการจัดการศึกษา สถานศึกษา ให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
                  เป้าประสงค์   
                 ผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ  มีความพร้อม 
สามารถรับมือจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่  โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถี
ชีวิตใหม่ เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี   
                   

                                  ตัวชี้วัด  
                    1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่ส่งเสริมสนับสนุน สร้างภูมิคุ้มกัน สามารถรับมือจาก 
ภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบได้ 
                    2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ โรคอุบัติ
ใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ เอื้อต่อสุขภาวะที่ดีได้ 
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                 แนวทางการดำเนินงาน  
                  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ รู้จักวิธีการป้องกัน และแก้ไขเก่ียวกับภัยคุกคาม 
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง  การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน  การค้ามนุษย์  อาชญากรรมไซเบอร์ ภัยพิบัติ
และภาวะฉุกเฉิน โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เก่ียวข้องกับ
ความปลอดภัย 
                  2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งเสริมสร้างทักษะชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน  เพ่ือรองรับ
ภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
                  3. เสริมสร้างแนวทางการป้องกันและแก้ปัญหาจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ   ได้อย่างทันท่วงที 
เช่น ภัยคุกคามทางไซเบอร์ การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่น (Bully) ความรุนแรง
ในสถานศึกษา การล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติด โดยความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 
                  4. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถวิเคราะห์ 
ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงและดำเนินการตามแนวทางในการจัดการภัยพิบัติ    และภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
                  5. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  นำสู่  Digital  Life  @ 
learning   รวมถึงความพร้อมของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   เพ่ือความปลอดภัยเมื่อต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ภัยพิบัติ และภัยคุกคาม 
                  6. พัฒนาระบบและรูปแบบการป้องกันภัยทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างสวัสดิการให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
                  7. ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม ที่เอ้ือต่อการป้องกันภัย 
 
กลยุทธ์ที่ 2  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
                เป้าประสงค์  
                1. เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการสมวัย 
                 2. ประชากรวัยเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 3. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา และ
อ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
                 4. เด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา เด็กตกหล่น และเด็กออกกลางคันได้รับการ
ช่วยเหลือ ให้ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                 5. ผู้เรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ(ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่
ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
                 ตัวชีวั้ด 
                 1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยในเขตบริการ ได้รับการเตรียมความพร้อม 
                2. ร้อยละของประชากร (อายุ 6-12 ปี) ในเขตพ้ืนที่บริการได้เข้ารับการศึกษา 
                 3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
                 4. ร้อยละของผู้เรียนพิการ ที่ผ่านการประเมินการเรียนตามแผน EIP 
                 5. ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส กลุ่มชาติพันธุ์ ที่ได้รับบริการทางการศึกษา              
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                  แนวทางการดำเนินงาน 
                   1. สร้างโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อม  ให้มีพัฒนาการสมวัย  
                   2. สร้างโอกาสให้ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค โดยการ
สำมะโนประชากรวัยเรียน   จัดทำฐานข้อมูล  จัดระบบการรับนักเรียน   และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบ     
มืออาชีพ  ร่วมมือหน่วยงานการศึกษาและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
                   3. ส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  สู่ความเป็นเลิศตามพหุปัญญา  โดยการจัดระบบ
การคัดกรอง และการจัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย 
                   4. พัฒนาเด็กพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  โดยการจัดระบบการ
คัดกรอง การจัดทำแผน EIP และประสานความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด   และสร้างความ
เข้มแข็งโรงเรียนพิการเรียนรวม 
                   5. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ให้มีการติดตามเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง ที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน 
 
กลยุทธ์ที่ 3   ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21                    
                 เป้าประสงค์ 
                 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักสถาบันหลักของชาติ  และยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองรู้สิทธิและหน้าที่ อย่างมีความรับผิดชอบ  มี
จิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย 
                  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สอดคล้องกับศักยภาพ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะ
และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
                  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี  มีสมรรถนะความรู้ความเชี่ยวชาญ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ มีความพร้อมทั้งทางด้าน
วิชาการ เชี่ยวชาญวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 
                  4. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาครูให้ทันต่อการ
เปลี ่ยนแปลงของเทคโนโลยี เชื ่อมโยงนโยบายด้านดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ  ของนโยบายด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

                ตัวชี้วัด 
                 1. ร้อยละของผู้เรียน  มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ   ยึดมั่นการ 
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                 2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในระดับ 
ดีขึ้นไป 
                 3. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
                 4. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสมรรถนะตามหลักสูตร ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดีข้ึนไป 
                 5. ร้อยละของผู้เรียนปฐมวัย มีพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
                 6. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึน  
(NT) ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด และ RT อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 
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               แนวทางการดำเนินงาน 
                  1.ปลูกฝังผู้เรียน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองรู้สิทธิและหน้าที่อย่างมี
ความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย  
                     1.1 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออก 
ถึงความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
                     1.2 ผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม เผยแพร่แก่ผู้เรียน  
                     1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผ่านกระบวนการลูกเสือ 
                 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนให้สูงขึ้นในศตวรรษที่ 21  
                     2.1 พัฒนาการอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น 
                     2.2 พัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และวัดผลประเมินผล ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 พหุปัญญา 
                     3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของ
โลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน 
                     3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง  นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และภาษาต่างประเทศ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ 
                     3.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ   สอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างเหมาะสมทุกด้านและมี
ทักษะสื่อสารภาษาไทย 
                     3.4 ส่งเสริม  สนับสนุนการวัดประเมินผลเพื่อการเรียนรู้    ที่สอดคล้องกับสภาพบริบทของ
สถานศึกษา โดยมีรูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เช่น การทดสอบด้วยข้อสอบปรนัยและอัตนัย การประเมินการ
ปฏิบัติ และการประเมินตามสภาพจริง 
                 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 
                       4.1 พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิตัล ให้มีความรู ้ความสามารถ และชำนาญในการสอน
ภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
                    4.2 ส่งเสริมให้ครูจ ัดการเรียนการสอนและการเร ียนรู้ ร ูปแบบ Active Learning Co-
Creation ให้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้น 
                    4.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนสู่การ
เรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ และใข้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงมีความรู้และ
ทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
                    4.4  ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดทำหน่วยการเรียนรู้  ในเรื่องการผลิตและบริโภคที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมต้น 
                    4.5 ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนากระบวนการรณรงค์ ให้มีการจัดซื ้อจัดจ้างที ่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                   4.6 ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื ่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบ นำความรู ้จากโรงเรียนต่อยอดสู ่ชุมชนนิเวศ     
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ 
กลยุทธ์ที่ 4    เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
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                  เป้าประสงค์  
                  1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีระบบการบริหารงานจัดการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ  
                  2. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา 
                  3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการนำระบบข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
                  ตัวช้ีวัด  
                  1. สพป.และร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล 
                  2. สพป.และร้อยละของสถานศึกษา  ได้รับการพัฒนานวัตกรรม  และเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสม ตามบริบทพ้ืนที่ 
                  3. สพป.และร้อยละของสถานศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA 
                  4. สพป.และร้อยละของสถานศึกษา ที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษา 
                  5. สพป.และร้อยละของสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  และนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 แนวทางการดำเนินงาน 
                 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย  มี
คุณภาพตามมาตรฐาน 
                         1.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
                      1.2 พัฒนาบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้มีความก้าวหน้า    
ในวิชาชีพ มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ 
                      1.3 พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ (ITA) 
                      1.4 พัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อม โดยใช้กิจกรรม 5 ส 
                 2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
                      2.1 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียน  ที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                      2.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา และส่งเสริมให้มีความเข้มแข็งในระบบประกัน
คุณภาพ 
                      2.3 พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้
อย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
                      2.4 บริหารจัดการโรงเรียน ให้ผู้เรียนโอกาสรับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
                  3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา    
                      3.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
                      3.2 พัฒนาและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ได้มีการเข้าถึงข้อมูลอย่างสะดวก 
                      3.3 ส่งเสรมิการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพ  
                      3.4 สนับสนุนการจัดทำมาตรฐานสำหรับโรงเรียนที่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน 
ได้อย่างมีคุณภาพ 
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                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 1  ได้กำหนดจุดเน้นการดำเนนิงาน     
4 จุดเน้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ดังนี้  

1. จุดเน้นด้านโรงเรียนคุณภาพ 
    ตัวช้ีวัด   
    1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
    2. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา   บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส  ปลอดการทุจริตและ 
        ประพฤติมิชอบ ตามหลักธรรมาภิบาล  เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
        ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) 
        มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีข้ึนไป 
    3. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology)  
     แนวทางการดำเนินงาน 

        1. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมในการป้องกันภัย และแก้ปัญหา 
                  จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ                   
     2. สถานศึกษาบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน     
                  (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) 
               3. สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการและการเรียน 
                  การสอน 

 

 2. จุดเน้นด้านนักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข)   
     ตัวชี้วัด  
     1. ร้อยละ 100 ของเด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย  สังคม อารมณ์ จิตใจ 
         และสติปัญญา) 
     2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ 
         ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นพลเมืองรู้สิทธิและ 
         หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย   

               3. ร้อยละ 100  ของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยพิบัติและ 
                   ภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รองรับวิถีชีวิตใหม่ เอื้อต่อ 
                   สุขภาวะทีดี  
               4. ร้อยละ 80  ของผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ และคิดเลขเป็น 
               5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะตามหลักสูตร 
 

     แนวทางการดำเนินงาน 
     สพป.กลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต  

ทักษะอาชีพ เช่น  
     1. การจัดประสบการณ์ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริง เรียนปนเล่น ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
     2. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

               3. กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
               4. การจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

     5. การจัดกิจกรรมเสริมทักษะวิชาการและทักษะอาชีพ 
     6. ค่ายทักษะชีวิต กิจกรรมด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี   ฯลฯ 
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          3. จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ   
    ตัวช้ีวัด 
    1. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้แบบ Active Learning Co-Creation    

               2. ร้อยละ 80 ของครูที่สอนภาษาอังกฤษ และภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ได้รับการพัฒนา 
                   ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนตามภารกิจของตน  
               3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
                   มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีทักษะในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
               4. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทันต่อการ 
                   เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ  
               แนวทางการดำเนินงาน 
               1. ครูได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ        
                   วัดประเมินผล ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning)             

               2. ครูได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital  Platfrom)  ด้านภาษาอังกฤษ  และภาษา 
                   คอมพิวเตอร์ (Coding)  

 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม   สนับสนุนในการจัดการเรียนรู้และความคิด 
         สร้างสรรค์  ตลอดจนการใช้ชีวิตในสังคมยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
     4.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับการส่งเสริม สนับสนุน   เป็นบุคคลแห่งการเร ียนรู้ 

                    มีจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ 
 

                     4. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
     ตัวช้ีวัด   
     1. สพป.บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลัก 
         ธรรมาภิบาล เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน 
         ภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessmen:ITA) มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
     2. สพป.มีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล (Digital Technology) อยู่ในระดับมาก 
     3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน ร้อยละ 100 
         

     แนวทางการดำเนินงาน 
         1. สพป.บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน  
                  (Integrity&Transparency   Assessmen:ITA) 
               2. สพป.ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการบริหารจัดการ 
               3. บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถ 
                      ดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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ส่วนที ่5 
การบริหารแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ 

 ------------------------------ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(พ.ศ.2564-2565) เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  นโยบายของรัฐบาล  แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนา
การศึกษาที่เกี่ยวข้องทุกระดับ  ได้แก่ แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จังหวัดตรัง  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  และนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 
รวมทั้งบริบทการจัดการศึกษาในพ้ืนที่  สภาพปัญหา จุดที่ควรพัฒนา นำมาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ 5 ปี  ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผล   
 ความสำเร็จในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา  ระยะ 2  ปี    มีองค์ประกอบ        
หลายประการ  ตั้งแต่การจัดทำแผนต้องอาศัยการมีส่วนร่วม  สาระสำคัญของแผนมีเป้าหมายชัดเจน ครบถ้วน 
สนองนโยบายทุกระดับ และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่สถานศึกษา 
และสาธารณชน มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผู้ เกี่ยวข้องมีความตระหนักให้ความสำคัญ ที่จะใช้
แผนพัฒนาการศึกษา เป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา ให้บรรลุผลสำเร็จ นอกจากนี้ระบบการวัดและ
ประเมินในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาต้องมีความสอดคล้องกัน การกำหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดมีความเชื่อมโยง การขับเคลื่อนการดำเนินงานมีการบูรณาการอย่างเหมาะสม    
1. หลักการและแนวทางในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
   1.1 หลักการ 
   1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยยึดแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2564-2565 เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และนำสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
และจุดเน้นการดำเนินงาน 
   2) ดำเนินการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  ให้มีคุณภาพ 
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด  
   3) พัฒนาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีทางไกล และเพ่ิมองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   
ในการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
   4) ใช้กลไกการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน องค์คณะบุคคล เครือข่ายทางการศึกษา  เพ่ือแก้ไข
ปัญหา  และพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
   5) จัดระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติ  ให้มีความเชื่อมโยงกันในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษา  จัดระบบจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองการพัฒนา ตามกลยุทธ์ 
จุดเน้นการดำเนินงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 1.2  แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัต ิ
  1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และมีความพร้อมในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 สร้าง
ความเข้าใจแก่บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา  ในรูปแบบของเอกสาร และเผยแพร่ทางเว็บไซต์  
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   2) สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   และ
สถานศึกษา โดยกำหนดให้แนวทางการพัฒนาในแต่ละกลยุทธ์ แปลงสู่ การปฏิบัติระดับโครงการ กิจกรรม    
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  และส่งเสริม สนับสนุนการประเมินแผนดังกล่าว เพ่ือนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาแผนต่อไป 
   3) ใช้เครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในการร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการพัฒนาผู้เรียน    
ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านกีฬา ด้านทักษะวิชาการ ด้านทักษะอาชีพ  
   4) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาการศึกษาทางเว็บไซต์ เพ่ือเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้รับ
ทราบ ให้ข้อคิดเห็น ในการพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

2. การดำเนินการขับเคลื่อน แผนพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ 
 แผนพัฒนาการศึกษา  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  เป็นแผนที่ ให้
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข และผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญ และทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่  21 โดยกำหนดเป้าหมาย
ดำเนินงาน 4 กลยุทธ์  และมีแนวทางการขับเคลื่อนแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้  
  

                     กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยทุกรูปแบบ  
  ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มี 
ความพร้อมสามารถรับมือจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ 
รองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) มีสภาพแวดล้อมทีป่้องกันภัย ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดี  
  

                      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน 
           ดำเนินการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคให้แก่ผู้เรียนวัยเรียนภาคบังคับ ในการเข้าถึงการศึกษาและ 
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเสมอภาค โดยใช้ระบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ได้แก่ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เร่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทางไกลเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ และใช้เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
สนับสนุน 
                   

                      กลยุทธ์ที ่3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21                       
            ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ  และนำหลักสูตรสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน       
ทุกระดับ ในรูปแบบที่หลากหลาย เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้ให้มีการพัฒนาในทุกด้าน   เป็นไปตามหลักสูตร 
ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ  เกิดทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล (Digital 
Technology) สนับสนุนจัดกิจกรรม โครงการด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้มีการ
พัฒนาเป็นหน่วยงานต้นแบบการเรียนรู้ และดำเนินการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย       
ผลพัฒนานำใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ รวมทั้งเสริมสร้างขวัญ
กำลงัใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติ  
           

                     กลยุทธ์ที ่4  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา       
 ดำเนินงานเพ่ือให้เกิดระบบ /รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนของสังคม และพัฒนาระบบแผนงาน  ระบบการเงิน  ระบบการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือให้ 
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ผู้เรียนสามารถใช้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม สนองตอบความต้องการ
ของผู้เรียน สถานศึกษาและสังคม ด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล    
 

3. การประเมินแผนพัฒนาการศึกษา  
  

                   วัตถุประสงค์ของการประเมินแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือประเมินกระบวนการจัดทำแผน การนำ
แผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และผลที่ได้รับจากการปฏิบัติแผนพัฒนาการศึกษา  โดยกำหนดปฏิทิน 
ประเมินระยะหนึ่งปี  ระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน เพ่ือติดตามประเมินผลตามตัวชี้วั ด ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประเมินความสำเร็จในภาพรวม    ทั้งนี้จะต้องให้ความสำคัญกับการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจะได้ทราบความก้าวหน้า   มีการประสานงานกับผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  วิเคราะห์ผลดำเนินงาน    
ที่เกิดขึ้นจริง    นำมาเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้  สะท้อนถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำเนินงานจริง  สามารถปรับปรุงและพัฒนา รวมทั้งมีการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา ให้สอดคล้องกับ    
ทิศทางการพฒันาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  และนโยบายทางการศึกษาทุกระดับต่อไป 
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คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ที ่  263 / 25๖4 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน “อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ”  

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

ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี   ให้สอดคล้องเชื่อมโยงสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ  และแผนการจัด
การศึกษาทุกระดับ  ระหว่างวันที่  28  – 29  ตุลาคม ๒๕๖4   ณ   ห้ องประชุมพระเทพวิมลเมธี    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แผนงาน โครงการ มีความสอดคล้อง
กับนโยบายรัฐบาล กลยุทธ์ จุดเน้นทุกระดับ สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการศึกษาในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงแตง่ตั้ง
คณะกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องเชื่อมโยง
สัมพันธ์เชิงเหตุและผลในรูปแบบ XYZ”   ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการอำนวยการ   มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ ฯ ประกอบด้วย 

1.๑ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1            ประธานกรรมการ 
     ๑.2 นายระนิต  ณ  พัทลุง              รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่            รองประธานกรรมการ                                            
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.3 นางสุมน  ไชยเสนีย ์          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่             กรรมการ 
                                              การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   

๑.4 นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่            กรรมการ 
                                              การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
           1.5 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตสน.                                                      กรรมการ 
           ๑.6 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       กรรมการและเลขานุการ 
                                                            ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
           

                       2. คณะกรรมการจัดทำและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ รวบรวมเอกสาร ข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับ
การจัดทำแผน ฯ ประกอบด้วย 
           2.1 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ       ประธานกรรมการ 
                                                       ปฏิบัติหน้าทีผู่้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน        
           2.2 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ       
            
           2.3 นางเพ็ญศรี  ลำยอง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
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           2.4 น.ส.ชนาธิป  คงสม              เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                    กรรมการ 
           2.5 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ      กรรมการและเลขานุการ 

               3. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่ จัดอบรม รับรายงานตัว ติดต่อประสานงาน และอำนวยความ
สะดวกในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สำเร็จ ลุล่วง ตามวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
         3.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่               ประธานกรรมการ 
                                  การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
           3.2 น.ส.กรรภิรมย์  ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    
           3.3 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว           นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล  
                                                    เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           3.4 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการ 

 3.5 นางเพ็ญศร ี ลำยอง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการ 
 3.6 นางชนาธิป   คงสม    เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน                      กรรมการ 
 3.7 น.ส.สุพรรษา  บุญเฉย        นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ           กรรมการ 
 3.8 นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน         เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                                กรรมการ 

     3.9 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ        กรรมการและเลขานุการ 
                       

                       4. คณะกรรมการฝ่ายการเงนิ  มีหน้าที ่ให้คำปรึกษา แนวทางการจัดซ้ือจัดจ้าง หลักฐานการเบิกจ่าย  
ตรวจสอบการเบิกจ่าย รายงานทางการเงิน ให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ ประกอบดว้ย 
            4.๑ นางสุนันทา  รตัตมณี         นักวิชาการเงินและบัญชี ขำนาญการ            ประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที ่
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
            4.2 นายอนันวิทย  ทองหวาน    นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ            กรรมการ 
            4.3 นางวนิดา  คำนวณศิลป์      เจ้าพนักงานพัสดุ  ชำนาญงาน                   กรรมการและเลขานุการ              
                                           

           5. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  มีหน้าทีบ่ันทึกภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ  ประกอบด้วย 
            5.๑ นายเกษม   มากชู             ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                       ประธานกรรมการ                   
            5.2 นายธรีวัฒน์  เอ้งฉ้วน         เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์                              กรรมการ 
            5.3 นางกรกนก  หวานสนิท      นักประชาสัมพันธ์                                    กรรมการและเลขานุการ  
             

                      6. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้าที ่เป็นพิธีกรดำเนินรายการอบรม ฯ ตามตารางกำหนดการ ให้แล้วเสร็จ 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ ประกอบด้วย 
            6.1 นายระนิต  ณ  พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่      ประธานกรรมการ                                            
                                           การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
            6.2 น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ     กรรมการ 
                                                        ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
           

 
 
 
 



3 
 

 
            6.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ    กรรมการ 
            6.4 นายกฤช  กาหยี               ศึกษานิเทศก์                                       กรรมการและเลขานุการ      
                        

                       7. คณะกรรมการฝ่ายสรุปผล รายงานผล    มีหน้าที่ สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ฯ    
ประกอบด้วย  
            7.1 นายระนิต  ณ พัทลุง         รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที ่             ประธานกรรมการ 
                                                    การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1           
            7.2 น.ส.กรรภิรมย ์ ทองเรือง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                   
            7.๓ นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ     กรรมการและเลขานุการ 
              

                          ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ        
              

                          ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                      สั่ง  ณ  วันที่   20   ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

คณะทำงาน 
 
 
ที่ปรึกษา 
      นางชุลีกร  ทองด้วง        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      นายระนิต  ณ  พัทลุง      รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 
คณะทำงานจัดทำเอกสาร 
       นางสาวกรรภริมย์  ทองเรือง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 
       นางอรพินทร์   วิภูษณะภัทร์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางเพ็ญศรี  ลำยอง               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
       นางชนาธิป  คงสม                 เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน 
       นายธีรวัฒน์  เอง้ฉ้วน    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
  
สรุป/รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำรูปเล่ม  
      นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
      นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน     เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
         
 
 
 
 
 
 
           



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
193 หมู่ 12 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000 
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