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ส่วนที่ 1 
                บทน ำ 

สภาพทั่วไปจังหวัดตรัง 
      จังหวัดตรัง ตั้งอยู่ภาคใต้ของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ 828 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 

4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,088,399.375 ไร่  

                                                                                                

                                                      

 

 

 

 

 

 

         ลักษณะภูมิประเทศ 
         สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูง ๆ ต่ า ๆ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป 
พ้ืนที่ราบเรียบมีจ านวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้และ 
เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง ลักษณะดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย สภาพป่า
เป็นป่าดิบชื้น ส าหรับพื้นที่ท่ีอยู่ติดกับทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์  
         ลักษณะภูมิอำกำศ 
            ฤดูกาล แบ่งตามลักษณะอากาศของประเทศไทยออกเป็น 2 ฤดู คือ  
              ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  
              ฤดูฝน  เริ่มตั้งเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกลางเดือนกุมภาพันธ์  

            ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พบประจ า เป็นฤดูกาล 2 ชนิด 
              ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้        ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม  
              ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ   ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 
 กำรปกครองและจ ำนวนประชำกร 

จังหวัดตรังมีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น 10 อ าเภอ 87 ต าบล 723 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
อ าเภอเมืองตรัง อ าเภอกันตัง  อ าเภอปะเหลียน  อ าเภอย่านตาขาว  อ าเภอสิเกา  อ าเภอห้วยยอด  อ าเภอ 
วังวิเศษ อ าเภอนาโยง  อ าเภอรัษฎา อ าเภอหาดส าราญ 
           ประชากรทั้งหมด มีจ านวน 640,574 คน  
           ชาย 313,368 คน  หญิง 327,206 คน จ านวนครัวเรือน 234,956 หลัง 
           ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก 
(ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดตรัง) 
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 กำรคมนำคม  
          การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ  

1) การคมนาคมทางบก  
   1.1 ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลักในการ

คมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอ าเภอต่าง ๆ สามารถเดินทาง ติดต่อกันได้
สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง  

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

2) การคมนาคมทางอากาศ  
   จังหวัดตรังมีท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ในอ าเภอเมืองตรัง ห่างจากเทศบาลนครตรัง ประมาณ  

7 กิโลเมตร มีสายการบินที่ให้บริการในปี 2564 จ านวน 3 สายการบินได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย  นกแอร์ และ
ไทยไลอ้อนแอร์ 

3) การคมนาคมทางน้ า  
   3.1 จังหวัดตรังมีท่าเรือพาณิชย์ จ านวน 5 ท่า คือ  
   3.1.1 ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลกันตัง อ าเภอกันตัง 

จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/เรือล าเลียงสินค้า  
   3.1.2 ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ

แม่น้ าตรัง ต าบลบางเป้า อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง/เรือล าเลียงสินค้า  
   3.1.3 ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง 

ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง/เรือล าเลียงสินค้า ขนาด 1,500 ตันกรอส  
    3.1.4 ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง ต าบลบ่อน้ าร้อน อ าเภอ 
กันตัง จังหวัดตรัง สินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์/เรือล าเลียงสินค้า ขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส  

   3.1.5 ท่าเทียบเรือนาเกลือ  กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้งบริเวณแม่น้ าตรัง หมู่ที่ 2 
ต าบลนาเกลือ อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ขนส่งทางทะเลในพ้ืนที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย ได้แก่  
อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย (IMT-GT) โครงการร่วมมือเศรษฐกิจอนุทวีป ระหว่าง บังคลาเทศ - อินเดีย - 
พม่า – ศรีลังกา – ไทย 
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สถำนที่ตั้งส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ตั้งอยู่เลขท่ี 193 หมู่ 12  ต าบลโคกหล่อ   

ถนนตรัง–ปะเหลียน อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000   
โทรศัพท์. 075-572027-32  075-572066  
โทรสาร. 075-291509                                                  
Website http://www.trang1.go.th       
E-mail : trang1@trang1.go.th 
 

 
 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 37 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษา มอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (1) อ านาจหน้าที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา และการพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา  

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    (2) อ านาจหน้าที่ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา 
    (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด  
2. ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 

2546 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 
    (1) จัดท า นโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ

นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น     
    (2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่

การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

    (3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (4) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัด

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://www.trang1/
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

    (8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึ กษา
รูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    (9) ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    (10) ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน      

ด้านการศึกษา 
    (11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              (12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานขอ งหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

          นำยธีระวัฒน์  วรรณนุช 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
                      นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์                                                นางจุรีรัตน์  คีรรีัตน์                                                                               
        รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา                     
          ประถมศึกษาตรัง เขต 1                                                  ประถมศึกษาตรัง เขต 1       
 
                      
 

 
                                                                                                                               
                             

 
 

                         นายระนิต  ณ พัทลุง                                                    

          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา                   
                       ประถมศึกษาตรัง เขต 1                                                      
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ว่าง ว่าง 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 

 
 
 
                                                                         
 
 

        นางเนาวลักษณ์  วิชัยดิษฐ                    นางอุไรวรรณ  สทิธิฤทธิ์                                นางสรัญญา  โยธ ี
          ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ                               ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                     ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                                                      
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา                     
 

                                            

                                                                                               
                                                         
                                               
                                                    

               นายธเนศพล  เจรญิสุข                  นายเกษม  มากชู                      ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน                                                 
 ผู้อ านวยการกลุ่มบรหิารงานบุคคล                ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                         และสินทรัพย ์
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                                      
                                                                              

            นางยุพดี  คลาดนาน                          นายสมหมาย  ชายเกตุ                         นางบุญชาติ  เนียมชู 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       นิติกร ช านาญการพิเศษ  ปฏิบตัิหนา้ที่      นักทรัพยากรบคุล ช านาญการ  ปฏิบตัิหน้าท่ี                                                                   
                                                        ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี              ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาครูฯ  
 
 
 

            

                                                               นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว 
                                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ช านาญการ  ปฏิบัตหิน้าท่ี   
                               ผู้อ านวยการกลุม่ส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร                                                                                                                        
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  มาตรา 8 และมาตรา 20 
วรรคสี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงให้เขตพ้ืนที่การศึกษา  มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 9 คน รายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้  

รำยช่ือคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ 
 
 

 
 
 
                                            
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           

มีหน้าที่ดังนี้  
1) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน ามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแนวทางในการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษา ในสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษา  

2) ก าหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและการด าเนินการของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

3) พิจารณาแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา  

4) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผนที่ก าหนด  
5) รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการบริหารและการด าเนินการตามแผน

และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
6) ส่งเสริมให้มีการประสานงานกับคณะกรรมการอ่ืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5 ท่าน 

กรรมการผู้แทน  
  2 ท่าน 
6 ทา่น 

กรรมการและเลขานุการ 
1 ท่าน 

ด้านการบริหารการศึกษา 
นายกิตติศักดิ์  นานช้า 

 
ด้านการศึกษาปฐมวัย 
นายมนตรี  ณ นคร 

 
ด้านวิจัยและประเมินผล 
นายเรวัต  ไพรัตนากร 

 

 

ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาของรัฐ 
นายศรศักดิ์  สีนา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้แทนผู้บรหิารสถานศึกษาของเอกชน 
นายวีระยุทธ  ธนทวี 

 

ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม   
และประเมินผลการจดัการศึกษา 

 

ประธำนกรรมกำร 
นำยธีระวัฒน์  วรรณนุช 

      
    
ผ
.
ศ
.
อ
บ 
แ
ก้
ว
ชู
เ
ส
น 

 
      
    
ผ
.
ศ
.
อ
บ 
แ
ก้
ว
ชู
เ
ส
น 

 

 

 

 

 

 

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน ์

 
 
 

ด้านการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  
นายฐโชตณฏัฐ์  ขวัญเมือง 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

จ ำนวนบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำง 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 

 
ที ่ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ จ ำนวน(คน) 
1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
2 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
3 ศึกษานิเทศก์ 7 
4 บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) 40 
5 พนักงานราชการ 2 
6 ลูกจ้างประจ า/ชั่วคราว 13 
 รวม 66 

     ที่มา :  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 

                                                            

                                                              

                                                                

                                                                

 

ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
1.ข้อมูลจ ำนวนสถำนศึกษำและนักเรียน  
   1.1 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
ตำรำงท่ี 1  จ ำนวนโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 ปีกำรศึกษำ 2564 
              จ ำแนกตำมระดับกำรจัดกำรศึกษำ 
 

ระดับที่จัดกำรศึกษำ จ ำนวนโรงเรียน 

ระดับอนุบำล 1 ถึงระดับประถมศึกษำปีที่ 6 113 

ระดับอนุบำล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษำปีที่ 3  19 

รวม                          132 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ตำรำงท่ี 2  จ ำนวนโรงเรียน ห้องเรียน  นักเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง  
               เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำแนกรำยอ ำเภอ   
 

ที่ อ ำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมืองตรัง 35 414 1,706 5,837 411 7,954 
2 ปะเหลียน 37 333 780 3,454 192 4,426 
3 ย่านตาขาว 33 319 1,023 3,394 59 4,476 
4 นาโยง 17 185 735 2,097 240 3,072 
5 หาดส าราญ 10 92 339 1,033 58 1,430 

รวม 132 1,343 4,583 15,815 990 21,358 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ตำรำงท่ี 3  จ ำนวนโรงเรียนขยำยโอกำส  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  
              จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564   

ที่ อ ำเภอ โรงเรียน ห้องเรียน 
จ ำนวนนักเรียน 

ก่อนประถม ประถม มัธยมต้น รวม 
1 เมือง 6 72 225 778 411 1,414 
2 ปะเหลียน 5 62 139 750 192 1,081 
3 ย่านตาขาว 3 35 58 192 59 309 
4 นาโยง 4 57 184 577 240 1,001 
5 หาดส าราญ 1 13 49 145 58 252 

รวม 19 239 655 2,442 960 4,057 

ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564    

ตำรำงท่ี 4  จ ำนวนโรงเรียนขนำดเล็กในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
              จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

ที่ อ ำเภอ โรงเรียน นักเรียน ห้องเรียน 
ขนำดสถำนศึกษำ (มีจ ำนวนนักเรียน) 

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 หาดส าราญ 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    
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ตำรำงท่ี 5  จ ำนวนกลุ่มโรงเรียน/เครือข่ำยในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
              จ ำแนกรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2564 

 

ที ่ กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย ประธานกลุ่ม/เครือข่าย จ านวนโรงเรียน 
1 กลุ่มโรงเรียนน้ าผุด-โพธาราม นายอภิชาต  อนุตรพัฒน์ 12 
2 กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร           - ว่าง - 10 
3 กลุ่มโรงเรียนหนองตรุด-นาท่าม นายพิสิทธิ์  สุขรักษา 7 
4 กลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง นายพรชัย  ค านวณศิลป์ 8 
5 กลุ่มโรงเรียนนาโยง นายเสรี  ย่องจีน 8 
6 กลุ่มโรงเรียนทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นายอาริยะ ด าช่วย 9 
7 กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นายจีระศักดิ์  นุ่นปาน 8 
8 กลุ่มโรงเรียนสายชลสัมพันธ์ นางพิมชนก  ประดิษฐานุสรณ์    8 
9 กลุ่มโรงเรียนไพรสวรรค์ นายอศัวกรณ์  สิทธิศักดิ์ 9 
10 กลุ่มโรงเรียนหาดส าราญ นางเสาวภา  สมาพงค์ 10 
11 กลุ่มโรงเรียนปะเหลียน ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ 11 
12 กลุ่มโรงเรียนสุโสะ-บ้านนา นายอาคม  บริสุทธิ์ 12 
13 กลุ่มโรงเรียนทุ่งยาว นายให้  พลประสิทธิ์ 13 
14 กลุ่มโรงเรียนนาโยงสัมพันธ์ นายภิญโย  ชูเดช 7 
15  เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด

การศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น 
นายด ารงค์  วันแรก (โรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
จ านวน 19 โรง) 

รวม 132 

2. ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ        
ตำรำงท่ี 6  จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในสถำนศกึษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
              ประถมศึกษำตรัง เขต 1  ปีกำรศึกษำ 2564  จ ำแนกรำยอ ำเภอ  

ที ่ อ ำเภอ ตำม จ. 18 ตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.ก ำหนด 

ผอ.รร. รองผอ.รร. ครู รวม ผอ.รร. รองผอ.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 หาดส าราญ 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    
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

เขตพื้นท่ีการศึกษา

สพฐ.

ประเทศ

3. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี 7  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
              ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1 
              ระดับเขตพื้นที่ ระดับสังกัดและระดับประเทศ    

         

 
 

 

ตำรำงท่ี 8  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 
              ปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1  

ระดับเขตพื้นที่  ระดับสพฐ. และระดับประเทศ         

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพ้ืนที่
การศึกษา 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 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู ้ 43.97 40.02 +3.95 43.14 +1.83 

 
               
  
   
  
 
 
 

0 10 20 30 40 50 60

ด้านคณิตศาสตร์

ด้านภาษาไทย
ประเทศ

สังกัด

เขตพื้นที่

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 
รวมเฉลี่ยความสามารถ 2 ด้าน  45.92 44.53 +1.39 43.97 +1.95 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

0 10 20 30 40 50 60

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ประเทศ

สพฐ.

เขตพื้นที่การศึกษา

รวม 2 สมรรถนะ

การอ่านรู้เรื่อง

การอ่านออกเสียง

ตำรำงท่ี 9  เปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
              ปีกำรศึกษำ 2563 ของโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1      
              ระดับเขตพื้นที่ ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

เขตพื้นที่
กำรศึกษำ สพฐ. +เพ่ิม/-ลด ประเทศ +เพ่ิม/-ลด 

ภาษาไทย 57.86 55.18 +2.68 54.29 +3.57 
ภาษาอังกฤษ 29.39 34.14 -4.75 34.38 -4.99 
คณิตศาสตร ์ 21.19 25.82 -4.63 25.46 -4.27 
วิทยาศาสตร ์ 29.32 30.17 -0.85 29.89 -0.57 
รวมเฉลี่ย 4 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 34.44 36.33 -1.89 36.01 -1.57 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

   

ตำรำงท่ี 10 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading Test : RT)   
               ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2563 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 1   
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อย

ละ 

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     
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ข้อมูลด้ำนประสิทธิภำพ 
     ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตัวช้ีวัดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
           ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 

กลยุทธ์/ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ผลกำร
ประเมิน 

กลยุทธ์ที่ 1  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและของประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในทุกรูปแบบ 

ร้อยละ 85 บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 3  กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
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 ์
                 ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 ไม่บรรล ุ

ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนในระดับ ม.ต้น ที่ได้รับการเตรียมความพร้อม ด้านการอ่าน ร้อยละ 100 บรรล ุ
                 คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA    
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ หรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ    
                 เพื่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสอดคล้องตามสภาพความ   
                 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   กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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  กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
หมำยเหตุ  กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และกลยุทธ์ท่ี 6 การปรับสมดลุและ 
              พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ใช้ข้อมูลจากส านกั/หน่วย/กลุ่ม/ศูนย์ในส่วนกลาง สพฐ.       
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

 ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
         ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
รายงานข้อมูลในมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน
โดยภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 อยู่ในระดับคุณภาพดเียี่ยม รายละเอียดดังนี้ 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
 

ระดับคุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3 ผลกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
ตัวบ่งช้ีที่ 1  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลงานท่ีแสดงความส าเรจ็และเป็นแบบอย่างได้ ด ี
ตัวบ่งช้ีที่ 2  สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อ 
               การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  ผู้เรียนระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มคีุณภาพตามหลักสตูร ดีเยี่ยม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4  ประชากรวัยเรียนได้รบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน 
               ศึกษาต่อในระดับที่สงูขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

ดีเยี่ยม 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างในส านักงาน 
                เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีผลงานเชิงประจกัษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่อง 
                เชิดชูเกียรติ 

ด ี

ตัวบ่งช้ีที่ 6  ผู้รับบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจดัการศึกษา 
               รวมทั้งการให้บริการ 

ดเียี่ยม 

คะแนนเฉลี่ยรวม ดเียี่ยม 
 
            ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 
               ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment 
Online : ITA Online) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับคะแนน 91.44 อยู่ในล าดับที่ 155 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 
225 เขต  
 
 
 
 
 
                                                                               
 
 

 
 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ส่วนที่ 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาการศึกษา ระดับกระทรวง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จังหวัด และนโยบายสำคัญทุกระดับ รวมทั้งได้วิเคราะห์บริบทด้านจัดการศึกษาของพ้ืนที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ได้กำหนดทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

ทิศทางการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  
  
 
 

            “องค์กรคุณธรรม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่สังคมอนาคตที่ย่ังยืน”   

 
 
  

             1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

  3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่าง  

ทั่วถึง มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
            5. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
            6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล     
และระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
 
 
 

จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดก้ำหนดกลยุทธ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี้ 

      กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
      กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                      ในศตวรรษท่ี 21 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

พันธกิจ 
(Mission) 

กลยุทธ์  (Strategy) 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

      กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                                    มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 

          กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ 
                           เหลื่อมล้ำทางการศึกษา       
            กลยุทธ์ที่ 5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีดิจิตัล 
                           ในการบริหาร 
 
        แนวทางการดำเนินงาน 
         กลยุทธ์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ  
                          1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน   มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ จิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรม 
                          2. สถานศึกษาจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ 
อาชญากรรมไซเบอร์  ภัยพิบัติ  และภาวะฉุกเฉิน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกัน 
และแก้ไข หากได้รับผลกระทบจากภัยดังกล่าว ตลอดจนมีมาตรการและแนวทางการป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษาและชุมชน 
                          3. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้มีความม่ันคงปลอดภัย และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ 
มีคุณธรรม จริยธรรม      
                          4. สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  
4 ด้าน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ตามท่ีกำหนด                 

          กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ 
                         ในศตวรรษท่ี 21 
                          1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาสู่การปฏิบัติ  ให้มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง  
ให้เป็นหลักสูตรเชิงสมรรถนะ   สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล อย่างเหมาะสมทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สังคมและสติปัญญา มีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย และพัฒนากระบวนการนำไปสู่การปฏิบัติเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน                   
                          2. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียน 
                             2.1 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
                             2.2 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา  
                             2.3 พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา   
                         3. นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนทุก
ระดับการจัดการศึกษา     



19 

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

                            1) จัดหา พัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียน ในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่กำหนด   
                            2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือ
ตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
                            3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสมตามวัย  
                            4) ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล                                                                           
                            5) นำเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา 

         กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                        มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม   
                         1. ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยการ
การเรียนรู้  ผู้ให้คำปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร         
                        2. พัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ให้มีความรู้ความสามารถและ
ชำนาญในการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) และศักยภาพการสอนหลักสูตรสมรรถนะ         
                        3. ส่งเสรมิ สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเอง 
(Need Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร  
                        4. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร
ที่กำหนด ที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
                        5. ส่งเสรมิ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  
                        6. ส่งเสรมิและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy)  การสอนดิจิทัล  (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  ทักษะสื่อสารภาษาท่ี 3 
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน  
                        7. ส่งเสรมิ พัฒนาและยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้
ระดับการพัฒนาทางด้านภาษา  (Common European Framework of Reference for Languages : 
CEFR)  ตามเกณฑ์ ที่กำหนด  
                        8. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
การวัดประเมินผลที่เน้นทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active 
Learning) 
                       9. ส่งเสรมิและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction)   
                     10. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้  และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดข้ันสูง (Higher Order Thinking)  
                     11. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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                    12. ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล  
                    13. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง ผ่านระบบ Online  
และแบบ Face - to - Face Training 
                    14. สนับสนนุครู ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

       กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศกึษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความ  
                       เหลื่อมล้ำทางการศึกษา    
                        1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น  ภาคเอกชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่                             
                        2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
บริบทของพื้นที่    
                        3. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน  
                       4. บริหารจัดการการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส  

        กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                        1. จัดทำ Road Map และแผนปฏิบัติการเพื่อจัดแนวทางการดำเนินทางการให้องค์ความรู้ 
และสร้างจิตสำนึกด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                        2. จัดทำคู่มือและพัฒนาสื่อนวัตกรรมในรูปแบบ QR CODE สื่อระบบ Multimedia และอ่ืน ๆ  
                        3. จัดทำเกณฑ์การประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำและชุมชนคาร์บอนต่ำ และพัฒนา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) สู่สังคมคาร์บอนต่ำ                     
                        4. พัฒนาต่อยอด และขยายผลศูนย์การเรียนรู้ลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                        5. พัฒนาเครื่องมือและกระบวนการให้ความรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้กิจกรรมเรื่อง
การผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                        6. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนากระบวนการรณรงค์ให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                        7. พัฒนายกระดับสถานศึกษา นำร่องขยายผลส่งสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการพัฒนา  
ด้านการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ เช่น การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เบอร์ 5  และผลิตภัณฑ์ที่ 
มีฉลาก และสัญลักษณ์เบอร์ 5 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดปริมาณขยะในสำนักงานและสถานศึกษา  
                        8. ส่งเสรมิการพัฒนาสื่อนวัตกรรม และบูรณาการสาระการเรียนรู้และแผนการจัดการ
เรียนรู้เรื่องการผลิตและบริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
                        9. ขยายผลผ่านระบบ DLTV  ส่งเสริมความรู้เรื่องการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  ต่อความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีสู่สังคมเมืองเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี   
และการเลือกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากที่แสดงสัญลักษณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
                     10. พัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการ BBL/PLC และ Decision – Making  การนำขยะ
มาใช้ประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์และพลังงานและลดประมาณขยะ การบำบัดน้ำเสีย  ลดการใช้เผาและลด
ใช้สารเคมี สู่โรงเรียนปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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                     11. ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาให้นักเรียน โรงเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้  
โรงงานอุตสาหกรรม การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศน์ และหน่วยงานส่งเสริมการบริโภค 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือนำความรู้มาประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
                     12. ส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนรู้อาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา จัดค่าย
เยาวชนวัยซนลดคาร์บอนเพื่อโลก ประกวดชุมชนต้นแบบ ที่นำความรู้จากโรงเรียนต่อยอดสู่ชุมชนนิเวศน์  
ปลอดขยะ ปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
                     13. จัดทำระบบนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานในสถานศึกษาทั้งในระบบออนไลน์ และ
นิเทศเชิงคุณภาพ พัฒนาการกรอกข้อมูลระบบการนิเทศติดตาม  แลกเปลี่ยนนำเสนอผลงาน   และมอบ
รางวัลเกียรติยศ ประชาสัมพันธ์ และจัดพิมพ์ เว็บไซต์ ผลงานเพื่อเผยแพร่และเป็นต้นแบบ สรุปผลรายงาน 

       กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร   
                              1. ให้สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา 
                          1.1 ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา   จัดหาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สนับสนุนงานด้านธุรการ ด้านการเงิน การบัญชีและพัสดุ และด้านบริหารงานบุคคล เพื่อมิให้งาน
ดังกล่าวเป็นภาระท่ีเกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน                            
                          1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการและดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาหรือ
กลุ่มสถานศึกษา ให้มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
                          1.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนาดเล็ก ให้มีระบบการบริหารจัดการที่หลากหลาย 
เช่น การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน การสอนแบบบูรณาการ คละชั้น เป็นต้น               
                          1.4 ยกระดับสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต   
                          1.5 นำผลการประกันคุณภาพการศึกษา   มาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือการปรับปรุง พัฒนาสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา   
                          1.6 จัดอบรม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณสมบัติ สมรรถนะ และความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการปฏิบัติหน้าที่    
                         1.7 สถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาได้รับการกระจายอำนาจให้อย่างเป็นอิสระ ในการ
บริหารและจัดการศึกษาครอบคลุมด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงาน
บุคคลและด้านการบริหารงานทั่วไป โดยดำเนินการเป็นรายสถานศึกษา หรือกลุ่มสถานศึกษาอาจดำเนินการ
เป็นรายด้านหรือทุกด้านได้    
                         1.8 สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือ 
ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลกิจการและการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
                       2. พัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัย อย่างมีประสิทธิภาพ 
                          2.1  ศกึษา วิเคราะห์ ปรับปรุง และพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงาน
ที่ทันสมัย มีหน้าที่สนับสนุน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                                                
                          2.2  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใช้ระบบการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการทำงานตามหลักการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
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                         2.3  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
มาใช้ในการบริหารงาน 
                        2.4  สนบัสนุน จัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
                        2.5  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย  เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ  
                        2.6  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและพ้ืนที่ 
                        2.7  ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ (Accountability) ในการบริหารจัดการศึกษา 
                       2.8  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา              
 
 
 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ได้กำหนดจุดเน้น ตัวชี้วัด แนวทางตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จำนวน 4 จุดเน้น ดังนี้  

1. จุดเน้นด้านโรงเรียนคุณภาพ 
    แนวทางการดำเนินงาน 

               1. สถานศึกษาจัดห้องเรียนคุณภาพ คุณธรรม ตามแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพ  
คุณธรรม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
      2. สถานศึกษา ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

     3. สถานศึกษาบริหารจัดการทีมุ่่งเน้นคุณธรรมและความโปรง่ใสในการทำงาน (Integrity&Transparency 
Assessmen: ITA) 

     4. สถานศึกษาบริหารจัดการโดยเน้นความปลอดภัยแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2. จุดเน้นด้านนักเรียนคณุภาพ (ดี เก่ง มีความสุข)   
    แนวทางการดำเนินงาน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียน และสถานศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนทักษะ

วิชาการ 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 

3. จุดเน้นด้านครูมืออาชีพ   
    แนวทางการดำเนินงาน 
     1. ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้จาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

จุดเน้น (Focus) 
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     2. ครูได้รับการพัฒนาครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Platform) ด้านภาษาอังกฤษ และภาษา 
คอมพิวเตอร์ (Coding)  

 3. ครูฝึกทักษะสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) เพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงความ 

รักในสถาบัน อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีจิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อม อารี มีวินัย 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
                5. ครูได้รับการพัฒนาให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ใหส้อดคลอ้งกับการวัดประเมินผล 
ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง  (Active Learning) และพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC) 
                6. ครูจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ 

4. ด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ 
   แนวทางการดำเนินงาน 

               1. สพป.บริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงาน (Integrity&Transparency   
Assessmen:ITA) 
               2. สพป.ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 
ในการบริหารจัดการ 
               3. บริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ 
อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน 
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                   โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบตัิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับจัดสรร
งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ งบบริหารจัดการสำนักงาน งบประมาณ
เพ่ือดำเนินโครงการจากสำนักต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือบริหาร
จัดการตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกลยุทธ์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีโครงการ/
กิจกรรม ในการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ดังนี้ 
 

โครงการ/กิจกรรม ภาระงานประจำ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ลำดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   

1 กิจกรรมวันสำคัญ 10,000 อำนวยการ 
2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 60,600 นิเทศฯ 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
  

1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน 150,000 กลุ่มโรงเรียน 
 15 กลุ่ม 

2 โรงเรียนฐานวิจัย  50,000 นิเทศฯ 
3 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ด้วยเทคนิคการคิดเลข

เร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) 
56,400 นิเทศฯ 

4 ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 
2563  

40,000 นิเทศฯ 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

  

1 การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ 

8,980 พัฒนาครูฯ 

2 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 20,730   นิเทศฯ 
3 พัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็น

นักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
- 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

ส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

4 นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 
15 ราย 
 

87,000 บริหารงาน
บุคคล 
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ลำดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มี

คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

  

 การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 7,000 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5   จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

  - ไม่มีโครงการ   
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
  

1 ประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

28,000 นโยบายและแผน 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

150,000   นโยบายและแผน 

3 นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

45,000   นิเทศฯ 

4 การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 104,600 พัฒนาครูฯ 
5 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา

ในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
132,900 อำนวยการ 

6 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพ่ือพัฒนาองค์กร 30,000   อำนวยการ 
7 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
60,000 นิเทศฯ 

8 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2564  

10,400 
 

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกล 

9 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้ายข้าราชการ/พิจารณา
ความดีความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

10,000 บริหารงาน
บุคคล 

10 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

35,500 นิเทศฯ 

11 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการตรวจสอบ
ภายใน 

11,520 หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

 รวม 22 โครงการ   1,108,630  
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โครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักต่างๆ ของสพฐ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 

ลำดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ   
  - ไม่มีโครงการ   
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตรและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  

1 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

400,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 รณรงค์ เผ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ ประจำปี 
2564 

5,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   

124,685 นิเทศฯ 

4 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2563 

295,793  นิเทศฯ 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 5,000 นิเทศฯ 
6 “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564   
69,000 นิเทศฯ 

7 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 5,700 นิเทศฯ 
8 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning โดย

เปลี่ยนบทบาทครูเป็นโค้ช ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
8,000   นิเทศฯ 

9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมการ
อ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 

5,000 นิเทศฯ 

10 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการจัดเรียนรู้ แบบ 
Active Learning 

17,000 นิเทศฯ 

11 ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ 

30,000 นิเทศฯ 

12 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

13 ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นตามแนวทางการประเมินของ PISA 
 

15,200 นิเทศฯ 
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ลำดับ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ 
กลุ่มที่

รับผิดชอบ 
 กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

  

1 นิเทศ  ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการศึกษาเพศวิถี
ศึกษาและทักษะชีวิต   

5,000   นิเทศฯ 

2 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

37,600 บริหารงาน
บุคคล 

3 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ 
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

10,000                  นิเทศฯ 

 กลยุทธ์ที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษา ที่มี
คุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

  

1 ประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและ
พฤติกรรม 

15,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 เยี่ยมบ้านนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID -19) 

15,000   ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  

    - ไม่มีโครงการ   
 กลยุทธ์ที ่6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิตัลในการบริหาร 
  

1 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

294,200 ส่งเสริมการจัด
การศึกษา 

2 ส่งเสริมการนิเทศสร้างความเข้มแข็งนิเทศภายในสถานศึกษา 7,000   นิเทศฯ 
3 องค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 42,000 นิเทศฯ 
4 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 45,000 นิเทศฯ 
5 ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษา 
10,800                  นิเทศฯ 

 รวม 23 โครงการ   1,465,978  
 
                   รวมโครงการทั้งสิ้น 45 โครงการ งบประมาณ 2,574,608 บาท 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ขับเคลื่อนภารกิจ 
โดยใช้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนาการศึกษา 
ภายใต้ 6 กลยุทธ์ จุดเน้น 4 ด้าน และปฏิบัติงานตามภารกิจเพ่ือสนองนโยบายและยุทธศาสตร์ในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
ผลกับ

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาติ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักใน
สถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ โอบอ้อม
อารี มีวินัย 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

ร้อยละ 100 90.63 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร และมีทักษะการเรียนรู ้
                    ในศตวรรษที่ 21 
3. ร้อยละของสถานศึกษาจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบัน
หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

4. ร้อยละของสถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา มุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน ของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามท่ีกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

5. ร้อยละของผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร 
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
ผลกับ

เป้าหมาย 
6.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ สมรรถนะ
หรือทักษะด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพและการมีงาน
ทำตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มีทักษะ
อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและประเทศ 

ร้อยละ 90 94.62 สูงกว่า
เป้าหมาย 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของ
ตนเอง ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข 
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

8.ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความถนัดและความสามารถ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ทัศนศิลป์ นาฎศิลป์ ดนตรี กีฬา)  

ร้อยละ 60 60 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

9. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เหมาะสมกับระดับชั้น 

ร้อยละ 80 60 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

10. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความ
ยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ภายใต้สังคมท่ีเป็นพหุวัฒนธรรม 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

11. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถอ่านออก เขียนได้ และ
คิดเลขเป็น อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

12. ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะที่จำเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading 
Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical 
Literacy) และด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific 
Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 

ร้อยละ 80 100 สูงกว่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพมีศักยภาพ  
               มีคุณธรรม จริยธรรม 
13. ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” 
เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือ
ผู้อำนวยการการเรียนรู้ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

14. ร้อยละของครูสอนภาษาอังกฤษได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามาถ และทักษะในการสอนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ระดับทางภาษา (CEFR) 

ร้อยละ 100 52.89 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 
 

15. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
ผลกับ

เป้าหมาย 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลดความเหลื่อมล้ำ 
              ทางการศึกษา 

16. อัตราการเข้าเรียนร้อยละในแต่ละระดับการศึกษาของ
ประชากรกลุ่มอายุระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

17. ร้อยละของผู้เรียนที่ยากจนได้รับจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ
ข้อเท็จจริง 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

18. ร้อยละของผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

19. ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และ
อุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

20. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและ
คุ้มครองนักเรียน และการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

21. ร้อยละสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการพัฒนาการ
จัดการศึกษาตามบริบท  

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
27. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 100 88.93 ต่ำกว่า
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหาร 
28. ร้อยละของสถานศึกษา ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม 
ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อให้สามารถจัดการศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

29. สพป. และร้อยละสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาด้วย
ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

30. ร้อยละของสถานศึกษา มีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่
สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นำไปสู่การวิเคราะห์ เพ่ือ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Big Data Technology) 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

31. สพป.และร้อยละสถานศึกษามีแพลตฟอร์ม ดิจิทัล 
(Digital Platform) เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านบรหิารจัดการศึกษา 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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กลยุทธ์/ตัวชี้วัด 

 
เป้าหมาย 

 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

เปรียบเทียบ
ผลกับ

เป้าหมาย 
32. สพป.และร้อยละสถานศึกษา นำนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ ในการ
บริหารจัดการและตัดสินใจทั้งระบบ 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

33. สพป.และร้อยละสถานศึกษา ที่เข้ารับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)  
มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงขึ้นไป 
 

ร้อยละ 100 100 เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 

2. ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
     นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นโยบายที่ 1 การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่ม่ันคง และมีคุณธรรม 
       ความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด 

           สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ไดส้่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา 
ในสังกัดทุกแห่งมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรมจรยิธรรม โดยให้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสอดแทรกในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และผ่านกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี และแต่ง
เครื่องแบบลูกเสือทุกวันพฤหัสบดี ส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนโดยภาพรวมเป็นเด็กนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง เป็นผู้มีระเบียบ วินัยและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมเพ่ิมมากขึ้น และได้จัดอบรมทางการ
ลูกเสือให้กับบุคลากรของสถานศึกษา โดยใช้แนวทางการฝึกอบรมของสำนักงานลูกเสือโลก และคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ 

           
 
       
                                                                                         
                                                                                                                                                                        
 

นโยบายที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิ่มพูนทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ  
                (Up skill) และการเรียนรู้ ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพ่ิมพูนทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ 
(UP skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน ตามนโยบายของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติครบทุกประเด็น  
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โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active learning) โดยเปลี่ยนครูเป็นโค้ช 
โครงการวิทยาการคำนวณ (Coding) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการโรงเรียนฐานวิจัย  โครงการโรงเรียน
สุจริต โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เป็นต้น และกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมโรงเรียนสุจริต เป็นต้น อีกทั้งยังส่งเสริมการ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย ซึ่งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เหล่ านี้
เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โดยการเชิญวิทยากรมาจัดอบรม 
ในโครงการต่าง ๆ หรือการส่งเสริมการไปศึกษาดูงานสถานที่ต่าง ๆ ให้มีการเพ่ิมพูนทักษะ (Re skill) พัฒนา
ทักษะ (UP skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skill) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันต่อไป 

                                            

 

 

นโยบายที่ 6  การส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 
                ในศตวรรษที่ 21 

         สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับ ปฐมวัย จนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามนโยบายของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติครบทุกประเด็น โดยการสอดแทรกลงในกิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ 
และการนิเทศการจัดการศึกษาทุกกิจกรรมให้เกิดความตระหนักในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  โดยได้จัดทำโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ที่เหมาะสมกับบริบทและความต้องการของผู้เรียน มีวิธีการให้ทุกโรงเรียนได้พัฒนาตนเอง
ผ่านโครงการต่าง ๆ  แล้วขยายผลให้โรงเรียนในสังกัดได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ดีเลิศของกันและกัน  
อีกท้ังการส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยชั้นเรียนโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 อีกด้วย พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทาง YOUTUBE  
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นโยบายที่ 7 การพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้และความชำนาญการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษ 
       รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน (Human Capital Excellence Center : HCEC) 
                   ด้านการพัฒนาครู 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประชาสัมพันธ์แนวทางการพัฒนา
และยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ส่งรายชื่อครูผู้สอนภาษาอังกฤษเข้ารับการ
ทดสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ทราบระดับ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือนำไปสู่แนวทาง 
การพัฒนาศักยภาพระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Skill) ตามกรอบมาตรฐานทางภาษา CEFR 
(Common European Framework of Reference) ผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) จำนวน 88 คน ซึ่งได้รับจัดสรรโควตา จำนวน 50 คน 
                 ด้านการจัดการเรียนการสอน 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู 
โดยการให้คำปรึกษา ชี้แนะการสอน ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ สนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเอง ได้แก่ อบรม
ทางระบบออนไลน์ เป็นต้น  

นโยบายที่ 8 หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประชาสัมพันธ์ให้ครู ผู้บริหาร ได้รับรู้ถึง
แนวทางการใช้หลักสูตรสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
และส่งเสริม สนับสนุน หลักสูตรสมรรถนะไปบูรณาการตามกลุ่มสาระของหลักสูตรแกนกลาง เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาความสามารถที่จำเป็นของผู้เรียนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคต นิยามและ
องค์ประกอบของ 5 สมรรถนะ ที่เด็กไทยควรมีในการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรฐาน
สมรรถนะ วัดผลจากสมรรถนะท้ัง 5 ด้าน ได้แก่ 1.สมรรถนะการจัดการตนเอง  2. สมรรถนะการสื่อสาร  
3. สมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม 4. สมรรถนะการคิดขั้นสูง และ 5. สมรรถนะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง                                                                                           

นโยบายที่ 9 การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 
      ด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) 
               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้ 

       1) แจ้งโรงเรียนแต่งตั้งผู้ดูแลระบบ DEEP อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 คน 
       2) แจ้งโรงเรียนแต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลสารสนเทศ อย่างน้อยโรงเรียนละ  1 คน 

                 3) แจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการ
อบรมการใช้งานใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ (Nation Digital Learning Platform) ของสพฐ.  
                   4) แจ้งผู้ดูแลระบบระดับเขตพ้ืนที่  ระดับโรงเรียน ร่วมประชุมทางไกลด้วยระบบ Conference 
ของ สพฐ. เพ่ือเตรียมการใช้งานใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ 
(Digital Education Excellence Platform : DEEP)   

      5) แจ้งโรงเรียนนำเข้าข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 – 3  ทุกคน  และ
ให้นักเรียนลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ DEEP  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 
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                6) แจ้งประชาสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดการแสดง
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ “การจัดการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือการ
เรียนรู้แห่งชาติ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ในวันที่ 31 สิงหาคม  2563 
 
 
                                                                       
 
 
 

นโยบายที่ 10 การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้    1. ได้ดำเนินการประชุมมอบนโยบายกับผู้บริหารโรงเรียน ทำข้อตกลง กำหนดตัวชี้วัด เพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสังกัด   
                   2. ได้พัฒนาครูโดยอบรมให้ความรู้เรื่องแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยเพื่อครูได้ประเมินเด็กได้ตามหลักสูตร และตามบริบทของโรงเรียนได้อย่างครอบคลุม 
         3. จัดอบรมเรื่องน้ำและอากาศ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยเพ่ือครูได้
นำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กโดยผ่านการปฏิบัติจริง 
         4. ประชาสัมพันธ์ให้ครูปฐมวัยได้ พัฒนาตนเองด้วยระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องตาม
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือนำไปพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
         5. ไดน้ิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
นโยบายที่ 11 การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการจัดการศึกษาเรียนรวม  
โดยมีโรงเรียนในสังกัดที่จัดการศึกษาเรียนรวม จำนวน 99 โรง ข้าราชการครูและพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ จำนวน  
133 คน นักเรียนจำนวน 816 คน มีโรงเรียนคู่ขนาน จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ และโรงเรียน
วัดสาริการาม โดยได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนที่เป็นเด็กพิการทั้ง 9 ประเภทความพิการ ได้เข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาและได้รับการพัฒนาให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เหมาะสมกับประเภทความพิการ มีความรู้ ทักษะตาม
หลักสูตร ตลอดจนมีเจตคติ คุณธรรมและจริยธรรม สนับสนุนให้จัดทำแผน EIP 100 % แยกตามประเภท
ความพิการ เพ่ือขอรับการสนับสนุนสื่อ ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมโดยเฉพาะในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้รูปแบบผสมผสานทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ 
On Air Online On Demand และ On Hand ภายใต้การสนับสนุนของผู้ปกครองและศูนย์การศึกษาพิเศษ 
เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
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                 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวม จำนวน 
 5 โรงเรียน ได้แก่  
                  1. โรงเรียนบ้านเขาติง            อำเภอปะเหลียน    จังหวัดตรัง 
                  2. โรงเรียนบ้านควนสวรรค์      อำเภอนาโยง        จังหวัดตรัง 
                  3. โรงเรียนวัดสาริการาม         อำเภอเมืองตรัง     จังหวัดตรัง 
                  4. โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้      อำเภอย่านตาขาว   จังหวัดตรัง 
                  5. โรงเรียนวัดหนองสมาน       อำเภอหาดสำราญ   จังหวัดตรัง 
                  สำหรับเด็กด้อยโอกาสสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีเด็กด้อยโอกาสที่
ได้รับการศึกษาภายในสถานศึกษา จำนวน 10,797คน โดยได้ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มี
ความรู้ สมรรถนะหรือทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ เพ่ือการประกอบอาชีพ โดยส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในโรงเรียนตามแนว
พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษากับ
สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดตรัง เป็นต้น                                                 

นโยบายที่ 12  ความปลอดภัยของผู้เรียน 
                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ไดส้่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา 
มีระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ โดยมีนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร่วมกับครูแนะแนว ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ให้ได้รับความปลอดภัย ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการส่งต่อสำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
และกลุ่มมีปัญหา  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
ตลอดจนรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไข มีมาตรการและแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุ โดยได้ประชาสัมพันธ์
ซักซ้อมมาตรการความปลอดภัยของเด็กนักเรียน โดยได้ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดตรังมีมาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษาจากกิจกรรมอีสปอร์ตและเกม
ออนไลน์ในสถานศึกษา  ส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อภาพยนตร์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม จำนวน  
3 โครงการ รวม 32 ผลงาน ให้สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 132 โรง ทราบ และประชาสัมพันธ์ผ่านทาง
เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
 
 
 
 

 

นโยบายที่ 14 การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพ
ของชุมชน ซึ่งได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อำเภอปะหลียน จังหวัดตรัง  และได้ขอจัดตั้งงบประมาณ ประจำปี
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งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนเงิน 34,993,000 บาท และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand 
Alone) ได้แก่ โรงเรียนหาดทรายทอง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง จำนวนเงิน 9,050,700 บาท โดยได้นำเสนอ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรังเพ่ือทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564  
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting  เมื่อวันที่  5 
กรกฎาคม 2564 ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปี 2564  งบดำเนินงาน ให้โรงเรียนคุณภาพของชุมชนระดับ
ประถมศึกษา (โรงเรียนบ้านห้วยม่วง) งบประมาณ  350,000 บาท และโรงเรียน Stand Alone (โรงเรียน 
หาดทรายทอง)  งบประมาณ  150,000  บาท ซึ่งโรงเรียนได้นำงบประมาณดังกล่าวไปดำเนินการดังนี้ 
                โรงเรียนบ้านห้วยม่วง : โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

                ผลการดำเนินงาน    
                1.นักเรียน ครู บุคลากรและผู้มารับบริการของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง ทุกคนมีความปลอดภัยใน 
ชีวิตมากยิ่งขึ้น 
                2. โรงเรียนมีสื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ครูมีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะความ
เป็นผู้นำ ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และรู้เท่าทันเทคโนโลยี 
               3. นักเรียนมีทักษะด้านการประกอบอาชีพตามบริบทของชุมชนในท้องถิ่น 
 
 
      
  
 

                โรงเรียนหาดทรายทอง : โครงการธนาคารปูม้าส่งเสริมอาชีพการทำนักเก็ตปู ของโรงเรียน 
หาดทรายทอง 
                ผลการดำเนินงาน :  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 53 คน มีความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการอนุรักษ์ปูม้าในชุมชนหาดทรายทอง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ และมีทักษะการ
จัดทำนักเก็ตปู และเสริมสร้างรายได้ในระหว่างเรียน  
 
 
                                                                               
                                            
 

นโยบายที่ 16 โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
        โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียน

ให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง เพ่ือสร้างโอกาสให้นักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  
เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมี
โรงเรียนศูนย์กลางของชุมชนเป็นต้นแบบ สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ นำไปสู่การร่วมกันจัดกิจกรรมทางการ
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ศึกษาที่เป็นประโยชน์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยในพ้ืนที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีจำนวน 42 ตำบล ตำบลละ 1 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 โรงเรียน โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด และแจ้งจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนคุณภาพประจำ
ตำบล ดำเนินการทุกกิจกรรม/โครงการ 

                  อนึ่ง ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เช่น การจัดอบรมการเรียนการสอนโดยการเรียนแบบ Coding และติดตามงาน
ด้านอื่นๆ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ  

นโยบายที่ 17 โรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง 
                  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 132 แห่ง  
มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีจำนวนนักเรียน 120 คนลงมา จำนวน 66 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 50 ของโรงเรียนทั้งหมด 
พร้อมนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด ตามนโยบายของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แบ่งตามสถานะปัจจุบันเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
                  ประเภทกลุ่ม Stand Alone         
                    - โรงเรียนตั้งอยู่พื้นที่เกาะ                       จำนวน     1   แห่ง 
                    - โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ห่างไกล           จำนวน     9   แห่ง 
                    - โรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง         จำนวน    20 แห่ง 
                  ประเภทกลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  จำนวน   10   แห่ง   
                  ประเภทกลุ่มท่ียังไม่ดำเนินการ                                        จำนวน   26   แห่ง 
                  โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดดังนี้ 
                กลุ่ม Stand Alone (30 โรงเรียน)      
                 - โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 ปี (ปี 2563-2565) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ดำเนินงานและการปฏิบัติงานของโรงเรียน โดยผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                กลุ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (10 โรงเรียน)   
                  - เป็นโรงเรียนหลัก และดำเนินการพิจารณาโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืน ๆ มาควบรวม 
                กลุ่มท่ียังไม่ดำเนินการ (26 โรงเรียน) 
                 - มีการบริหารจัดการโดยจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2563 -2565 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือแนวทางในการดำเนินงานควบรวมกับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
เป้าหมายคือ ในปีการศึกษา 2563-2565 เขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 10%, 20% และ 30% 
ตามลำดับ 
                 - ประชุม สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน  ผู้บริหารโรงเรียน 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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               สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก 
โดยจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนจำนวน 66 โรง ๆ ละ 10,400 บาท เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา
เป็นคา่สาธารณูปโภคเป็นอันดับแรก หากมีงบประมาณคงเหลือให้ใช้จ่ายเป็นค่าวัสดุและค่าใช้สอยตามลำดับ 
               
           
                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 

 
 
3. ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 

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

  ผลการดำเนินงาน 
           บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางพระพุทธศาสนา วันสำคัญของพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ วันสำคัญของหน่วยงาน และเกิดความสามัคคี
ในหมู่คณะและมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของประเทศ 

                                                              
                                                                               

ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ ์
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2.โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2564 เป้าหมายเป็นสถานศึกษาทั่วไป จำนวน 19 แห่ง (60 คน) 
         2) ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
วันที่ 7 กุมภาพนัธ์ 2564 เป้าหมาย คือ สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 5 แห่ง (60 คน) 
         3) นิเทศติดตามการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 5 – 26 
มีนาคม 2564 เป้าหมาย คือ สถานศึกษาท่ัวไป จำนวน 4 แห่ง 

   ผลการดำเนินงาน 
              1. สถานศึกษาท่ัวไปที่เข้าร่วมประชุมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาได้ 
อย่างมีคุณภาพ  
         2. สถานศึกษาพอเพียงที่เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาสามารถนำความรู้ไปขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ให้เกิดความยั่งยืน 
         3. สถานศึกษาท่ัวไปที่ได้รับการนิเทศสามารถน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ 

 

             

 

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

   ผลการดำเนินงาน 
        นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น มีความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  

                                                                                     

 

 



41 
 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

2.โครงการโรงเรียนฐานวิจัย  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
     ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจโครงการโรงเรียนฐานวิจัยแก่ครูและผู้บริหารโรงเรียน (Research-
Based Learning)  จำนวน 15 โรงเรียน เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการ
คิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) มากขึ้น 
      2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ได้รับความรู้ เพ่ิมเติม ข้อเสนอแนะ จากการนิเทศ  ติดตามการดำเนินงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต ) และนำไปปรับในการ
จัดการเรียนการสอน 
      3.นักเรียนมีทักษะการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์  ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)  
มากขึ้น 
 
 
                                                    
 
                                                                                                      

4.โครงการประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      1) อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ปีการศึกษา 2563   
      2) ประเมินพัฒนาการเด็กที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกลุ่มโรงเรียนตัวอย่าง จำนวน 14 โรง       
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    ผลการดำเนินงาน 
      1. ครูปฐมวัยสามารถประเมินพัฒนาการเด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
      2. เด็กท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยได้การประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่างครอบคลุม 
      3. โรงเรียนในสังกัดมีการรายงานผลการประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
 
 
                                                                                                  
 
 
 
กลยุทธ์ที ่3  พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
               วิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
1.โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มี 
   คุณภาพตามมาตรฐานครูมืออาชีพ  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      ปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตาม
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 รายบุคคลเพ่ือช่วยเหลือนักเรียนที่มี
ภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน โดยใช้รูปแบบ PLC และขอรับบริการสื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ในการจัดการเรียนรวม    
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3.โครงการพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
      อบรมพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
ทางระบบออนไลน์ จำนวน 132 คน 

  ผลการดำเนินงาน 
      1.ครูประจำชั้นที่ดูแลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านการให้การปรึกษาเบื้องต้น การคัดกรอง ประเมิน 
และดูแลนักเรียนที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิต 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) คณะกรรมการออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ 
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 ประเมินผลการดำเนินงานของครอบครัว จำนวน 
6 ครอบครัว ผู้เรียน จำนวน 8 ราย 

   ผลการดำเนินงาน
        - ครอบครัว/ผู้จัดการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการ 
ศึกษาโดยครอบครัว ได้อย่างมีคุณภาพ  
        - บ้านเรียน จำนวน 6 ครอบครัว ผู้เรียน 8 ราย ได้รับการนิเทศ  
ติดตาม ดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง  
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กลยุทธ์ที ่5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
                  - ไม่มีโครงการ                                                 

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยี 
               ดิจทิัลในการบริหาร 
1. โครงการประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ

1.สำรวจการจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน สิ่งก่อสร้างใหม่และอาคารชำรุดทรุดโทรม 
           2.ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง งบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ปีงบประมาณ 2565 
             3.ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  

    ผลการดำเนินงาน 
1.คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง 

ของโรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพ อย่างเป็นธรรม โปร่งใส และเสนอขอตั้งงบประมาณของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสร็จเรียบร้อย 
สมบูรณ์ ทันตามกำหนดเวลา ดังนี้ 

    โรงเรียนทั่วไป 
               - รายการสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 20,062,000 บาท     
               - 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  รวมทั้งสิ้นจำนวน 
16,027,130 บาท 
           2.คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน 4 ครั้ง จัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 
จำนวน 4,700,000 บาท 

2.โครงการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่
   การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
  กิจกรรมที่ดำเนินการ 
              ประชุมสัมมนาผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และ
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและอ่ืน ๆ ไปถ่ายทอดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้ถูกต้อง 
 
                                                        
                                                                                               
 
 

3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ
         1.ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายโครงการ เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี 2564 จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 25634 ณ  โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า จ.กระบี่ 
         2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณเพ่ือบรรจุ
ไว้ในแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2564   

3.จัดทำเอกสารเล่มแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   ผลการดำเนินงาน
         1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามสภาพปัญหาความต้องการ และ
บริบทของพ้ืนที่ 
         2.แผนงาน/โครงการ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเรื่องการบริหารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นและการ
สื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแก่บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  มีผู้เข้า
ประชุมจำนวน 30 คน 
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   ผลการดำเนินงาน 
         1.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้โปรแกรมการจองห้องประชุมออนไลน์ จองรถยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์แก่บุคลากรภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
         2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจสามารถใช้ Google App โปรแกรมการประชุมทางไกล และ
การใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

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

   ผลการดำเนินงาน 
          1. คณะกรรมการนิเทศ มีความเข้าใจ มีเครื่องมือ ในการนิเทศโรงเรียน 
          2. สถานศึกษาในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการนิเทศครบทุกโรง  
          3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีรายงานผลการนิเทศบูรณาการ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                         

6.โครงการประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพื่อพัฒนาองค์กร 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หนว่ย 
และผู้ที่เก่ียวข้อง จำนวน 8 ครั้ง        
       2) ประชุมข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 3 ครั้ง  

    ผลการดำเนนิงาน 
       1.ผู้บริหารสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ได้รับความรู้
เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งข้อสั่งการที่สำคัญเร่งด่วน สามารถปฏิบัติงานตามข้อสั่งการและ
บทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2.บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้รับทราบนโยบายของรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และนโยบายของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งข้อราชการ ข้อสั่งการที่สำคัญเร่งด่วน เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

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

   ผลการดำเนินงาน 
          คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้แก่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
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(O-NET) ปีการศึกษา 2563    ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 
2563  ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นป.1  ปีการศึกษา 2563 การนิเทศ ติดตาม และ
เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบายสพป.ตรัง เขต 1 และแนวทางการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

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

    ผลการดำเนินงาน  
             1.โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบฯ สามารถดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี 
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่สถานศึกษาได้รับ ได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานได้มากยิ่งข้ึน มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ไม่เกิดผลเสียหายต่อทางราชการ 
             2.โรงเรียนได้รับการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ดำเนินการเป็นไปตามแนวทางท่ีสพฐ.กำหนด 
             3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และสถานศึกษาทุกโรง ได้รายงานการใช้
จ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ตามมติคณรัฐมนตรี ไตรมาสที่ 1-4 ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด  

9.โครงการสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ  
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        สรรหาครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จำนวน 2 อัตรา เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 

   ผลการดำเนินงาน 
       ได้สรรหาและเลือกสรรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมตรงตามลักษณะงานและคุณสมบัติตาม
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 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

        5.ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบค่าคะแนนข้อมูลประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง

    ผลการดำเนินงาน  
             สถานศึกษาได้รับการบริหารจัดการด้านการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ 
ที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดดังนี้       
   1) เกลี่ยอัตรากำลังครู จำนวน 3 ครั้ง จำนวน  32  อัตรา 
            2) ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารและสายงานการสอน จำนวน 77 คน  
            3) พิจารณาความดีความชอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางและเกณฑ์ท่ีกำหนด 
            4) ได้ตรวจสอบค่าคะแนนข้อมูลประเมินศักยภาพประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสายบริหารสถานศึกษา จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 46 ราย 

11.โครงการองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
           ประชุมคณะกรรมการขับคลื่อนองค์กรคุณธรรม จำนวน 72 คน และจัดทำป้ายโฟมบอร์ด Road Map 
และป้ายกิจกรรมส่งเสริมความดี                          

     ผลการดำเนินงาน 
           1) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมขององค์กรทุกกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุข 
มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีขององค์กรและบ้านเมือง 
           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) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 และการประเมิน 
   คุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
    กิจกรรมที่ดำเนินการ 
          1) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินและประมวลผลความสามารถ 
              ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
          2) ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  
              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
          3) ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจข้อสอบอัตนัยการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            

    ผลการดำเนินงาน 
            1. ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
รูปแบบ/วิธีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2,633 คน ได้รับการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (RT) 
            3.ครชูั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 150 คน มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา
รูปแบบ/วิธีการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
            4.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่3 จำนวน 2,646 คน 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  

ผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากสำนักของ สพฐ. 
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          3) คณะกรรมการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 4 จำนวน 55 คน  
ได้ดำเนินการออกประเมิน ด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด 
          4) คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือกระดับกลุ่มจังหวัด และประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียน 
และสถานศึกษา ได้สรุปผลการดำเนินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา ระดับกลุ่มจังหวัด และได้ส่งรายชื่อ
นักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปี
การศึกษา 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 เฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
   กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสีโครงการรณรงค์ เฝ้าระวังและส่งเสริม
สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์  และมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตร 

   ผลการดำเนินงาน 
        -สถานศกึษาเข้าร่วมโครงการระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 24 โรง และระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1-3 จำนวน  4 โรง 
        -คณะกรรมการคัดเลือกการประกวดวาดภาพระบายสีและมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับ
การคัดเลือก (รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 
จำนวน 350 บาท) ผลดังนี้ 
          1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  : รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 คน รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 
จำนวน 1 คน  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 1 คน รวม 3 คน  
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          2) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 : 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 

       ผลการดำเนินงาน 
           ครูที่เข้ารับการนิเทศออนไลน์มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวมเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ส่งผลให้นักเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรวมอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ 

6.โครงการ “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564    
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       1) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร 
       2) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในโครงการกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร เพ่ือจัดทำคลิปวิดีโอ /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 โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน 
       2.โรงเรียนในโครงการกิจกรรมเยาวชนรักษ์พงไพร ได้รับการนิเทศแบบออนไลน์ใช้ Google meet 
       3.คณะกรรมการได้คัดเลือกคลิปวิดีโอ/หนังสั้น ความยาวไม่เกิน 10 นาที/Best Practice จำนวน 4 ผลงาน 
เพ่ือนำไปเผยแพร่ลงเว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และจัดทำสื่อเผยแพร่โรงเรียนในสังกัด 

7.โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 (ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 13 คน นักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตร จำนวน 134 คน) 
        2) นิเทศ ติดตามและประเมินผล โรงเรียนวัดจอมไตร ผ่านระบบ Google Meet  
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     ผลการดำเนินงาน 
        1.นักเรียนโรงเรียนวัดจอมไตรเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
        2.ครูผู้สอนสามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการส่งเสริมความดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.โรงเรียนวัดจอมไตรสามารถส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นยุวทูตความดีของโรงเรียนวัดจอมไตร สู่วิถีพลเมืองโลก 
          ในศตวรรษท่ี 21 
        4.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน 
          การถอดบทเรียน วิจัย สังเคราะห์นวัตกรรมความดี และขยายผลต่อไป 
 
    
 
 

 

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

     ผลการดำเนินงาน 
        1.นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าข้าม ได้รับการพัฒนาคุณภาพการเรียรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ Active 
learning โดยเปลี่ยนบทบาทจากครูเป็นโค้ช 
        2.ครูผู้สอนพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การส่งเสริมความดีร่วมกับภาคีเครือข่าย   
        3.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศ กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
การถอดบทเรียน แนววิธีปฏิบัติที่ดี ของโรงเรียนบ้านท่าข้าม และนำไปขยายผลและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
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9.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        1.ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำสื่อและนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 
ผ่านระบบ Google Meet (ผู้เข้าประชุม จำนวน 38 คน) 
        2.สรุป/รายงานผล 

     ผลการดำเนินงาน 
        1.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีสื่อ นวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ 
และส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA ให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการพัฒนาผู้เรียนต่อไป 
        2.ครูในสังกัดสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ และนวัตกรรม 
ในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ 
        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” ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1/ครูพระสอนศีลธรรม/ผู้บริหารสถานศึกษา 
          2. โรงเรียนวิถีพุทธรับรู้ช่องทางการสร้างเครือข่ายกับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อประสานงาน
เข้าสอนในโรงเรียน 
          3. ผู้บริหารโรงเรียนวถิีพุทธมีความรู้และทักษะในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนวถิีพุทธสู่ความดีที่ยั่งยืน 

11.โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
          1) ชี้แจงแนวทาง ประชุมวางแผนร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย (12 โรงเรียน) 
          2) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี ถอดบทเรียน และสรุปผลในภาพรวมของเขตพ้ืนที่การศึกษา     
          3) สรุป/รายงานผล     

      ผลการดำเนินงาน 
          1.ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจในแนวทางการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ 
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          2.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 โรงเรียน (บ้านห้วยม่วง  หาดทรายทอง  มิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง” 
บ้านย่านตาขาว บ้านยวนโปะ วัดนานอน  วัดควนวิเศษ บ้านทุ่งยาว วัดเชี่ยวชาญกิจ วัดควนสนีวล บ้านทุ่งค่าย 
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ มีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          3.นักวิจัยของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/เผยแพร่เทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ 
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ตรงตามความต้องการ
และบริบทของสถานศึกษา  
          4.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีข้อมูลสารสนเทศจากการวิจัยเชิงพ้ืนที่และ
นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

12.โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564  
    ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี
การศึกษา 2564 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
         2) คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ผลการดำเนินงาน 
         1.คณะกรรมการฯ ได้ทราบแนวทางและกำหนดการในการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการลงพ้ืนที่
เชิงประจักษ์ประเมินนักเรียน และสถานศึกษา 
         2.คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เชิงประจักษ์ประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลปรากฏดังนี้ 
          ประเภทสถานศึกษา   -ระดับก่อนประถมศึกษา  จำนวน  1  โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลตรัง  
          ประเภทนักเรียน       -ระดับประถมศึกษา  จำนวน 2 คน (นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรัง และนักเรียน 
                                      โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง”) 
           
 
                                                                   
                                                                                             
 

13.โครงการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางการ 
    ประเมินของ PISA 
      กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        ประชุมการส่งเสริมสมรรถนะการอ่านข้ันสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง 
การประเมินของ PISA ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 19 โรง ผ่านระบบ Google Meet 

      ผลการดำเนินงาน 
        1.ครูในโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
ขั้นสูง สามารถใช้สื่อ โปรแกรม PISA STYE ในการส่งเสริมการอ่านข้ันสูงได้ 
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         2.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ตามแนวทางการประเมินของ PISA โดยใช้
นวัตกรรมการอ่าน คือ บทอ่านจำนวน 3 เล่ม ได้แก่ บทอ่านสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บทอ่านสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์  บทอ่านสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         3.สำนักงานเขตพ้ืนที่มีข้อมูลสารสนเทศจากการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

กลยุทธ์ที ่3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
              วิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
1.โครงการนิเทศ  ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต   
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนในสังกัด 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
       ผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการตรวจสอบและประเมินจาก
คณะกรรมการฯ มีผู้ส่งผลงานได้แก่ ศึกษานิเทศก์ 1 ราย, สายบริหารการศึกษา จำนวน 3 ราย 

3.โครงการประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 132 โรงเรียน 
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     ผลการดำเนินงาน 
        สถานศึกษาในสังกัดได้รับการสังเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
และวิเคราะห์ ประสิทธิภาพ และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           
       

 

 

กลยุทธ์ที ่4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และการลด 
               ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
1.โครงการประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
       ติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง หรือมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตหลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 69 คน 

     ผลการดำเนินงาน 
       1.นักเรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนที่มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ได้รับการประเมินโดย
นักจิตวิทยาโรงเรียน ซึ่งได้ให้คำแนะนำ การดูแล แก่ครูและผู้ปกครอง ในกรณีที่นักเรียนมีความจำเป็นต้องพบ
แพทย์เพ่ือรับการวินิจฉัย นักจิตวิทยาได้ส่งต่อนักเรียนเข้าระบบสาธารณสุขเพ่ือดูแลและช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
       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 และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับการเยี่ยมบ้านและเยียวยาทางด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 100 
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กลยุทธ์ที ่5  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
                  - ไม่มีโครงการ 

กลยุทธ์ที ่6  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา ตามหลักธรรมาภิบาลและใช้เทคโนโลยี 
                ดิจทิัลในการบริหาร 
1.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)   
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) นิเทศ กำกับ ติดตาม ในการดำเนินการโรงเรียนสุจริต ทางระบบออนไลน์  (ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ 
ผู้บริหารและครู จำนวน 132 โรง) 
         2) ประชุมเชิงปฎิบัติบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาคใต้ 
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 3 คน) 
         3) จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนสุจริตดำเนินกิจกรรมถอดบทเรียนการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต 
ศึกษา จำนวน 50 โรงเรียนๆ ละ 3,000 บาท 
         4) จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ 
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 
             -จัดสรรให้โรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 จำนวน 14 โรง ๆ ละ 2,800 บาท) 
         7) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนต้นแบบสุจริต ในการดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง ได้แก่ โรงเรียนวัดควนสีนวล จำนวน 5,000 บาท           

      ผลการดำเนินงาน 
         1. โรงเรียนสุจริตได้รับการนิเทศการดำเนินการโรงเรียนสุจริต จากศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน 
ผ่านระบบ google Meet  
         2. ผู้รับผิดชอบรับหลักการ นำกลับมาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
         3. โรงเรียนสุจริต จำนวน 50 โรง ไดข้ับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
         4. โรงเรียนสุจริต จำนวน 4 โรง ได้แก่โรงเรียนวัดหนองสมาน/โรงเรียนบ้านสามแยก/โรงเรียนบ้านทุ่งยาว/
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” ไดข้ับเคลื่อนกิจกรรมบริษัทสร้างการดีที่มุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ 
         5. ผู้เข้าประชุมมีความรู้และเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สถานศึกษา (ITA Online) 
         6. โรงเรียนสุจริตจำนวน 14 โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถถอดบทเรียนการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริต และรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
          7. โรงเรียนวัดควนสนีวลได้ดำเนินกิจกรรมสร้างสำนึกพลเมืองและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
ส่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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2.โครงการส่งเสริมการนิเทศสร้างความเข้มแข็งนิเทศภายในสถานศึกษา  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
        - นิเทศสร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนจำนวน 132 โรง 
        - คัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  

     ผลการดำเนินงาน 
         - โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ โดยใช้การนิเทศออนไลน์ Google Meet 
         - สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ได้แก่ โรงเรียนวัดไทรงาม 

3.โครงการองค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ปีงบประมาณ 2564 
     กิจกรรมที่ดำเนินการ 
         1) ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดี และถอดองค์ความรู้การพัฒนาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
คุณธรรมต้นแบบ มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 คน 
         2) ขยายเครือข่ายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม จำนวน 4 เครือข่าย 

     ผลการดำเนินงาน 
          1. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความดีในภาพรวมของ
องค์กรทุกกิจกรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความสุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม 
เป็นคนดีขององค์กรและบ้านเมือง 
         2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีองค์ความรู้ด้านกระบวนการพัฒนา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ที่เป็นแบบอย่างแก่องค์กรอื่นได้ 
         3. ได้ขยายเครือข่ายโดยมีผู้สมัครเข้าร่วม จำนวน 2 แห่ง คือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  
         4. มีเอกสารรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศฯ จำนวน 5 เล่ม 
 
                                                         
                                                                                                 

 
 

 

4.โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
     กิจกรรมที่ดำเนินการ  
        1) คัดเลือกนวัตกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
           2) คัดเลือกนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีตามกิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
       3) ประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนดีต้องมีท่ียืนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 1 ดาว 
           โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 132 โรง 
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          ผลการดำเนินงาน 
        1. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง 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 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนวัดควนสีนวล  โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
และโรงเรียนทุ่งรวงทอง และได้ข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย
เป็นฐานข้อมูลเพ่ือวางแผนการพัฒนาสถานศึกษาและรายงานต้นสังกัด 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

4. ผลการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้มีการวางแผนพัฒนาพัฒนาคุณภาพการ
นิเทศการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรคุณธรรม มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
สังคมอนาคตที่ยั่งยืน” และจุดเน้นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประกอบด้วย 
จุดเน้นที่ 1 โรงเรียนคุณภาพ จุดเน้นที่ 2 นักเรียนคุณภาพ (ดี เก่ง มีความสุข) จุดเน้นที่ 3 ครูมืออาชีพ และ
จุดเน้นที่ 4 การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ซึ่งร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการรับการนิเทศและนำ  
ผลการประเมินมาใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดโดยใช้รูปแบบการนิเทศ 5องค์ประกอบ 
14 กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “TRANG SUPER” และได้ดำเนินการนิเทศการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การนิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การติดตามดูแลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  การพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  ติดตามการจัดโรงเรียนเป็นฐานวิจัยและการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้
วิถีใหม่ (New Normal)  การพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย 
(เวทคณิต : Vedic Mathematics)  ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
การจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวมให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครู  การพัฒนาและใช้
หลักสูตรสถานศึกษา  การอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็น  การจัดโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร  
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แบบออนไลน์)  การพัฒนา 
ยุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 (แบบออนไลน์) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  
(Active Learning) โดยเปลี่ยนครูเป็นโค้ชร่วมกับภาคีเครือข่าย  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออก
เขียนได้และคิดเลขเป็นส่งเสริมการอ่านตามแนวทางประเมินของ (PISA)  ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ
ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ  (Active Learning)  การจัดการเรียนการสอนการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต การสังเคราะห์รายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT)  การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ
สร้างความเข้มแข็งการนิเทศภายในสถานศึกษา (แบบออนไลน์)  การดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.   
การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Learning Community) สู่สถานศึกษา การพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม (เรียนรวมแบบออนไลน์) 
   ผลการนิเทศพบว่าสถานศึกษาร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ ส่งผลให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการ
ที่มีคุณภาพคุณธรรม ครูได้รับการพัฒนาและทำหน้าที่เป็นโค้ชในการจัดการเรียนการสอนและเป็นต้นแบบ 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจ และ
สติปัญญา) ระดับดี ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี จิตอาสา ซื่อสัตย์ 
สุจริต โอบอ้อมอารี มีวินัย มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเหมาะสมกับระดับชั้น  มีทักษะด้าน
ภาษาไทย มีทักษะในการสื่อสารและมีนิสัยรักการอ่าน สถานศึกษามีความพึงพอใจต่อการนิเทศอยู่ในระดับ
มากที่สุด นอกจากนี้ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ดำเนินการสังเคราะห์ผลการ
นิเทศการศึกษาเพ่ือนำไปใช้วางแผนพัฒนาในปีงบประมาณต่อไป 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

5. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
        1) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
            การใช้จ่ายเงินงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการตามภาระงานประจำและตามกลยุทธ์ 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมวันสำคัญ 10,000 4,297 นางยุภาศร ี  

รักไทย 
2 ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่

สถานศึกษา 
60,600 38,092 นายณณฐกร   

พิริยาภรณ์ 
3 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน 150,000 150,000 นางอรพินทร์  

วิภูษณะภัทร์ 
4 โรงเรียนฐานวิจัย  50,000 26,200 นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 
5 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค

การคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต : Vedic Mathematics) 
56,400 48,224 นางเฉลิมขวัญ  

ศกุนตะฤทธิ์ 
6 ประเมินพัฒนาการเด็กจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี

การศึกษา 2563  
40,000 28,316 น.ส.สุทธิดา  

สรรเพชร 
7 การปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีศักยภาพ มีความ

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานครูมืออาชีพ 

8,980 8,980 นางบุญชาติ   
เนียมชู 

8 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 20,730   18,790 นายสุเมธ  ลุ้งใหญ่ 
9 พัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นเพ่ือเตรียมความพร้อม

สำหรับการเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา 
- 

(ไม่ใช้
งบประมาณ) 

- น.ส.ปิ่นกานต์   
แซ่หลี   

10 นิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานฯ และการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ
สถานศึกษาใหม่ จำนวน 15 ราย 

87,000 32,434 นางศรีรัตน์  
อนุรักษ์ 

11 การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 

7,000 3,090 นางทิพภาวัลย์  
นาคช่วย 

12 ประชุมจัดตั้ง จัดสรร ติดตามการใช้งบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

28,000 7,470 น.ส.กรรภิรมย์  
ทองเรือง 

13 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

150,000   150,000 นางอรพินทร์  
วิภูษณะภัทร์ 

14 นิเทศบูรณาการ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

45,000   45,000 นายสุเมธ ลุ้งใหญ่ 

15 ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

132,900 73,320 นางสุภาวดี 
เจริญฤทธิ์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

16 การสรรหาและเลือกสรรผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 104,600 26,880 นางระพีพรรณ  ชูยัง 
17 ประชุมผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดเพ่ือพัฒนา

องค์กร 
30,000   1,175 น.ส.ศศิธร  แก้วดำ 

18 พัฒนาระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

60,000 10,510 นายณณฐกร  
พิริยาภรณ์ 

19 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี
การศึกษา 2564  

10,400 
 

10,400 น.ส.ศิริวรรณ  ยิวสิว 

20 ประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลัง/ย้าข้าราชการ/
พิจารณาความดีความชอบ และการคัดเลือกเข้ารับ
รางวัลต่าง ๆ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

10,000 4,285 นางระเบียบ    
เซ่งเซี่ยง 

21 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

35,500 9,760 นายกฤช  กาหยี 

22 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบภายใน 

11,520 4,680 นางสรัญญา  โยธี 

 รวม 1,108,630 701,903  
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

              สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

1 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 

400,000   400,000       น.ส.วาสนา 
เจริญภักดิ ์

2 รณรงค์ เผ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทม์ 
ประจำปี 2564 

5,000   5,000 น.ส.วาสนา 
เจริญภักดิ ์

3 การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563   

124,685 101,960 นางทองทิพย์  
ตรังคธนสิน 

4 จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ปีการศึกษา 2563 

295,793  255,689 นางสุจิรา 
ณ พัทลุง 

5 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนพิเศษเรียนรวม 5,000 5,000 นายสุเมธ ลุ้งใหญ ่
6 “ค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2564   
69,000 69,000 นายสุเมธ ลุ้งใหญ ่

7 พัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 5,700 5,700 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

8 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active learning  
โดยเปลี่ยนบทบาทครูเป็นโค้ช ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

2,000   2,000 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

9 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้และ
ส่งเสริมการอ่านตามแนวทางการประเมินของ PISA 

5,000 5,000 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

10 ส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการจัดเรียนรู้  
แบบ Active Learning 

17,000 15,800 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

11 ส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดทำนโยบายการจัดการ
เรียนรู้วิถีใหม่ 

30,000 30,000 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

12 คัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 2564 ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10,000   10,000 น.ส.วาสนา 
เจริญภักดิ ์

13 ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นตามแนวทางการประเมินของ PISA 

15,200 15,200 น.ส.พรพรรณ 
เนตรขำ 

14 นิเทศ  ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการศึกษาเพศ
วิถีศึกษาและทักษะชีวิต   

5,000   5,000 นายสุเมธ ลุ้ง
ใหญ ่

15 การตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรับการประเมินเพ่ือให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

37,600 17,765 น.ส.กมลรัตน์  
เกลี้ยงรัตน์ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ เบิกจ่าย รับผิดชอบ 

16 ประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

10,000                  5,350 นายกฤช  กาหยี 

17 ประเมินและติดตามนักเรียนที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตและ
พฤติกรรม 

15,000   10,800 น.ส.ปิ่นกานต์  
แซ่หลี 

18 เยี่ยมบ้านนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

15,000   15,000 น.ส.ปิ่นกานต์  
แซ่หลี 

19 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

294,200 246,216 น.ส.กุหลาบ 
เฟ่ืองไพบูลย์ 

20 ส่งเสริมการนิเทศสร้างความเข้มแข็งนิเทศภายในสถานศึกษา 7,000   7,000 นายกฤช  กาหยี 
21 องค์กรคุณธรรม ก้าวนำเขตสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 42,000 42,000 นายกฤช  กาหยี 
22 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 45,000 40,580 นายกฤช กาหยี 
23 ตรวจเยี่ยมพ้ืนที่เชิงประเมินเพ่ือพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
10,800                  9,850 นายกฤช  กาหยี 

                          รวม 1,465,978 1,319,910  

     2) สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564  
 
 

 

รายการ 
 

ได้รับจัดสรร 
 

เบิกจ่าย 
 

ก่อหนี้ผูกพัน 
 

คงเหลือ 
เบิกจ่าย 
ร้อยละ 

งบบุคลากร 
งบดำเนินงาน 
งบลงทุน 
งบเงินอุดหนุน 
งบกลาง 
งบรายจ่ายอื่น  

6,630,400.00 
52,522,227.00 
31,784,030.00 
91,867,909.00 

- 
3,679,665.00 

6,444,449.20 
50,224,635.28 
25,083,786.07 
91,701,874.00 

- 
3,402,585.61 

- 
1,946,800.00 
6,597,589.00 

84,100.00 
- 
- 

185,950.80 
350,791.72 
102,654.93 
81,935.00 

- 
277,079.39 

97.19 
95.62 
78.91 
99.81 

- 
92.46 

รวมท้ังสิ้น 186,484,231.00 176,857,330.16 8,628,489.00 998,411.84 94.83 
   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

 ส่วนที่ 4  
 สรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
          จากการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่และโรงเรียนดังนี้ 

     ปัญหาอุปสรรค 
         1. จากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินโครงการ
และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด และงบประมาณส่วนหนึ่งนำไปใช้ในการ
บริหารจัดการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้งบประมาณในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษามีน้อยลง  
         2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงาน   
         3. จากการเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนไม่สามารถจัดการ
เรียนการสอน ON SITE ได ้ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการประเมินระดับชาติ (O-net)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด  
         4. ครูบางส่วนขาดทักษะในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน และออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความแตกต่างและความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
        5. การขาดแคลนอุปกรณ์ดิจิทัลในการเรียนรู้รปูแบบผสมผสาน (On Air, Online, On Demand) เช่น โทรศัพท์  
Smart Phone โทรทัศน์ ระบบสัญญาณดาวเทียม I-Pad โน้ตบุ๊ค และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรและพอเพียง 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาในการดำเนินงาน 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ตระหนักในภาระ
งานที่ได้รับมอบหมาย โดยจะดำเนินการพัฒนาดังนี้  
        1. วิเคราะห์และนำผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพ่ือวางแผน 
ในการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
        2.กำหนดปฏิทินการดำเนินงานระบบการรายงานผลฯ และดำเนินการตามปฏิทินโดยเคร่งครัด มีความ 
ถูกต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะผลสำเร็จเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
        3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาครูผู้สอน 
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณลักษณะ/ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) อย่างต่อเนื่อง  
        4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ช่วงต้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 
        5. ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) แก่นักเรียนและครูให้เหมาะสมเพียงพอ  
สร้างและเผยแพร่นวัตกรรม เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนผ่าน  YouTube , ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) เพ่ิมข้ึน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ 
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รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 

ส่วนที่ 5 
ผลงานแห่งความภาคภูมิใจ   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 (ระดับจังหวัด และระดับประเทศ) 
 

ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
โล่รางวลัสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลการประเมิน
การบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ตัวชี้วัดแผนปฏบิัติราชการของ
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน บรรลุค่า
เป้าหมายระดบัมาก ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ 2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

              - สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ชนะเลิศ กิจกรรมยกย่อง 
เชิดชูเกียรติองค์กรคุณธรรม 
โครงการขับเคลื่อนแผนแมบ่ท
ส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดตรัง 
ประจำปีพ.ศ.2564  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 

              - จังหวัดตรัง 

รางวัลพระพฤหัสบดี ดีเด่น 
ระดับจังหวัด 

นายณณฐกร  พิริยาภรณ ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริม
สวัสดิการและ 
สวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดตรัง 
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สถานศึกษา/ข้าราชการครู/นักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
สถานศึกษา (ระดับภาค และระดับประเทศ) 

 

ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
- ผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
นวัตกรรม ประจำปี 2564  
เร่ือง “ดินดี ควนสระแก้ว” 

- โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) ในการจัดการเรียนรู้    
Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

- ผลงานดา้นการจัดการขยะที่
ประสบความสำเร็จและเปน็
แบบอย่างที่ดีรวมพลังชาวท่า
ข้ามลดขยะ แบบ
“BANTHAKHAM  Zero 
Waste” 

- เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มี
อบายมุข ปีการศึกษา 2563    

 
 

-โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
และทักษะชีวิต ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

 
 

-ผลงานการบูรณาการแนวคิด 
สู่การปฏิบัตทิี่ดีในการเปน็
โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  
ตามมาตรฐาน สสวท. ระดบั 
ดีมาก 

โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 
 
 

โรงเรียนบ้านทา่ข้าม 

 

 

 

 

 
โรงเรียนบ้านทา่ข้าม 
 
 
 
 
 
 

-โรงเรียนบ้านทุ่งคา่ย 
-โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
-โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
-โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
 

-โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
-โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง 
-โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
-โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
-โรงเรียนวัดธรรมาราม 
-โรงเรียนวัดไพรสณฑ ์
-โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
 
 
 
 

 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

              - 

 

 

 
 

                         - 

 

 
 

 

- 

 
 

 

 

 
 
 

- 
 

 

 

 

              

สำนักงานเลขาธิการ
คุรุสภา 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สำนักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ 

 

 

สพฐ.ร่วมกับ 
สำนักงานเครือข่าย                   
องค์กรงดเหล้า 
(สคล.) สสส. 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

 
 
 

 
 
 

สถาบนัส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
 

 



70 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
-  ตราพระราชทาน 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
โครงการบ้านนักวทิยาศาสตรน์้อย
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
 

-โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ 

 

-โล่รางวลั โครงงานสุขภาพ
นักเรียน ด้านอนามัยสิง่แวดล้อม 
ระดับเขตสุขภาพ 

-รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ
(Zero  Waste  School)  

 

 
- การประกวดผลงานเด่นด้าน
ส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน ประเภท
โรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ 

- สถานศึกษาปลอดภัย ระดับ
ชมเชย ประจำปี พ.ศ.2564 

-รางวัลชมเชย การคัดเลือก
สถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน ประจำปี
การศึกษา 2563 

-โรงเรียนวัดนิคมประทีป 
-โรงเรียนวัดไพรสณฑ ์
-โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
-โรงเรียนบ้านปา่แก่ 
-โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ 
-โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
-โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
-โรงเรียนวัดท่าพญา 
-โรงเรียนบ้านโคกชะแง ้
-โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
-โรงเรียนบ้านทอนหาน 
-โรงเรียนบ้านทุ่งปาหนนั 
-โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
-โรงเรียนบ้านไร่หลวง 
-โรงเรียนบ้านลิพงั 
-โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 
-โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 
 

โรงเรียนบ้านลิพงั 

 

โรงเรียนเพาะปญัญา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

-โรงเรียนเพาะปญัญา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
-โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
-โรงเรียนวัดไพรสณฑ ์
-โรงเรียนบ้านไทรงาม 

โรงเรียนเพาะปญัญา 
ในพระอุปถัมภ์ฯ 
 

โรงเรียนวัดควนวไิล 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

- 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

-               

 

- 
 

 
- 

 

 

 

 
 

- 
 

- 
 
 

- 
 

 

มูลนิธสิมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสดุาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข 
 
 

กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์อนามัยที่ 12 
ยะลา กรมอนามยั 
 
 

กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 

 

ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
รางวัลนวัตกรรม ภายใต้
โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 
-โล่รางวลัชนะเลิศ นวัตกรรม
ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลของสถานศึกษา 
-โล่รางวลั รองชนะเลิศอันดับ 1 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
-โล่รางวลั รองชนะเลิศอันดับ 2
นวัตกรรมด้านการบริหารจัด
การศึกษา  

-โล่รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 2 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้  

 
 
 
 
 
 
โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
 
 
โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 
โรงเรียนบ้านลำแคลง 
 
 
 

โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
- 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับภาค และระดับประเทศ) 
 

 

ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ผู้บริหารสถานศึกษาดีของ
แผ่นดินขัน้พื้นฐานโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

นางสาวพิมพป์ระกาย   
ศรีไตรรัตน์ 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านทุ่งยาว 

มูลนิธคิรูดีของแผ่นดิน 

รางวัลชมเชย ระดับภาค     
การคัดเลือกรูปแบบ/วิธีปฏบิัตทิี่
เป็นเลิศ (Best Practices) ด้าน
การบริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 
ประเภทผู้บริหาร ภายใต้
โครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
จัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ
พื้นที่ ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564  

นายกิตติ บุญศรี ผู้อำนวยโรงเรียน 
ทุ่งไทรทอง 
 

สำนักงานศึกษาธิการ 
ภาค 6 

โรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ
และเป็นแบบอย่างที่ดี (Best 
Practice) ในการจัดการเรียนรู้    
Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย โครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 
Active Learning ร่วมกับภาคี
เครือข่าย 

นางสาวกิตติมา มุ่งวฒันา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านท่าข้าม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 นวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการศึกษา ภายใต้
โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพฒันา
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

นายมณเฑียร  โคกเขา   
 
นางสาวซอฝียะ๊  ยีละงู   
นางปริชาติ  แก้วทองประคำ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านลำแคลง 
ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง 
ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

ครูแกนนำได้รบัคัดเลือกเป็น 1 
ใน 10 โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ใน
การดำเนนิโครงการในระดับดี
เยี่ยม ภายใต้โครงการ  “ภาคี
เครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง” 
รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา  
2563 
 

นางพมิพช์นก ประดษิฐานุสรณ ์
 
 นางปรารพ   แซ่ชัน้ 
นางวิภารัตน์   อินเอียด  
นางอรัญญา   โพชสาลี    
นางวิมลพรรณ   หมื่นโพธิ์          

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 

โครงการสานอนาคต
การศึกษา  CONNEXT  
ED บมจ.ซีพี  ออลล ์
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ผู้มีผลงานดีเดน่ต่อการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ ของกระทรวง
ศึกษา ประจำปี 2564 

นายดำรงค์  วรรณแรก ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านลิพัง 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มี
ผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 10  
ปีการศึกษา 2564 ระดับภาคใต้ 
ประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา
ขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ 
รางวัลระดบัเหรียญทอง 

นายวสิุทธิ์  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านสามแยก 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน
ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน  เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท 

นางพนารัตน์  มิ่งมาก ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านหนองเจ็ดบาท 

มูลนิธิครูดีของแผน่ดนิ 

โครงการประกวดร้องเพลงพร้อม
จัดทำ Music Video  
“เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา” 

ว่าที่ร้อยโทจกัรเพชร ์พรมยศ ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านหาดเลา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
-รางวัลชมเชย ระดับภาค การ
คัดเลือกนวัตกรรมด้านการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 
-รางวัลชนะเลิศ การนำเสนอ
นวัตกรรมด้านการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล 

 
 
 
 
นายรัตพล มสุิกพันธ ์
 
 
นายรัตพล มสุิกพันธ ์
 
นางสาวรวิวรรณ ด้วงสุข 
นางสาวศิราณี ศิริรักษ ์

 
 
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านหนองเร้ีย 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 

 
 
 
 
สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 6 
 
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีของแผ่นดิน
ขั้นพื้นฐานโครงการเครือข่ายครูดี
ของแผ่นดิน  เจริญรอยตามเบื้อง
พระยุคลบาท 

นางสาวชนัญธดิา  ใจสมทุร รองผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านทุ่งยาว 

มูลนิธิครูดีของแผน่ดนิ 

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 
ประจำปี 2564 

นางสาวชนัญธดิา  ใจสมทุร รองผู้อำนวยการ โรงเรียน 
บ้านทุ่งยาว 

สำนักงานลูกเสือ
แห่งชาต ิ

คุรุสดุดี นายปรัชญา  อินทรักเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ คุรุสภา 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
โครงการการพัฒนาทักษะการคิด
เชิงคำนวณผ่านการบูรณาการ
ความรู้จากห้องเรียนสู่ชุมชน 

นางสาวกิตติมา มุ่งวฒันา 
 
นางสาววณติา  ขุนแก้ว 
นางสาวจฑุามาศ มาตุวิเชยีร 
นางสาวศศิธร   มาทรัพย ์
นางสาวอรพรรณ  สารบนั 
นางสาวนาดียะ๊   แยนา 
นางสาวตรีสธุา  ตัญจะโร 
นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์ 
นางสาวจฑุาลักษณ์ วิเชียรรัตน ์
นางสาวปุญณดา มาศชาย 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน
บ้านท่าข้าม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ครูดีไม่มีอบายมุข  
ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 

นางธิดา  สุวรรณวณชิ 
 
นายวสิุทธิ์  ชายภักตร์ 
 
นางพนารัตน์  มิ่งมาก 
 
นางสาวเจศิตา  ฤทธิสุนทร 
นางกอบกาญจน์  เพชรหวล 
นางสาวปิยะดา  เหลือแดง 
นางฉนัทชา เพชรเพ็ง 
นางจิตติมา อนุมาตร 
นางสาวประภาพร หะหมาน 
นางสาวศิริพรรณ สรรเพ็ชร  
นางสาววรปภา พรหมคง 
นางสาวปาติมา ยอมใหญ่ 
นางสาวธนพิรรณ ศรีไตรรัตน ์
นางสุพรรษา  แข็งแรง 
นางสาวมนุาดา  หูเขียว 
นางสาวกรกนก  ใจสมุทร  
นางสาวธิดารัตน์  เทพกุล 
นางสาวปัทมา  ช่วยดำ 
นางสาวพรนภัส  เอียดรา 
นางสาวจุรีภรณ์  เจะโสะ 
นายเอกชัย บลูการณ ์
นางสุภาพร  นพรัตน ์
นางสาวิตรี  ละเอียด 
นางเสาวลีย์ เตียวย่อง  

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านทุ่งค่าย 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านสามแยก 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
ครู โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
วิทยากรอิสลามศึกษา 
ครู โรงเรียนทุ่งไทรทอง 
ครู โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
ครู โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
ครู โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
ครู โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
ธุรการ โรงเรียนทุ่งรวงทอง 
ครู โรงเรียนบ้านสามแยก 
ครู โรงเรียนบ้านสามแยก 
ครู โรงเรียนบ้านสามแยก 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
ครู โรงเรียนบ้านโคกชะแง้ 

สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ,
สำนักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ และ 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
 นางสาวชุ่มใจ  ไกรเทพ 

นางสาวนภัสวรรณ   
ทวีพัฒนะพงศ ์
นางศิรัญญา สาระหน ี
นางสาวอาริยา  สงเดช 
นางศุภรัตน์   บัวทอง 
นางเสาวลี  อยู่ด ี
นางสาวสุนิสา  พิทักษ ์

ครู โรงเรียนบ้านห้วยไทร 
ครู โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
 
ครู โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
ครู โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน 
ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน 
ครู โรงเรียนวัดอัมพวัน 

 

รางวัลชมเชย รูปแบบ/วิธปีฏบิัตทิี่
เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการ
จัดประสบการณ์การศึกษาระดบั
ปฐมวัย ประเภทครูผู้สอน โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดบัพื้นที่ (จังหวัด) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

นางฉนัทชา เพชรเพ็ง ครู โรงเรียนทุ่งรวงทอง   สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

รางวัลนวัตกรรม ภายใต้โครงการ 
Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
-เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
-เกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 2 
นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ 
 

นางปรารพ  แซ่ชัน้    
นางอรัญญา   โพชสาลี    
นางวิมลพรรณ   หมื่นโพธิ์  
 
 
 
 
นางสาวภทัราพร พนัธส์ิวกานต์    
 
 
 
 

ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
ครู โรงเรียนบ้านไทรงาม 
 
 
 
 
ครู โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด 

สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธกิาร 

โล่เกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจำปี 2563  

นายอุดมศักดิ์   อิทธิสัน ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง สำนักงานเครือข่าย
องค์กรงดเหล้า ,
สำนักงานกองทนุ
สนับสนนุการสร้าง
เสริมสุขภาพ และ
สพฐ. 

ครูดีของแผ่นดินขั้นพืน้ฐาน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน  
เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 

นางสาวทพิย์วรรณ  ไชยจักร 
นางจุรีรัตน์  พากเพียร 
นางสาวจุรีภรณ์ เจะโสะ 
นางสาวปัทมา  ช่วยดำ 
นางสาวธิดารัตน์  เทพกุล 

ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
ครู โรงเรียนบา้นหนองเจ็ดบาท 
 

มูลนิธิครูดีของแผน่ดนิ 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
10.ครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและ
ทักษะชีวิต  
     
 

นางอุมามาศ  มาบุญธรรม 
นางจนัทพร  ไชยแก้ว 
นางสาวพชุนาฏ  รัตนแก้ว 
นางภคภรณ์  สนีวลเอียด 
นางสาวนุชนาถ  แก้วเม่ง 
นางวไิลลักษณ์  โชติรัตน ์
นางปนัดดา ยอดระบำ 
นางอำนวย จิตตวงค ์
นางสาวผัสสาภรณ ์แก้วประชุม 
นางสาวศิราณี ศิริรักษ ์
นางสาวนภัสวรรณ   
ทวีพัฒนะพงศ ์
นายชรินทร์ ณะสงค ์
นายประทีป  ชัยเพชร 
นางนิชนันท์  เพช็รชุม 
นางวรรณธิมา  ศรีรัตนพันธ ์
นางนฤมล  มนตพ์ฤกษ์ชาติ 
นางสุกิจ จันทร์หอม 
นางจิรา โจ้งจาบ 
นางสุมณฑา  หอยบาง 
นางสิริพัชร์   บุญกราน 
นางสาวมณฑิรา อินทรโยธา 
นางรัตนภรณ์  อภัยพงค์ 
นางสาวกฤดารัตน์  
อัษฎายุทธเมธี 
ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย ์
นางสาวสมัย  ทองอ่อน 
นางสาวอัจจิมา  จันทร์หอม 
นางพิณญา     เพ็งสุข 

ครู โรงเรียนบา้นควนสระแก้ว 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
ครู โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง 
ครู โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง 
ครู โรงเรียนบา้นหนองชุมแสง 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนบ้านหนองเร้ีย 
ครู โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดธรรมาราม 
ครู โรงเรียนวัดไพรสณฑ ์

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

โรงเรียนคาร์บอนตำ่สูชุ่มชน 
(ลดการใช้พลงังงานไฟฟ้าที่บา้น
นักเรียน) ระดับประเทศ 

นางเบญญารัต  นวลนลิ 
 
นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร ์
นางสุรีย์  แก้วรักษ์ 
นางสาวบาลี  พันธุเลง่ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

รางวัลระดบัทอง ครูต้นแบบการ
จัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชวีิต 
ประจำปี 2564 ระดบัภูมิภาค ภาคใต้  
                                                                                                                                                                                                                                                

นายศิธิพงศ์ นวลเมือง ครู โรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
โรงเรียนคาร์บอนตำ่ (ลดการใช้ 
พลังงานไฟฟ้าทีโ่รงเรียน)  
ระดับประเทศ  
 

นางเบญญารัต  นวลนลิ 
 
นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร ์
นางสุรีย์  แก้วรักษ์ 
นางสาวบาลี  พันธุเลง่ 
นางวิศณียา  เรืองช ู
นางปรียาพร  แผนสมบูรณ์ 
นางสาวลักขนิฐา  เยาดำ 
นายเอกพงษ์  โสภณพลศาล 
นายปรัชญา  อินทรักเดช 
นางสาวิตรี  ชูแสง 
นางกาญจนา  แสงหิรัญ 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน 

ผลงานดา้นการจัดการขยะที่
ประสบความสำเร็จและเปน็
แบบอย่างที่ดีรวมพลังชาวท่าข้าม
ลดขยะ แบบ “BANTHAKHAM  
Zero  Waste 

นางสาวกิตติมา มุ่งวฒันา 
 
นางสาววณติา  ขุนแก้ว
นางสาวจฑุามาศ มาตุวิเชยีร
นางสาวศศิธร   มาทรัพย์
นางสาวอรพรรณ  สารบนั
นางสาวนาดียะ๊   แยนา
นางสาวตรีสธุา  ตัญจะโร
นางสุจิตรา  ไชยฤกษ์
นางสาวจฑุาลักษณ์ วิเชียรรัตน ์
นางสาวปุญณดา มาศชาย 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
บ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
ครู โรงเรียนบ้านท่าข้าม 
เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน
บ้านท่าข้าม 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

การประกวดรางวลัหน่วยงานและ
ผู้มีผลงานดีเดน่ประสพผลสำเร็จ
เป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลผู้
ทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
คร้ังที่ 10 
   -เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   
- เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ด้านบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 

นายจตุพร   เนียมช ู
 
 
 
นายจตุพร   เนียมช ู

 
 
 
 
 

ครู โรงเรียนบ้านควนยาง 
 
 
 

ครู โรงเรียนบ้านควนยาง 

 
 
 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
คุรุสดุดี นายปรัชญา  อินทรักเดช 

นางสุรีย์  คำนวน 
ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง 

คุรุสภา 

ครูดีในดวงใจ ประจำปี พ.ศ. 2564 
  -โล่ประกาศเกียรติคุณครูดีใน
ดวงใจ ประเภท ครูผู้สอน 

 
นางบุญลาภ  หมานมา 

 
ครู โรงเรียนบ้านทุง่คา่ย 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

โล่เกียรติคุณ บุคคลแห่งชาติ  
สาขา ผูส้่งเสริมศาสนาดีเด่น 

นายอุดมศักดิ์   อิทธิสัน ครู โรงเรียนบ้านลำแคลง เครือข่ายส่งเสริม
สังคมไทย 

งาน 13 th Southern EP/MEP Open House 2020 
ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรม Spelling Bee 
ชั้นป.1 – 3 และรางวัลเหรียญทอง 
ลำดับที่ 5 กิจกรรม Spelling Bee 
ชั้นป. 4 – 6 

นางณัฐพร  โบสะอิ ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทองรอง
ชนะเลิศอันดบัที่ 1 กิจกรรม 
Speech Contest ชั้นป.1 – 3 
และรางวลัเหรียญทอง ลำดับที่ 5 
กิจกรรม Speech Contest  
ชั้นป.4 – 6 

นางสาวผุสดี   บ่นหา ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 7กิจกรรม Singing 
Contest ชั้นป.1 – 3 และ  
รางวัลเหรียญทอง ลำดบัที่ 9 
กิจกรรม Singing Contest  
ชั้นป.4 – 6 

นางสาวบังอร  จิตรา ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญเงิน อันดับ
ที่ 1 กิจกรรม Story Telling 
ชั้นป.1 – 3 และรางวัลเหรียญทอง 
ลำดับที่ 4 กิจกรรม Story Telling 
ชั้นป.4 – 6 

นางสาวบังอร  จิตรา ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 5 กิจกรรม Skit 
Competition ชัน้ป.4 – 6    

นางสาวบังอร  จิตรา 
นางหัสวรี   สุรัติศักดิ ์
นางสุรีย์พร  ชุติภาณ ุ

ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง 
อันดับที่ 7 กิจกรรม Multi Skills 
Competition ชัน้ป.4 – 6 

นางสาวศุทธนิี  บญุรัตน ์
 

ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

ตำแหน่ง 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง
ชนะเลิศ กิจกรรม Mathematics 
Project Work  ชัน้ป.4 – 6 

นายมานพ  อินทรทอง 
นางสาวรัศมีปาน  เซ่งฉ้วน 
นางสาวสอางค์  ทองฉ่ำ 
นางสุภารัตน์  พลูแก้ว 

ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ฝึกซ้อม รางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดบั 1 กิจกรรม 
Science Project Work ชัน้ป.4 – 6 

นางสาวนิตยาพร  ชูสุวรรณ ์
นางสาวสาวิตรี   ราชเดิม 
นางจิราวรรณ  ใจจ้อง 

ครู โรงเรียนอนุบาลตรัง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

รางวัลทรงคุณคา่ สพฐ. (OBEC AWARDS) โครงการประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่
ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคใต้ 
ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน 
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ด้านวชิาการ 

นางนิตยา  หมัน่ทว ี ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอน 
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา 
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ด้านบริหาร
จัดการ 

นายปรัชญา  อินทรักเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

รองชนะเลิศอันดบัที่ 1       
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ด้านบริหารจัดการ 

นายบุญชัย  บุญญา ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

รองชนะเลิศอันดบัที่ 1  
เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์  
ด้านบริหารจัดการ 

นางณีรวรรณ  อินทรักเดช ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  ด้านวิชาการ 

นางสาวอรอุมา  รอดศรี ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ด้านวชิาการ 

นายบุญชัย  บุญญา ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

เหรียญเงิน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม 
ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ด้านบริหารจัดการ 

นางปอซอร์  จิ้วจวบ ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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                                               โล่รางวัลและเกียรติบัตร 
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นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
(ระดับภาค และระดับประเทศ)  

 

ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

โรงเรียน 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
นักเรียนยอดเยี่ยมสมควรแก่
เกียรติยศแห่งรางวัล “สมเด็จ
เจ้าฟ้าเพชรรัตน” 

เด็กหญิงธมลวรรณ  
เหมือนขาว 

นักเรียน โรงเรียน 
เพาะปญัญา ในพระอุปถ้มภ์ฯ 

มูลนิธสิถาบนัการศึกษา
ในรัชกาลที่ 6 

นักเรียนแกนนำตน้แบบด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ผู้ขับเคลื่อน
กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่
ชุมชน ระดับประเทศ 

เด็กหญิงนันทน์ภัส  เบ็ญระเหม   
เด็กหญิงกชพร  สะอ้ิงทอง   

นักเรียน  
โรงเรียนวัดควนวิเศษ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย
ร่วมกับ สพฐ. 

ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์

เด็กชายวชิรวิทย์  สมจริง นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 
คะแนน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

เด็กชายพันทาน  พันธุ์เสน 
เด็กหญิงวชิญาดา เชาวน์วฒุิกุล 
 

นักเรียน  
โรงเรียนอนุบาลตรัง 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

งาน 13 th Southern EP/MEP Open House 2020 

กิจกรรม Spelling Bee 
-เหรียญทองชนะเลิศกิจกรรม
ชั้นป.1 – 3 
-เหรียญทอง อันดับ 4   
ชั้นป.4 – 6  

 
เด็กชายธนวนิท์  เมธีพงษ ์
 
เด็กชายอริย์ธัช  นาคสด 

 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Speech Contest  
-เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ชั้นป.1 – 3 
-รางวัล เหรียญทอง อันดับ 5 
ชั้นป.4 – 6 

 
เด็กหญิงวรรณภัสสร   
ศิริรักษ์ชัยกุล 
เด็กชายธธิป  รุจิระนันทบุตร 

 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Singing Contest  
-เหรียญทอง อันดับ 7 
ชั้น ป.1 – 3 
-เหรียญทอง อันดับ 9   
ชั้นป.4 – 6 

 
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสุวรรณ์ 
 
เด็กหญิงรริรธิดา  สุขจีน 

 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Multi Skills 
Competition  
-เหรียญทอง อันดับ 7  
ชั้นป.4 – 6 

 
 
เด็กหญิงกาญจน์เกลา้ ศรไีทย 

 
 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
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ชื่อรางวัล 
ผู้รับรางวัล  

(ชื่อ/ชื่อสกุล) 

 

โรงเรียน 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
กิจกรรม Story Telling   
-รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 1  
ชั้นป.1 – 3 
-เหรียญทอง อันดับ 4   
ชั้นป.4 – 6 

 
เด็กหญิงพรรณพิมพ์  ทองพุ่ม 
 
เด็กหญิงวริศรา   หลีกภัย 
 

 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Multi Skills 
Competition  
-เหรียญทอง อันดับ 7  
ชั้นป.4 – 6 

 
 
เด็กหญิงกาญจน์เกลา้ ศรไีทย 

 
 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 

 
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กิจกรรม Mathematics 
Project Work   
-รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 
ชั้นป.4 – 6 

 
 
เด็กหญิงนลินญา  บุญจนัทร ์
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานิชย ์
เด็กชายเสฏฐวุฒิ   อุตตสุรด ี

 
 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Science Project 
Work   
-เหรียญทอง รองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ชั้นป.4-6 

 
 
เด็กหญิงวชิญาดา  เชาวน์วุฒิกุล 
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา 
เด็กหญิงสุธาสินี   เดิมหลิ่ม 

 
 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 
 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Skit Competition   
-เหรียญทอง อันดับ 5  
ชั้นป.4-6 

 
เด็กชายศุภวิชญ์   หลุ่งตี ๋
เด็กหญิงมฆวัน  หนูนาค 
เด็กหญิงสิรัตติยา  ทองผุด 
เด็กหญิงธนัญชนก  จิตราวุธ 
เด็กหญิงพชรพร  ช่วยชนะ 

 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

กิจกรรม Thailand World 
Championships of 
Performing Arts 2021 No.1 
-รางวัลผา่นการออดิชั่น 
รอบสุดท้าย 
 

 
 
 
เด็กหญิงวริศรา หลีกภัย 

 
 
 
นักเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตรัง 
 

 
 
 
Word Champianships 
of performing 
Arts ประเทศไทย 
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ภาพเกียรติบัตรที่นักเรียนได้รับ 

 
                                     
 
 
                                                                                       
                                                                                          
 
 
 
 
 
                                                  
                                                                                           
 
 
 
                                           
 
 
 
 
 
                                                                                          
                                              
      
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
                                                       ที ่ 293/2564       

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  

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

           ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 39 (4) กำหนดให้
ส่วนราชการจัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการของส่วนราชการเพ่ือเผยแพร่ให้สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบนั้น  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ซึ่งได้ดำเนินงานจัดการศึกษาตามบทบาท
หน้าที่กรอบภารกิจที่กฎหมายกำหนด นโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และกลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใช้แผนงาน โครงการ เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา มีภารกิจต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี เพ่ือเสนอสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ต่อสาธารณชนได้รับทราบถึงผลการ
ดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 เพ่ือให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี   ครอบคลุมภารกิจงาน มีความถูกต้อง สมบูรณ์ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผล
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ให้คำปรึกษา ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการจัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
ประกอบด้วย 
     1.1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1              ประธานที่ปรึกษา 
              1.2 นายระนิต  ณ พัทลุง    รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1                             ที่ปรึกษา 
              1.3 นางสุมน  ไชยเสนีย์           รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1                              ที่ปรึกษา  
              1.4 นางเสาวภาพัชร  ภู่ประภาดิลก รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1                              ที่ปรึกษา 

 2. คณะกรรมการดำเนินงาน  มีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์/สังเคราะห์ รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ 
ที่ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
ประกอบด้วย   
     2.1 นายระนิต  ณ พัทลุง    รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1                     ประธานกรรมการ 

    2.2 นางเฉลิมขวัญ  ศกุนตะฤทธิ์      ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่          กรรมการ 
                                                    ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา    
    2.3 นายธเนศพล  เจริญสขุ  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล          กรรมการ 
    2.4 นายเกษม  มากชู   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ                    กรรมการ 
    2.5 นางสุนันทา  รัตตมณี              นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ          กรรมการ             
                                                    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

 
                                                                                                                                                     2.6 นางยุพดี...                              

 

 



 
    2.6 นางยุพดี  คลาดนาน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา           กรรมการ 
    2.7 นางสรัญญา  โยธ ี   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         กรรมการ  
    2.8 นางสาวศิริวรรณ  ยิวสิว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ 
                                          ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษา     
     ทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       กรรมการ 
    2.9 นางบุญชาติ   เนียมชู           นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่       กรรมการ 
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    2.10 นายสมหมาย  ชายเกตุ  นิติกร ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่                กรรมการ 
                         ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 

     2.11 นายณณฐกร  พิริยาภรณ์            ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ 
                (หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.) 

    2.12 นายสุเมธ  ลุ้งใหญ ่  ศึกษานิเทศก์                               กรรมการ        
     (หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ และประเมินผลการจัดการศึกษา) 

              2.13 นางสาวสุทธิดา  สรรเพชร  ศึกษานิเทศก์            กรรมการ 
      (หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 

    2.14 นางสาวพรพรรณ  เนตรชำ ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
     (หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา) 

     2.15 นายกฤช  กาหยี   ศึกษานิเทศก์                      กรรมการ 
      (หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษา) 

    2.16 นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน       กรรมการและเลขานุการ 
                                                                         ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
    2.17 นางเพ็ญศรี  ลำยอง       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      

3. คณะกรรมการจัดทำเอกสาร  มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินโครงการ  เพ่ือจัดทำ
ต้นฉบับ เรียบเรียง ตรวจทานเอกสาร ออกแบบปก จัดภาพประกอบที่เกี่ยวข้อง  นำลงในเอกสารให้เหมาะสมกับ
เนื้อหา ออกแบบจัดทำเอกสารรูปเล่มของรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 
    3.1 นายระนิต  ณ พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1                 ประธานกรรมการ 

   3.2 นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง          นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
                                                                                        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     

   3.3 นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
    3.4 นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ         กรรมการ 
             3.5 นางชนาธิป  คงสม   เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน          กรรมการ 
    3.6 นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์          กรรมการ 

   3.7 นางเพ็ญศรี  ลำยอง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ          กรรมการ   
                                                                                                และเลขานุการ 
 
 
                                                                                                     4.คณะกรรมการ... 
 
                                                   



 
4. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่จัดจ้าง/เบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทำเล่มเอกสารรายงานผล

การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เป็นไปตามแนวทางและระเบียบของทางราชการ ประกอบด้วย 
    4.1 นางสุนันทา  รัตตมณี     นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ          
                                              ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
      4.2 นายอนันวิทย ทองหวาน       นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ                      กรรมการ 
    4.3 นางวนิดา  คำนวณศิลป์      เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงาน            กรรมการและเลขานุการ 

   ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

   ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                   
 สั่ง ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 
 
 
 

       
 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คณะทำงาน 
 
ที่ปรึกษา 
 นางชุลีกร  ทองด้วง       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
 นายระนิต  ณ พัทลุง          รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

นางสาวกรรภิรมย์  ทองเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
                                   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน                 
 

ผู้รายงานข้อมูล 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 กลุ่มนโยบายและแผน 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 กลุ่มอำนวยการ 
          กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
          กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          หน่วยตรวจสอบภายใน 
          กลุ่มโรงเรียนทุกกลุ่ม 
 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

คณะจัดทำเอกสาร 
นายระนิต  ณ พัทลุง             รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
นางสาวกรรภิรมย์ ทองเรือง     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ  
                                      ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน     
นางอรพินทร์  วิภูษณะภัทร์     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ                       
นางวีระวรรณ  สัตถาภรณ์       นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ    
นางเพ็ญศรี ลำยอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
นางชนาธิป  คงสม        เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน  
นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน        เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 

                                                                                   
รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล/ออกแบบปก/ภาพประกอบ 

นางเพ็ญศรี  ลำยอง         นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 
นายธีรวัฒน์  เอ้งฉ้วน        เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
 

 






