
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด มีภำรกิจในกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำว 
จะบรรลุผลส ำเร็จได้จะต้องมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ 
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ ประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน
สถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เพื่อน ำข้อมูล
มำวิเครำะห์วำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ.2560  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดฉบับนี้  จัดท ำขึ้น 
เพื่อเสนอผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ที่สอดคล้อง
กับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำนและ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้งเป็นเอกสำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำน
ทีเ่กี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
และน ำไปใช้พัฒนำกำรศึกษำต่อไป 
 

 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

มกรำคม 2561 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

สำรบัญ 
หน้ำ 

ส่วนท่ี 1 บริบทของจังหวัดตรำดและส ำนักงำนเขต 
 พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด        1 
ส่วนท่ี 2 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศกึษำ       13 
ส่วนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  
            พ.ศ. 2560        17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำรบัญตำรำง 
หน้ำ 

ตำรำงที่ 1 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
   ประถมศึกษำตรำด ปีงบประมำณ 2560       6 
ตำรำงที่ 2 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมสังกัด เพศ ห้องเรียน ครู 
   เป็นรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560        7 
ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละของผูเ้รียนพืน้ที่ห่ำงไกล ทีไ่ดร้ับกำรพัฒนำ  
   ทักษะอำชีพ และได้รบักำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้      20 
ตำรำงที่ 4 ผล O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นที ่
   กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด         35 
ตำรำงที่ 5 จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 
   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
              ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
   ประถมศึกษำตรำด       36 
ตำรำงที่ 6 จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีมีคะแนน 
   ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
   ตั้งแต่ร้อยละ 50 ข้ึนไป ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
   ประถมศึกษำตรำด          37 
ตำรำงที่ 7 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
   (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3  
   ปีกำรศึกษำ 2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ    
   ประถมศึกษำตรำด       38 
ตำรำงที ่8 ผลกำรประเมินอ่ำนออกเขียนไดร้ะดบัช้ันประถมศึกษำปทีี่  
   1 - 4 ปีกำรศึกษำ 2559       39 
ตำรำงที่ 9 สถำนศึกษำท่ีจัดกิจกรรมโครงกำร “ลดเวลำเรียน  
   เพิ่มเวลำรู”้ ที่เป็นแบบอย่ำง                          56 
ตำรำงที่ 10 จ ำนวนนักเรยีนที่ไดร้บัอุบัติเหตุจ ำแนกตำมปีงบประมำณ    63 

 



 

สำรบัญภำพ 
หน้ำ 

ภำพที่ 1 แผนที่จังหวัดตรำดและอำณำบรเิวณติดต่อ       3 
ภำพที่ 2 ผู้บรหิำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำ 
            ประถมศึกษำตรำด          4 
ภำพที ่3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยงำนส ำนักงำนเขต 
 พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด        5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่ 1 
บริบทของจังหวัดตราด 

และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
ที่ต้ัง  

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ตั้งอยู่ท่ีเลขที่ 
356 หมู่ที่  2 ถนนสุขุมวิท  ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด  
จังหวัดตรำด รหัสไปรษณีย์ 23000 เบอร์โทรศัพท์ 0 - 3952 - 281 
โทรสำร 0 - 3951 - 1278 website :http://tratedu.org  
E-mail : tratedu@gmail.com   

สภาพภูมิศาสตร ์
จังหวัดตรำด เป็นจังหวัดชำยแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก  

มีลักษณะคล้ำยหัวช้ำง อำณำเขตด้ำนชำยแดนติดกับประเทศกัมพูชำทั้ง
ทำงบกและทำงทะเลยำว 330 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนคร 
ตำมเส้นทำงสำยบำงนำ - ตรำด เป็นระยะทำง 315 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 
2,506 ตำรำงกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดตรำดเป็นจังหวัดที่มีอำกำศไม่ร้อนจัด หรือไม่หนำว

จนเกินไป แต่มีฝนตกชุกมำก เพรำะมีพื้นที่ติดทะเลและภูเขำโอบล้อม 
จึงท ำให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม แบ่งออกเป็น 3 ฤดู 

ฤดูหนำว เป็นเพียงระยะเวลำสั้น ๆ ช่วงเดือนพฤศจิกำยน -
กุมภำพันธ์ อำกำศไม่หนำวมำกนัก อุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ  20 องศำเซลเซียส 

ฤดูร้อน เป็นช่วงระหว่ำงเดือนมีนำคม - เมษำยน อุณหภูมิ 
โดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศำเซลเซียส 

ฤดูฝน เกิดจำกอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่ำนทะเล
อ่ำวไทยในช่วงเดือนพฤษภำคม-ตุลำคมของทุกปี ท ำให้มีฝนตกชุกใน
เกือบทุกพื้นที่ โดยเฉลี่ยจะมีปริมำณน้ ำฝน 4,000 - 5,000 ม.ม.ต่อปี 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีประมำณน้ ำฝนสูงสุดในประเทศรองจำก 
จังหวัดระนอง  

อาณาเขตการปกครอง 
มีอำณำเขตพื้นที่ทำงบก 2,819 ตำรำงกิโลเมตร พื้นท่ีปกครอง 

ทำงทะเล 7,257 ตำรำงกิ โลเมตร มี เขตติ ดต่ อกับจั งหวัดใกล้ เคี ยง 
และประเทศเพื่อนบ้ำน ดังนี ้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และ ประเทศ
กัมพูชำ  

ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่ำวไทย และ น่ำนน้ ำทะเล ประเทศ
กัมพูชำ  

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับประเทศกัมพูชำ มีทิวเขำบรรทัดเป็น 
  แนวกั้นเขตแดน  

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ อ ำเภอขลงุ จังหวัดจันทบุรี 

การปกครองของจังหวัดตราด 
รำชกำรส่วนภูมิภำค ประกอบด้วย 7 อ ำเภอ 38 ต ำบล  

261 หมู่บ้ำน โดยมีอ ำเภอ ดังนี้ 
 1. อ ำเภอเมืองตรำด  จ ำนวน 14 ต ำบล 97 หมู่บ้ำน 

 2. อ ำเภอแหลมงอบ  จ ำนวน 4   ต ำบล 25 หมู่บ้ำน 
 3. อ ำเภอเขำสมิง    จ ำนวน 8   ต ำบล 66 หมู่บ้ำน 
 4. อ ำเภอคลองใหญ่   จ ำนวน 3   ต ำบล 20 หมู่บ้ำน 
 5. อ ำเภอบ่อไร ่    จ ำนวน 5   ต ำบล 34 หมู่บ้ำน 
 6. อ ำเภอเกำะช้ำง     จ ำนวน 2   ต ำบล   9 หมู่บ้ำน 
 7. อ ำเภอเกำะกูด    จ ำนวน 2   ต ำบล   8 หมู่บ้ำน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

 
 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดตรำดและอำณำบรเิวณติดต่อ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ข้อมูลพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 
 
 
 

ดร.ลัดดำ  ท่ำพริก 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นำงสำวสุดคนึง  ไชยสิทธิ ์
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที ่

กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นำยวิชชำ  ครุปิต ิ
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

   

 

นำยอัมพล  หันทยุง 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

 



 5  

 

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

นำงสำวสำยสุนีย์  พลขันธ ์
ผูอ้ ำนวยกำร 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

  

นำงนำรถฤดี  จำมลิกุล 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยงำนส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
ประถมศึกษำตรำด 

นำยบรรจง  ศรีตะ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 

นำยรณกฤต  ยอดศิริ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
บริหำรงำนบุคคล 

นำงบูรณ์นรำ  กณิกนันต ์
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงกรวรรณ  บุญฤทธิ ์
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 
กลุ่มนโยบำยและแผน 

นำงสมใจ  วัฒฐำนะ 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นำงเสน่ห์  บุญช ู
ผู้อ ำนวยกำร 

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ตารางท่ี 1 จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำตรำด ปีงบประมำณ 2560 

กลุ่ม 
จ ำนวนบุคลำกำร 

(คน) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด 

1 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด 

3 

อ ำนวยกำร 16 
บริหำรงำนบุคคล 9 
ส่งเสริมจัดกำรศึกษำ 8 
นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 12 
กลุ่มนโยบำยและแผน 4 
บริหำรกำรเงินและทรัพยส์ิน 7 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 1 
ศูนย์เทคโนโลยสีำรสนเทศ (3)* 

รวม 61 
*ศูนย์เทคโนโลยีฯ ใช้บุคลำกรจำกกลุ่มนิเทศฯ และกลุ่มอ ำนวยกำร 

 ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด มีจ ำนวนบุคลำกร 61 คน เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว  10 คน 
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ตารางท่ี 2 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมสังกัด เพศ ห้องเรียน คร ู
   เป็นรำยอ ำเภอ ปีกำรศึกษำ 2560 

อ ำเภอ 
จ ำนวนนักเรียน (คน) จ ำนวน 

ชำย หญิง รวม ห้องเรียน คร ู
เมืองตรำด 4,119 3,798 7,917 389 416 
คลองใหญ ่ 1,758 1,596 3,354 144 162 
เขำสมิง 2,224 2,090 4,314 231 248 
บ่อไร ่ 1,975 1,794 3,769 191 208 
แหลมงอบ 704 616 1,320 103 80 
เกำะกูด 190 188 378 31 24 
เกำะช้ำง 752 620 1,372 62 66 

รวม 11,722 10,702 22,424 1,151 1,204 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2560 

 ในปีกำรศึกษำ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด มีจ ำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 22,424 คน แยกเป็นนักเรียนชำย 11,722 
คน นักเรียนหญิง 10,702 คน 
 เมื่อพิจำรณำจ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน พบว่ำ อ ำเภอเมืองตรำด 
จ ำนวนนักเรียน ห้องเรียน มำกท่ีสุด คือ นักเรียน 7,917 คน ห้องเรียน 
389 ห้อง รองลงมำเป็นอ ำเภอเขำสมิง นักเรียน 4,314 คน ห้องเรียน  
231 ห้อง 
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โรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา 

1. โรงเรียนโครงการ STEM (จ ำนวน 20 โรงเรียน) 
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองใหญ่ 
คลองขวำง บ้ำนคลองจำก 
บ้ำนคลองประทุน บ้ำนคลองมะขำม 
บ้ำนฉำงเกลือ (รักเมืองไทย 3) บ้ำนเนินตำล 
บ้ำนท่ำเรือจ้ำง (ประชำชนูปถัมภ์) อนุบำลวัดคลองใหญ ่
วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) อ าเภอบ่อไร่ 
อนุบำลตรำด ชุมชนวัดบ่อไร่ 
อ าเภอแหลมงอบ บ้ำนสระใหญ ่
ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) บ้ำนหนองบอน 
อ าเภอเขาสมิง อนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ 
ชุมชนบ้ำนเขำสมิง อ าเภอเกาะช้าง 
บ้ำนเจียรพัฒนำ บ้ำนคลองพร้ำว 
บ้ำนโป่ง  
วัดท่ำโสม (คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง)  

2.โรงเรียนในฝัน (จ ำนวน 12 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
คลองขวำง ชุมชนวัดแสนตุ้ง 
บ้ำนท่ำเรือจ้ำง (ประชำชนูปถัมภ์) บ้ำนอ่ำงกะป่อง 
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญ่ 
ชุมชนวัดบำงกระดำน (สวนรำษฎร์บ ำรงุ) บ้ำนคลองมะขำม 
ชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) อนุบำลวัดคลองใหญ ่
อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเกาะช้าง 
อนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ บ้ำนคลองพร้ำว 
อ าเภอเกาะกูด วัดสลักเพชร 
อนุบำลเกำะกูด  

3. โรงเรียนปลอดขยะ (จ ำนวน 3 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ 
บ้ำนคลองประทุน บ้ำนคลองมะนำว 
วัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)  
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4. โรงเรียนขนาดเล็ก (จ ำนวน 46 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
บ้ำนท่ำประดู ่ บ้ำนคลองศอก (เพิ่มประชำรำษฎรอ์ุปถมัภ์) 
บ้ำนทุ่งไก่ดัก บ้ำนตำมำง (อมฤทธิอ์ุปถัมภ์) 
บ้ำนนำเกลือ บ้ำนมณฑล 
บ้ำนบำงปรง บ้ำนห้วงพัฒนำ 
บ้ำนปำกคลองน้ ำเชี่ยว วัดท่ำหำด 
บ้ำนเปร็ดใน วัดพนมพริก 
บ้ำนสวนใน วัดสลัก 
บ้ำนเนินตำแมว วัดเสนำณรงค์ 
วัดตะกำง อ าเภอคลองใหญ่ 
วัดบุปผำรำม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภำพที่ 100) บ้ำนโขดทรำย 
วัดวิเวกวรำรำม (ศุภกจิวิบูลอุปถัมภ์) วัดห้วงโสม 
วัดสุวรรณมงคล บ้ำนตำหนกึ 
วัดหนองคันทรง บ้ำนหนองม่วง 
วัดห้วงน้ ำขำว อ าเภอบ่อไร่ 
วัดอ่ำวใหญ ่ บ้ำนคลองแอ่ง 
อ าเภอแหลมงอบ อัมพรจินตกำนนท ์
บ้ำนธรรมชำติล่ำง บ้ำนด่ำนชุมพล 
บ้ำนอ่ำวตำลคู่ บ้ำนตำงำม 
วัดทองธรรมชำต ิ ไทยรัฐวิทยำ44 (บ้ำนนนทรีย์) 
วัดบำงปิดบน บ้ำนมะนำว 
วัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) บ้ำนหนองแฟบ 
วัดแหลมมะขำม (กัลยำณกิตตวิิทยำ) อ าเภอเกาะกูด 
วัดแหลมมะขำมสำขำบ้ำนแหลมทองหลำง บ้ำนอ่ำวพร้ำว 
บ้ำนเนินดินแดง บ้ำนเกำะหมำก (สถิตสุทธวิงษ์) 
อ าเภอเกาะช้าง  
อนุบำลเกำะช้ำง  
วัดวัชคำมคชทวีป  
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5. โรงเรียน DLTV (จ ำนวน 52 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
บ้ำนท่ำประดู ่ บ้ำนคลองศอก (เพิม่ประชำรำษฎรอ์ุปถัมภ์) 
บ้ำนทุ่งไก่ดัก บ้ำนตำมำง (อมฤทธิอ์ุปถัมภ์) 
บ้ำนนำเกลือ บ้ำนมณฑล 
บ้ำนบำงปรง บ้ำนห้วงพัฒนำ 
บ้ำนปำกคลองน้ ำเชี่ยว วัดท่ำหำด 
บ้ำนเปร็ดใน วัดพนมพริก 
บ้ำนสวนใน วัดสลัก 
บ้ำนแหลมพรำ้ว วัดเสนำณรงค์ 
วัดตะกำง บ้ำนคลองศอก (เพิม่ประชำรำษฎรอ์ุปถัมภ์) 
วัดบุปผำรำม (คุณวุฒอิุปถัมภม์ิตรภำพที่ 100) อ าเภอคลองใหญ่ 
วัดวิเวกวรำรำม (ศุภกจิวิบูลอุปถัมภ์) บ้ำนโขดทรำย 
วัดสะพำนหิน บ้ำนคลองมะนำว 
วัดหนองคันทรง บ้ำนตำหนกึ 
วัดห้วงน้ ำขำว บ้ำนหนองม่วง 
วัดอ่ำวใหญ ่ วัดห้วงโสม 
บ้ำนแหลมพรำ้ว อ าเภอบ่อไร่ 
วัดสะพำนหิน บ้ำนคลองแอ่ง 
อ าเภอแหลมงอบ บ้ำนจัดสรร 
บ้ำนธรรมชำติล่ำง บ้ำนด่ำนชุมพล 
บ้ำนอ่ำวตำลคู่ บ้ำนตำงำม 
วัดทองธรรมชำต ิ บ้ำนปะเดำ 
วัดบำงปิดบน บ้ำนมะนำว 
วัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) บ้ำนหนองแฟบ 
วัดแหลมมะขำม (กัลยำณกิตตวิิทยำ) ไทยรัฐวิทยำ44 (บ้ำนนนทรีย์) 
บ้ำนเนินดินแดง อ าเภอเกาะกูด 
อ าเภอเกาะช้าง บ้ำนอ่ำวพร้ำว 
อนุบำลเกำะช้ำง บ้ำนคลองเจ้ำ 
วัดวัชคำมคชทวีป บ้ำนเกำะหมำก (สถิตสุทธวิงษ์) 
บ้ำนบำงเบ้ำ  
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6. โรงเรียนประชารัฐ (จ ำนวน 17 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
ชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์) บ้ำนตำมำง (อมฤทธิอ์ุปถัมภ์) 
บ้ำนไร่ป่ำ บ้ำนโป่ง 
วัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) บ้ำนอ่ำงกะป่อง 
วัดไทรทอง อ าเภอบ่อไร่ 
วัดบำงปรือ บ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล 
วัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) บ้ำนสระใหญ ่
วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) บ้ำนหนองบอน 
อ าเภอแหลมงอบ วัดช้ำงทูน 
บ้ำนคลองใหญ่ อ าเภอเกาะช้าง 
อนุบำลวัดน้ ำเช่ียว อนุบำลเกำะช้ำง 

7. โรงเรียนประชารัฐ (แม่เหล็ก) (จ ำนวน 2 เครือข่ำย 6 โรงเรียน) 
อ าเภอแหลมงอบ 
วัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) 
มีโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 4 โรงเรียน จัดตั้งเป็นศูนย์ปัญจวิทยำคำร 
1. บ้ำนอำ่วตำลคู่ 
2. บ้ำนธรรมชำติลำ่ง 
3. วัดบำงปิดบน 
4. วัดทองธรรมชำต ิ
อ าเภอบ่อไร่ 
มีโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 2 โรงเรียน 
1. บ้ำนหนองแฟบ 
2. บ้ำนตำงำม 

8. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (จ ำนวน 1 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด 
คลองขวำง 

9.โรงเรียนมาตรฐานสากล (จ ำนวน 2 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด 
วัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัต อปุถัมภ์) 
อนุบำลตรำด 
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10. รางวัลโรงเรยีนพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 
อ าเภอบ่อไร่ 
อนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ 

11. รางวัลโรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2558 
อ าเภอคลองใหญ่ 
บ้ำนคลองมะนำว 

12. รางวัลโรงเรยีนวิถีพุทธพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2559 
อ าเภอเมืองตราด 
วัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

 
 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำในปี งบประมำณ  2560 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดมีทิศกำร ดังนี้ 

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด พ.ศ.2560 – 2564 
ยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตาม 
         มาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์: 1. ผูเ้รยีนมผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรยีนมคีณุภำพตำมมำตรฐำน 
สำกล 
      2. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประกันคณุภำพภำยในและ
ภำยนอกในระดับสำกล 
      3. ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำสมรรถนะ
ตำมสำขำวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 
      4. มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมที่มีประสิทธิภำพ
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การขยายโอกาสทางการศึกษาเพ่ือพัฒนา 
         คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : ผู้เรียนทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำได้  
อย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียมและมีคณุภำพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนการด าเนินชีวิตด้วยวิถีความ 
         เป็นไทยบนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของ 
         เศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์: 1. ผู้เรียนมีทักษะกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียง  
      2. ผู้เรียนมลีักษณะอันพึงประสงค์ตำมคำ่นิยมหลักของ
คนไทย 12 ประกำร 
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      3. สถำนศึกษำเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และทักษะ
ชีวิตให้กับผู้เรียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริม 
        ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เป้าประสงค์: หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรศึกษำทีม่ี 
ประสิทธิภำพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาใน 
        เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
เป้าประสงค์: 1. ผู้เรียนมีควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของ   
พื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
      2. ผู้เรียนมีทักษะและควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินชีวิต
ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

 
นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

วิสัยทัศน์ 
 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล โดยมี 
ส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมทั่วถึง 
2. พัฒนำกำรศึกษำให้มคีุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมุ่งสู่   
    มำตรฐำนสำกล 
3. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรโดยกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
4. ส่งเสริม สนับสนุน กำรปลูกจติส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มคีุณธรรม  
    และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุมทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมคีุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียน ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำน      
กำรศึกษำ 
4. ผู้เรียน ครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตส ำนึกควำมเป็นชำตไิทย  
มีคุณธรรมและด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์  
กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง   
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้     
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจดัการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
        ทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจดั  
                       กำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิต 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำตไิทย 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 เสริมสร้ำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของ 
                       เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือ 
             ในกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยเีป็นเครื่องมือ 
                        ในกำรบริหำรจัดกำร 

ทั้งนี้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 
2560 เล่มนี้ใช้กรอบกำรรำยงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจ ำนวน 5 กลยุทธ์  โดยสังเครำะห์จำกกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2560 
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ส่วนที่ 3 

ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินงำน

บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 โดยมีผล
ด ำเนินกำรจ ำแนกตำมกลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ไดต้ำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิต 
     ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดขยำยโอกำส
ทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุม ทั่วถึง เด็กวัยเรียนในส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้รับกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่ วถึง 
มีคุณภำพ มีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
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 1.1 กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง  
  1.1.1 นิเทศ ติดตำม และสนับสนุนให้โรงเรียนดี
ประจ ำต ำบล เป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพ มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอน
สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนควำมเป็นไทย 
และจัดให้มีกำรประเมินควำมยั่งยืนเมื่อสิ้นปีงบประมำณ ปรำกฏว่ำ
โรงเรียนดีประจ ำต ำบลที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง (n=22) ร้อยละ 63.64 
ผ่ำนกำรประเมินควำมยั่งยืนโดยโรงเรียนที่ยังไม่ผ่ำนมีข้อจ ำกัดด้ำน
ผู้เรียนในประเด็นผลกำรทดสอบ O-NET และมีโรงเรียนที่มี Best Practice  
๑ โรงเรียน ๑ อำชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ในระดับดี จ ำนวน ๓ โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนบำ้นคลองเจ้ำ ผลงำนคือ ไอติมเดก็เกำะ โรงเรียนบ้ำนบำงเบ้ำ ผลงำน
คือ แปรรูปน้ ำพริก และโรงเรียนวัดแหลมหิน ผลงำนคือ งำนศิลปเดคูพำจ 
   1.1.2 จัดสรรงบประมำณ นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน
โรงเรียนในฝันสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
จ ำนวน 12 โรงเรียนซึ่งโรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนพัฒนำกำรบริหำร
คุณภำพองค์กร ตำมเง่ือนไขกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรบริหำร
โรงเรียนอย่ำงยั่งยืนและมีคุณภำพทั้งองค์กรได้ในระดับดี 
    1.1.3 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่หลำกหลำย 
ให้ผู้เรียนในสังกัด ที่อยู่ในพื้นที่พิเศษคือ พื้นที่ชำยแดนไทย - กัมพูชำ 
และเกำะช้ำง เกำะกูด ซึ่งปรำกฏว่ำ ผู้ เรียนร้อยละ 100 ที่ได้รับ 
กำรพัฒนำทักษะอำชีพ และได้รับกำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
ผ่ำนกิจกรรมลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและ กำรงำนอำชีพฯ โดย ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จัดกำรนิเทศติดตำมโดยกำรลงพื้นที่  
กำรนิเทศทำงไกล กำรนิเทศผ่ำนสื่อต่ำงๆ ซึ่งในส่วนของโรงเรียน 
ในพื้นที่เกำะกูด จะจัดทีมนิเทศไปนิเทศในลักษณะพำท ำ เพื่อช่วยให้ครู
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจได้รับกำรพัฒนำเช่นเดียวกับโรงเรียนบนฝั่ง 
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ตารางที่  3 จ ำนวนและร้อยละของผู้ เรียนพื้นที่ห่ ำงไกล ที่ ได้รับ 
     กำรพัฒนำทักษะอำชีพ และได้รับกำรพัฒนำกำรอ่ำนออก
     เขียนได้ 

 
ลักษณะพื้นท่ี 

จ ำนวน
ผู้เรยีน
ทั้งหมด 

ได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะอำชีพ 

ได้รับกำรพัฒนำกำร
อ่ำนออกเขียนได ้

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
พื้นที่ชำยแดน  6,188 6,188 100 6,188 100 
ชำยฝั่งทะเล เกำะ แก่ง 1,750 1,750 100 1,750 100 

หมายเหตุ พื้นที่ชำยแดน มี 3 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอ
คลองใหญ่และอ ำเภอบ่อไร่ ชำยฝั่งทะเล เกำะแก่ง มี 2 อ ำเภอ ได้แก่ 
อ ำเภอเกำะช้ำงและอ ำเภอเกำะกูด 

  1.1.4 ส่งเสริมโรงเรียนให้มีรูปแบบกำรเรียนกำรสอน 
ที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล ได้แก่ จัดหลักสูตรส ำหรับ
โรงเรียนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตรำด ซึ่งมีโรงเรียนใช้หลักสูตรนี้ 
คือโรงเรียนบ้ำนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชำสรรค์) อ ำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตรำด 
  1.1.5 จัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำร
พิเศษ โดยส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนให้จัดกำรศึกษำให้เหมำะกับ 
ควำมต้องกำรจ ำเป็นของผู้เรียน ประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
ดูแลช่วยเหลือ เช่น ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจ ำจังหวัดตรำดเป็นต้น 
  1.1.6 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถของ 
นักเรียนและส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ดังนี้ 
 งำนศิลปหั ตถกรรมนั กเรียน จั ดกำรแข่ งขันควำมสำมำรถ 
ของนักเรียนระดับประถมศึกษำทุกสังกัดในจังหวัดตรำด และระดับมัธยมศึกษำ 
โรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
และส่ งกิ จกรรมเข้ ำแข่ งขั นระดั บภำค จ ำนวน 183  กิ จกรรม  
ซึ่งผลกำรแข่งขันระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
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ได้ล ำดับท่ี ๖ จำก 48 เขตพื้นท่ี และได้เป็นตัวแทนระดับภำคเข้ำแข่งขัน 
ในระดับประเทศ 24 รำยกำร ผลกำรแข่งขัน ในระดับประเทศปรำกฏว่ำ ได้รับ
รำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ ๑ รำยกำร คือ เด็กหญิงธนัทอร เวชสิทธิ์ 
นักเรียนจำกโรงเรียนสุนันทำวิทยำ  ในกิจกรรมกำรแข่งขันคัดลำยมือ 
สื่อภำษำไทย ป.1 - ป.3 และได้รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จ ำนวน 5 รำยกำร 
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จ ำนวน ๒ รำยกำร สรุปล ำดับผลกำรแข่งขัน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้ล ำดับที่ 73 
จำก 183 เขตพื้นที่  http://art66.sillapa.net/sp-nation/?name 
=report&file=show_medal_rank_static 
 1.2 ลดควำมเหลี่อมล้ ำทำงกำรศกึษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดลดควำม 
เหลี่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถคุ้มครองดูแลช่วยเหลือและสร้ำง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ นอกจำกนี้ 
ยังประสำนหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อขอรับสนับสนุนทุนกำรศึกษำ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22  

 

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
  ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดพัฒนำ
คุณภำพใหไ้ด้ตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ  
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  2.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
   ในปี งบประมำณ  2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
ให้มีควำมสำมำรถตำมภำระงำน ดังนี้ 
   2.1.1 พัฒนำครูภำษำไทย ช้ัน ป.๖ ทุกโรงเรียนใน
สังกัดเรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนไทยด้ำนกำรสอนเขียน
เรียงควำมและกำรสรุปควำมตำมแนวข้อสอบอัตนัย โดยใช้กระบวนกำร 
PLC ใน วันที่ ๑๖ สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและ
ประสำนงำนเครือข่ำยที่ ๑ (ป่ำชำยเลน) ตรำด ซึ่งผู้เข้ำประชุม ๑๐๗ คน  
มีควำมพึงพอใจในกำรจัดประชุมในระดับมำก  
  ๒.1.๒ พัฒนำครูภำษำไทยช้ัน ป.1 เรื่องกำรสอน
อ่ำนออกเขียนได้ By Active Learning ในวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐ 
ณ ห้องประชุมคำมทะเล ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด ซึ่งผู้ เข้ำประชุม 99 คน มีควำมพึงพอใจในกำรจัดประชุม 
ในระดับมำก 
  2.1.3 พัฒนำครูผู้สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ 
ศำสนำและวัฒนธรรม โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ 
และเศรษฐกิจอำเซียนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนผูเ้ข้ำประชุมร้อยละ 
80สำมำรถน ำภำษำอังกฤษไปบูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ในวิชำสังคมศึกษำได้  
  2.1.4 พัฒนำครูครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์เรื่องจัดกำรเรียนกำรสอนเวทคณิต ครูที่ได้รับกำรพัฒนำ
สำมรถน ำควำมรู้ไปใช้พัฒนำนักเรียนได้ในระดับดี 
  2.1.5 พัฒนำครูครูผู้สอนสำระภำษำไทย วิทยำศำสตร์ 
และคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำจ ำนวน 27
โรงเรียน ระยะเวลำ 3 วัน รวม 81 คนให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียน
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กำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิดและแก้ปัญหำ และสำมำรถสร้ำงข้อสอบ
ตำมแนวของ PISA ส ำหรับใช้ในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียน 
  2.1.6 พัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษช้ันประถม 
ศึกษำปีที่  4 - 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่  1 - 3 เรื่องกำรพัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
ระยะเวลำ 2 วัน จ ำนวน 110 คน  ครูได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพตำม
สมรรถนะของสำยงำน คิดเป็นร้อยละ 100 ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษ 
  2.1.7 พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ ด้ำนกำรนิเทศ
กำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ระดับประถมศึกษำ (PEER Center) ส่งผลให้ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำนของศูนย์ PEER Center และนิเทศติดตำมให้
ศูนย์ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  2.1.8 พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำร
สถำนศึกษำให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม
สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ซึ่งปรำกฏว่ำ  
ผู้ได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำ และสำมำรถนิเทศได้ 
  2.1 .9  พัฒนำครูผู้ ช่วยสู่กำรเป็นครูมืออำชีพ 
ในประชำคมอำเซียน โดยกำรอบรมครูผู้ช่วยในสังกัดให้มีเจตคติที่ดี 
ต่อกำรเป็นครู  มีจิตวิญญำณในควำมเป็นครู มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกฎหมำย จรรยำบรรณ มีสมรรถนะตำมสำยงำนสำมำรถ 
น ำควำมรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนได้เพื่อกำรเป็นครูมืออำชีพ ระยะเวลำ
กำรอบรม 2 วัน 1 คืน ผลกำรอบรมพบว่ำ ครูผู้ช่วยมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
เพิ่มขึ้น และควำมรู้สำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงดี 
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 2.2 พัฒนำหลักสตูรและกระบวนกำรเรยีนรู้ ในปีงบประมำณ 
2560 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดพัฒนำหลักสูตร
และกระบวนกำรเรียนรู้ ดังนี ้
  2.2.1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ระดับปฐมวัย โดยจัดให้มีกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Brain Based 
Learning ตำมแนวคิดมอนเทสซอรี ผลกำรด ำเนินงำนปรำกฏ ดังนี้ 
  (๑) ส่งศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบงำนกำรศึกษำ
ปฐมวัย และครูแกนน ำประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งทำง
วิชำกำรปฐมวัยกับส ำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งผลให้
ศึกษำนิเทศก์พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเป็นพี่เลี้ยง และนิเทศ
ติดตำม โรงเรียนกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัยได้ในระดับดี และครูแกนน ำ 
ระดับปฐมวัยพัฒนำตนเองเป็นต้นแบบในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ได้ 
ในระดับดีมำก 
  (2) จัดประชุมช้ีแจงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร 
เด็กปฐมวัย จ ำนวน 1 วัน ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจ ำนวน 106 โรงเรียน 
  (3) วิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
โดยด ำเนินกำรต่อยอดวิจัยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิด
เรกจิโอเอมีเลีย ในบริบทโรงเรียนอนุบำลตรำด  

 (4) วิจัยนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัย 
กลุ่มตัวอย่ำงปี งบประมำณ 2560 จ ำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนคลองขวำง โรงเรียนชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์) โรงเรียน
บ้ำนคลองมะนำว โรงเรียนบ้ำนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชำสรรค์) โรงเรียน 
บ้ำนคลองมะขำม โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ โรงเรียนบ้ำนมณฑล 
โรงเรียนบ้ำนดอนสูง โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดงและ โรงเรียนวัดสลักเพชร 
โดยให้ผู้บริหำรและครูปฐมวัยโรงเรียนกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำรับกำรพัฒนำ 
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กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดเรกจิโอเอมีเลีย กับสถำบัน
อำศรมศิลป์ จ ำนวน 3 วัน 
  (5) พัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัย โดยจัดชุมชน 
กำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC (Professional Learning Community) ครูผู้ออกแบบ 
นวัตกรรมน ำกำรสอนเด็กปฐมวัย จ ำนวน 2 วัน ส่งผลให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัยทุกคนจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมหลักกำรและทฤษฎีกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยได้ในระดับดี 

  (6) สร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแล้ว 60 โรงเรียน และขยำยโรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำรตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
รุ่นที่  7 จ ำนวน 12 โรงเรียน เป็นโรงเรียนขนำดใหญ่ 5 โรงเรียน  
ตำมเง่ือนไข สพฐ. ได้แก่ โรงเรียนวัดสะพำนหิน โรงเรียนวัดไทรทอง 
โรงเรียนวัดแหลมหิน โรงเรียนคีรีศรีสำครวิทยำ โรงเรียนเพียงหลวง ๖ 
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี  โรงเรียน
ขนำดเล็ก 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนนำเกลือ โรงเรียนวัดอ่ำวใหญ่ 
โรงเรียนบ้ำนมณฑล โรงเรียนบ้ำนด่ำนชุมพลโรงเรียนบ้ำนมะนำว 
โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดงซึ่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้จัดสรรงบประมำณซื้อสื่อกำรทดลอง
กิจกรรมบ้ำนักวิทยำศำสตร์น้อยฯ ให้โรงเรียนขนำดกลำงจ ำนวน 5 
โรงเรียนๆ ละ 5,000 บำท และอบรมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำ
ผู้เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนขนำดเล็ก สังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดด ำเนินงำนตำมเง่ือนไข
ของโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ได้รับตรำ
พระรำชทำนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี    

 (7) พัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่องกำรจัดกิจกรรม
บูรณำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัยจ ำนวน 2 วัน จ ำนวน 
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 225 คน จำก 106 โรงเรียน ผลกำรพัฒนำปรำกฏว่ำ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
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จัดกิจกรรมบูรณำกำรตำมแนวทำงสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัยได้ 
ในระดับดี 

 (8) พัฒนำโรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
Brain Based Learning ตำมแนวคิดมอนเทสซอรีในโรงเรียนขนำดเล็ก 
จ ำนวน 6 โรงเรียน โดยพัฒนำครูเป็นต้นแบบกำรพัฒนำหลักสูตร 
และกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยตำมแนวคิดมอนเทสซอรี  
๓ โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนจัดสรร โรงเรียนวัดพนมพริกและโรงเรียน 
บ้ำนคลองศอก  

 2.2.1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้
ระดับประถมศึกษำ - มัธยมศึกษำปีที่  ๓ โดยจัดให้มีกำรหลักสูตร 
และพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ดังนี้ 
  (๑) นิเทศติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ของโรงเรียนในสังกัด 
ซึ่งทุกโรงเรียนมีกำรพัฒนำหลักสูตรและน ำหลักสูตรสู่กำรจัดกำรเรียนรู้
ในห้องเรียน 
  (๒) พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM 
Education) โดยพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
ในโรงเรียนที่ เข้ำโครงกำรปี 2559 - 2560 รวม ๒๐ โรงเรียน 60 คน  
ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ จ ำนวน 2 วัน ครูที่ ผ่ำนกำรอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้สะ
เต็มศึกษำ (STEM Education) นอกจำกนี้ยังจัดสรรงบประมำณขับเคลื่อน
กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ให้โรงเรียนในโครงกำร 
ท ำให้กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ดีขึ้น 
  (๓) กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบ Active Learning 
โดยพัฒนำครูภำษำไทยช้ัน ป.1 เรื่ องกำรสอนอ่ ำนออกเขี ยน ได้  
ซึ่งผู้เข้ำประชุมมีควำมควำมพึงพอใจในกำรจัดประชุมในระดับมำก  
  (๔) พัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำร 
PLC โดยจัดให้มีกิจกรรม PLC ครูภำษำไทย ช้ัน ป.๖ เรื่องกำรพัฒนำ
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คุณภำพกำรเรียนกำรสอนไทยด้ำนกำรสอนเขียนเรียงควำม และกำร
สรุปควำมตำมแนวข้อสอบอัตนัย  PLC กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ของครูผู้สอนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์สูงใน 5 กลุ่มสำระหลักแล้วน ำผล
จำกกำร PLC ไปเผยแพร่ให้โรงเรียนอื่นๆ ใช้ประโยชน์ 
  (๕ ) พัฒนำผู้ อ ำนวยกำรทุกโรงเรียนในสั งกัด 
ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกระบวนกำร PLC ซึ่งผลกำรพัฒนำ
ปรำกฏว่ำผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนในสั งกั ดมี ควำมรู้ควำม เข้ ำใจ 
และน ำกระบวนกำรนี้ไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียน 
โดยได้ ร่ วมมื อกัน ในแต่ ละศูนย์ เครือข่ ำยสถำนศึกษำขยำยผล
กระบวนกำร PLC ได้ครอบคลุมครูทุกคนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
  (6) พัฒนำครูผู้สอนประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีรูปแบบ/
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยที่เสริมสร้ำง
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ โดยผู้เรียนได้สร้ำง องค์ควำมรู้ด้วยตนเอง  
ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรมแบบ Active Learning จ ำนวน 1 วัน  
ผลปรำกฏว่ำ ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
มีรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทย 
และสำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนได้ 
 2.3 ยกระดบัคุณภำพผูเ้รียน 
 ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียน ดังนี ้
  2.3.1 กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ศูนย์
เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน โดยจัดสรรงบประมำณให้ศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำ จัดค่ำยวิชำกำรแบบเข้มภำยใต้สภำพปัญหำและควำมต้องกำร 
ของโรงเรียนในแต่ละศูนย์ฯ  โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดจัดท ำหลักสูตรค่ำยวิชำกำรแบบเข้มทั้ง 5 กลุ่มสำระ 
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ในช้ัน ป.6 และ ม.3 ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
และศึกษำนิเทศก์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพบว่ำศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำทุก
แห่งจัดกิจกรรมค่ำยวิชำกำรแบบเข้มเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
มีควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินโครงกำรในระดับมำก ภำยหลังด ำเนิน
โครงกำรพบว่ำผลคะแนน O-NET ช้ัน ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ  
2559 มีค่ำเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ ส่วน O-NET ช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี 3 ต่ ำกว่ำระดับประเทศ  

 2.3.2 กำรทดสอบ Pre-O-NET โดย ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดให้มีกำรทดสอบ Pre-O-NET
จ ำนวน 3 ครั้ง เพื่อน ำผลมำใช้ในกำรพัฒนำนักเรียนให้ตรงตำม
ควำมสำมำรถ โดยครั้งที่  1 ใช้แบบทดสอบที่ ส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด รวบรวมและพัฒนำให้ตรงตำมตัวช้ีวัด 
ครั้งที่ ๒ ใช้แบบทดสอบของ สพฐ. และครั้งที่ ๓ ใช้แบบทดสอบที่ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด รวบรวมและพัฒนำ 
โดยครั้งที่ ๓ ให้แต่ละโรงเรียนน ำข้อสอบไปใช้ได้ตำมควำมสมัครใจ 
โดยเผยแพร่แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 และ 3 ในเว็บไซด์ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ที่http://www.tratedu.go.th/g6/ 
index.php?name=download 

 2.3.3 นิเทศติดตำมกำรน ำ Test Blueprint ของกำรสอบ 
O-NET, NT, กำรสอนอ่ำนเขียน ป.1 - 6 และกำรสอบอ่ำนเอำเรื่อง ตำมแนว 
PISA ม. 1 - 3 ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ให้เป็นไปตำม
ตัวช้ีวัด  

 2.3.4 สร้ำงควำมตระหนักในกำรสอบ O-NET โดยแจ้ง
ในที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ และนับถอยหลังวันสอบ 
ในหน้ำเว็บไซด์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ทีh่ttp://www.tratedu.go.th/main/news.php 
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 2.3.5 ให้โรงเรียนน ำผลกำรทดสอบมำวิเครำะห์ 
และวำงแผนกำรพัฒนำให้ตรงตำมสภำพปัญหำของโรงเรียน 

 2.3.6 ประกำศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มี 
ผลกำรทดสอบ O-NET, NT สูง นักเรียนและครูผู้สอนนักเรียน ที่มีผล
กำรสอบ O-NET เต็มในแต่ละรำยวิชำ 

 2.3.7 ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรบูรณำกำรกิจกรรม
ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและใช้ห้องสมุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดย 

 (๑) จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนต้นแบบกำรอ่ำน
สร้ำงสุขและโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต (โรงเรียนบ้ำนดอนสูง) 
จ ำนวน ๖๐,๐๐๐ บำท ด ำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โดยศึกษำนิเทศก์ นิเทศ 
ติดตำม ซึ่งโรงเรียนสำมำรถสำมำรถจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน
ได้ทั้งในโรงเรียนและขยำยผลสู่ชุมชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีนักเรียน
และชุมชนเข้ำใช้บริกำรเพิ่มมำกข้ึน 

 (๒ ) จัดสรรงบประมำณ ให้ โรงเรียน เครือข่ำย
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนจ ำนวน ๔ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บำท  
ซึ่งปรำกฏว่ำโรงเรียนเครือข่ำยห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนสำมำรถจัด
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดได้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งขยำยผลสู่โรงเรียนใกล้เคียงและเป็นพี่เลี้ยงในกำรจัดกิจกรรม
ห้องสมุดได้เป็นอย่ำง 

 (๓ ) ประเมินควำมยั่ งยืนของโรงเรียนต้นแบบ
ห้องสมุดมี ชีวิตในโรงเรียน คือโรงเรียนบ้ำนดอนสูงและโรงเรียน 
วัดคิรีวิหำรฯ ซึ่งผลกำรประเมินโรงเรียนข้ำงต้นผ่ำนกำรประเมินควำม
ยั่งยืนจำกคณะกรรมกำรต่ำงเขตพื้นท่ีได้ในระดับดีมำก 

 (๔ ) พั ฒ น ำนั ก เรี ยน แกน น ำยุ วบ รรณ ำรั กษ์  
ให้กับโรงเรียนเครือข่ำยห้องสมุดมีชีวิต จ ำนวน ๖ โรงเรียน นักเรียน
แกนน ำจ ำนวน ๖๐ คน เป็นเวลำ ๒ วัน ณ โรงเรียนบ้ำนฉำงเกลือฯ  
ผลกำรอบรมพบว่ำนักเรียนแกนน ำฯ สำมำรถช่วยครูจัดกิจกรรมส่งเสริม
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นิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดของโรงเรียนตนเองได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 

 2.3.8 พัฒนำคณุภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
 (1) ส่งเสริมสมรรถนะด้ำนภำษำไทยของนักเรียน 

ในสังกัดผ่ำนกำรแข่งขันกิจกรรมรักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทย
แห่งชำติ  พุทธศักรำช ๒๕๖๐ จ ำนวน ๑ ครั้ง ๑ วันในวันที่  ๑๗ 
มิถุนำยน ๒๕๕๙  ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
และส่งต่อผลงำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำประกวดแข่งขันระดับชำติ 
จ ำนวน ๑๓ กิจกรรม 
  (๒) นิเทศติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย
โรงเรียนในสังกัดอย่ำงน้อยโรงเรียนละ ๒ ครั้ง โดย (๑) จัดกระบวนกำร 
PLC เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนไทยด้ำนกำรสอนเขียน
เรียงจำกภำพและกำรสรุปควำมตำมแนวข้อสอบอัตนัย ในวันที่ ๑๖ 
สิงหำคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและประสำนงำนเครือข่ำย
ที่ ๑ (ป่ำชำยเลน) ตรำด ให้กับครูทุกโรงเรียนในสังกัด ๑๐๗ คน ๑ วัน 
และ (๒) พัฒนำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนอ่ำนออกเขียนได้ By Active Learning 
ให้กับครูช้ัน ป.๑ ในวันท่ี ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมคำมทะเล 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำ
สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ ในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในระดับมำก 
  (๓ ) ประกวดผลกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศด้ำนกำร 
ท่องอำขยำนและกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย ๑ ครั้ง ได้ตัวแทนที่มีผล
กำรปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแบบอย่ำงให้กับโรงเรียนในสังกัด โดยจัดมอบ
รำงวัลในกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรประจ ำเดือนกันยำยน ๒๕๖๐ 
  (๔) ติดตำม ก ำกับกำรประเมินและรำยงำนผล 
กำรอ่ำน กำรเขียนนักเรียนในสังกัดผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-MES) ภำคเรียนละ ๒ ครั้ง ส่งผลให้เขตพื้นที่สำมำรถรำยงำนผล 
ได้ทันตำมก ำหนดเวลำ และมีข้อมูลนักเรียนอ่ำนเขียนในระดับปรับปรุง
เป็นฐำนข้อมูลในกำรพัฒนำ 
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  2.3.9 กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำรด้ำนเศรษฐศำสตร์และเศรษฐกิจอำเซียนส ำหรับครูผู้สอน 
สังคมศึกษำ   
  (1) จัดสรรงบประมำณให้กับโรงเรียนต้นแบบศูนย์
อำเซียนประจ ำจังหวัด โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำงฯ จ ำนวน 50,000 บำท 
ส ำหรับด ำเนินโครงกำร English Communication to ASEAN ระหว่ำงวันที่ 
23 - 24 สิงหำคม  2560 นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร  จ ำนวน 50 คน
ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 
  (2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ภำษำอังกฤษ 
เพื่อกำรสื่อสำรและพัฒนำควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์และ
เศรษฐกิจอำเซียนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนส ำหรับครูผู้สอนวิชำ
กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม  จ ำนวน 110 คน  
ผลปรำกฏว่ำครูผู้สอนวิชำกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  
สำมำรถน ำภำษำอังกฤษไปบูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
วิชำสังคมศึกษำ ได้ร้อยละ 80 
  (3) นิเทศติดตำมผลกำรน ำควำมรูท้ี่ไดจ้ำกกำรอบรม
ไปใช้บูรณำกำรในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษ  
ซึ่งครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำ ได้รับกำรนิเทศติดตำม ร้อยละ 80 
  2.3.9 เร่งรัดพัฒนำคณุภำพผู้เรยีนสู่กำรยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์  

 (1) ขยำยผลกำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) 
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ณ บ้ำนปูรีสอร์ท ซึ่งครูผู้สอนที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ ได้ ไป ใช้ ในกำรพัฒนำคุณ ภำพผู้ เรียน 
ได้ในระดับดี 

 (2) นิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนจัดกิจกรรม
กำรท่องสูตรคูณ กำรคิดเลขเร็ว กำรคิดเลขในใจ กำรแก้ปัญหำ 
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ทำงคณิตศำสตร์ โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด 
  (3) จัดเวทีกำรแข่งขันกำรท่องสูตรคูณ กำรคิดเลขเร็ว 
กำรคิ ดเลขในใจ และกำรแก้ปั ญหำทำงคณิ ตศำสตร์ ให้ นั กเรี ยน 
ในจังหวัดตรำด 1 ครั้ง 
  (4 ) เป็ น เจ้ ำภ ำพ จั ด เวที แลก เป ลี่ ยน เรี ย น รู้ 
ภำพควำมส ำเร็จในกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียนในจังหวัดตรำด  
จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี  จังหวัดฉะเชิงเทรำ  
จังหวัดสมุทรปรำกำร จังหวัดปรำจีนบุรี จังหวัดนครนำยก และจังหวัด
สระแก้ว  จ ำนวน 1 ครั้ง ณ บ้ำนปูรีสอร์ท ผลกำรด ำเนินกำรพบว่ำ 
มีโรงเรียนตัวแทนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำพควำมส ำเร็จ จ ำนวน 9 จังหวัด 
17 เขตพื้นที่กำรศึกษำ และได้รับกำรยอมรับจำกกลุ่มเครือข่ำยจังหวัด
ภำคตะวันออกในระดับดี         
  2.3.10 กำรพัฒนำแนวทำงกำรเรียนกำรสอน 
ที่สอดคล้องกับกำรประเมินผลนักเรียนระดับนำนำชำติ (PISA)  
 พัฒนำครูให้สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น
กระบวนกำรคิดและแก้ปัญหำได้และสำมำรถสร้ำงข้อสอบตำมแนวของ 
PISA ส ำหรับใช้ในกำรวัดผลกำรเรยีนรู้ของนักเรยีน โดยจัดอบรมปฏิบัติกำร
ครูผู้สอนสำระภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ ในระดับมัธยมศึกษำ 
จ ำนวน 27 โรงเรียน ระยะเวลำ 3 วัน รวม 81 คน ผลปรำกฏว่ำ ครูผู้สอน
ที่ได้รับกำรพัฒนำทุกคนสำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ เน้น
กระบวนกำรคิด และแก้ปัญหำ และสร้ำงข้อสอบตำมแนวของ PISA 
ส ำหรับใช้ในกำรวัดผล กำรเรียนรู้ของนักเรียนตนเองได้ โดย   2.3.11 พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษปีงบประมำณ  2560 
  (1) พัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษช้ันประถมศึกษำ 
ปีที่ 4 - 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับครูผู้สอน
ภำษำอังกฤษ 2 วัน จ ำนวน 110 คน ส่งผลให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
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ตำมสมรรถนะสำยงำนและน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ 
ผู้เรียนได้ 
  (2) เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษของนักเรียน 
โดยจัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ คือ แข่งขันพูดภำษำอังกฤษ  
(Impromptu Speech) แข่งขัน Story Telling และแข่งขัน Multi Skills 
Competition ซึ่งกำรแข่งขันแต่ละรำยกำร แยกเป็นนักเรียนโปรแกรม
ปกติ  และนัก เรียนโปรแกรมพิ เศษ เปิ ด โอกำสให้ทุ กโรงเรียน 
ส่งนักเรียน เข้ำแข่งขันตำมควำมสนใจ และนักเรียนสำมำรถผ่ำนเกณฑ์
กำรแข่งขันร้อยละ 80 ทุกกิจกรรม 
  (3) พัฒนำศักยภำพกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนของ
ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ 
(PEER Center) โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้กับศึกษำนิเทศก์ 
ส่งผลให้ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ของศูนย์ PEER Center และนิเทศติดตำมให้ศูนย์ด ำเนินงำนได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
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จำกกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพผู้เรยีนข้ำงตน้ ปรำกฏผล ดังนี ้

ตารางท่ี 4  ผล O-NET ปีกำรศึกษำ  2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ี  
    กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ประถมศกึษำปีที่ 6 มัธยมศึกษำปีที ่3 

เขตพื้นที ่ ประเทศ 
เปรียบเทียบ 

ระดับ 
ประเทศ 

เขต
พื้นที ่

ประเทศ 
เปรียบเทียบ 

ระดับ 
ประเทศ 

ภำษำไทย 54.52 52.98 1.54 46.15 46.36 -0.21 
สังคมศึกษำ 47.26 46.68 0.58 48.15 49.00 -0.85 
ภำษำอังกฤษ 31.66 34.59 -2.93 29.04 31.80 -2.76 
คณิตศำสตร ์ 42.99 40.47 2.52 27.13 29.31 -2.18 
วิทยำศำสตร ์ 41.68 41.22 0.46 33.63 34.99 -1.36 
เฉลี่ย 5 กลุ่ม 43.62 43.19 0.43 36.82 38.29 -1.47 

 ผลกำรทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ 2559 ช้ัน ป.6 พบว่ำ  
เกือบทุกวิชำ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำระดับประเทศ ยกเว้นกลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษ ส่วนช้ัน ม.3 ทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีคะแนน
เฉลี่ยต่ ำกว่ำระดับประเทศ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ตารางท่ี 5  จ ำนวนนักเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษำปีท่ี 6 ท่ีมีคะแนน 
     ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพ้ืนฐำน 
                (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของส ำนักงำนเขต 
                พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ2558 ปีกำรศึกษำ2559 
ร้อยละ 

ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลง 

 
เข้ำสอบ 

ผลกำร
ทดสอบ 

ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ร้อยละ เข้ำสอบ 

ผลกำร
ทดสอบ 

ร้อยละ 50 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ภำษำไทย 2104 1030 48.95 2170 1370 63.13 14.18 

วิทยำศำสตร์ 2104 968 46.01 2170 833 38.39 -7.62 

คณิตศำสตร์ 2104 363 17.25 2169 183 8.44 -8.82 

สังคมศึกษำฯ 2104 671 31.89 2170 592 27.28 -4.61 

ภำษำอังกฤษ 2104 551 26.19 2170 454 20.92 -5.27 

 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่ นักเรียน ช้ันประถมศึกษำปีที่  6  
มีจ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2558  
คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ตารางที่ 6 จ ำนวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนน 
     ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  
                (O-NET) ตั้ งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ของส ำนักงำนเขต 
     พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู ้

ปีกำรศึกษำ2558 ปีกำรศึกษำ2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/

ลดลง 
 

เข้ำสอบ 
ผลกำรทดสอบ  

ร้อยละ 50  
ขึ้นไป 

ร้อยละ เข้ำสอบ 
ผลกำรทดสอบ 
ร้อยละ 50  

ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ภำษำไทย 492 94 19.11 472 170 36.02 16.91 

วิทยำศำสตร์ 492 159 32.32 471 196 41.61 9.30 

คณิตศำสตร์ 492 5 1.02 472 7 1.48 0.47 

สังคมศึกษำฯ 492 23 4.67 472 22 4.66 -0.01 

ภำษำอังกฤษ 492 40 8.13 471 11 2.34 -5.79 

 กลุ่ มสำระกำรเรียนรู้ที่ นั ก เรียน ช้ันมั ธยมศึกษำปีที  3 
มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) 
ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2558 จ ำนวน 3 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ตารางที่ 7 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
    (National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ  
    2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ด้ำน 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ เปรียบเทยีบ

ระดับประเทศ เขตพื้นท่ี ประเทศ 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 52.90 51.00 1.90 

ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 39.28 36.99 2.29 

ด้ำนเหตผุล (Reasoning Abilities) 55.99 53.38 2.61 

รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 49.39 47.13 2.26 

ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2559  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดเปรียบเทียบกับ
ประเทศ พบว่ำ ค่ ำเฉลี่ ยรวมของส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด สูงกว่ำระดับประเทศทุกด้ำน โดยด้ำนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับชำติมำกท่ีสุดคือ ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities) 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

ตารางท่ี 8 ผลกำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ 
   ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 - 4 ปีกำรศึกษำ 2559 

 ผลกำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ระดับช้ันประถมศึกษำ 
ปีที่ 1 - 4 ปีกำรศึกษำ 2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดจำกกำรใช้เครื่องมือทดสอบของ ส ำนักทดสอบ สพฐ. 
พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของต่ ำกว่ำ ระดับ สพฐ. แต่ร้อยละจ ำนวนนักเรียน
ปรับปรุงมีน้อยกว่ำ ระดับสพฐ. ส ำหรับช้ันที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ 
สพฐ. คือ ขั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สพป.ตรำด สพฐ. 

เปรียบ 
เทียบ

ค่ำเฉลี่ย
กับสพฐ. 

เปรียบ 
เทียบ

นักเรียน
ปรับปรุง
กับสพฐ. 

ชั้น 
จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน
ปรับปรุง 

คะแนน
เฉลี่ย 

ร้อยละ
จ ำนวน
นักเรียน
ปรับปรุง 

ป. 1 2375 72.58 0.46 71.42 5.43 1.16 -4.97 
ป. 2 2333 77.37 2.19 78.00 2.21 -0.63 -0.02 
ป. 3 2319 68.81 0.86 69.63 3.17 -0.82 -2.31 
ป. 4 2302 64.97 1.74 65.05 3.62 -0.08 -1.88 
รวม
เฉลี่ย 

9329 70.93 1.31 71.03 3.61 -0.09 -2.30 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
                       ทุกภาคส่วน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด พัฒนำระบบ
บริหำรจดักำรโดยเน้นกำรมสี่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

 3.1 ปรับปรุงระบบบริหำรจดักำร 
  3.1.1 พัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ   
  ประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
 กำรพัฒนำระบบกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
มีจุดมุ่งหมำยให้มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำ ของโรงเรียนในสังกัด โดยองค์คณะบุคคล 
เพือ่น ำผลที่ท่ีได้มำใช้ในกำรปรับปรุงพัฒนำงำน โดย  
  (๑) คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำย
ในกำรติดตำม  
  (๒) กลุ่มนิเทศจะนิเทศเพื่อช่วยเหลือให้โรงเรียน
บรรลเุป้ำหมำยตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ก ำหนด  
  (๓) คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น.ประชุมสัญจรโดยใช้
ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน และติดตำม ตรวจสอบกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยที่ไปประชุมสัญจร แล้วให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อกำรพัฒนำงำน 
  (๔) กลุ่มงำนเลขำฯ คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. จัดท ำ
เครื่องมือประเมินกำรบรหิำรจัดกำรของโรงเรียน ตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำร 
ก.ต.ป.น. ก ำหนดไว้ใน (๑) 
  (๕) คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. แต่งตั้งอนุกรรมกำร 
ก.ต.ป.น. เพื่อและติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรของ
โรงเรียน  
           ผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2560 คณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. ก ำหนดเป้ำหมำยกำรติดตำม ในด้ำนกำรบริหำรงำนตำม
นโยบำย ในกำรประชุมสัญจรและกำรประเมินควำมพร้อมวันเปิด 
ภำคเรียนปีกำรศึกษำ 2560  ซึ่ งผลจำกกำรติดตำมตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในกำรประชุมสัญจร ๔ ครั้ง พบว่ำ 
โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระดับดี 
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และกำรประเมินควำมพร้อมในวันเปิดภำคเรียนของคณะอนุกรรมกำร 
ก.ต.ป.น. พบว่ำ โรงเรียนมีควำมพร้อมในระดับมำก 
  3.1.2 กำรขับเคลื่อนนโยบำยและรำยงำนผลกำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยแต่งตั้ งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ และมีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนทั้งก่อน ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและหลังกำรด ำเนินงำน
หลังจำกนั้นแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนและกลั่นกรองรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนก่อนน ำผลกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ท ำให้กำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดบรรลุ 
ตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำประจ ำปีงบประมำณ 2560 
  3.1.3 เพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด มีข้ำรำชกำรโอนไปอยู่ศึกษำธิกำรจังหวัดท ำให้เจ้ำหน้ำที่ในแต่ละกลุ่ม
ขำดแคลน ดังนั้น ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจึงจ้ำง
บุคลำกรเพื่อปฏิบัติงำนเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำใน
ต ำแหน่ง นักประชำสัมพันธ์,เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและเจ้ำหน้ำที่ ก.พ.7 
ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่มมีผลกำรปฏิบัติงำนรวดเร็ว ลุล่วงตำม
ก ำหนดเวลำอย่ำงมีประสิทธิภำพ    
  3.1.4 กำรประชุมสัมมนำรับฟังนโยบำยผู้บริหำร
ระดับสูง โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประถมศึกษำตรำดด ำเนินกิจกรรม
ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด ได้ร่วมประชุมเพื่ อรับทรำบนโยบำย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรปฏิบัตงิำน และมีทิศทำงกำรท ำงำนชัดเจน โดยจัดใหม้ี
กำรประชุมประจ ำเดือน ทุก 2 เดือน  
 3.2 สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดสร้ำงเสริม
กำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนผ่ำนกำรจัดงำนวันครู โดยมีจุดมุ่งหมำย
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช   
“พระผู้ทรงเป็นบูรพำจำรย์”เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพำจำรย์ เพื่อส่งเสริม
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ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และพัฒนำวิชำชีพครูและเพื่อส่งเสริมสำมัคคีธรรม 
ควำมร่วมมือและควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ 
กับประชำชนในกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติและสังคม 
 ในปีงบประมำณ 2560 จัดงำนวันครูมีข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำในจังหวัดตรำด จ ำนวน 1,204 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 
ซึ่งผู้เข้ำร่วมงำน ตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอก มีควำม
พึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมงำนวันครู ประจ ำปี 2560 น ำไปสู่ควำมร่วมมือ
ร่วมใจในกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ ส่งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนต่อไป 
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กลยุทธ์ที่ 4  ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิต 
      ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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           4.1 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
  4.1.1 รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหำยำเสพตดิ 
(TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดตรำดปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
 เพื่อปลุกจิตส ำนึกและสร้ำงกระแสนิยม ในเยำวชนและประชำชน 
ของจังหวัดตรำดให้เอื้อต่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
และสมำชิก TO BE NUMBER ONE ได้แสดงควำมสำมำรถและผลงำน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรมในกำรแสดงผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรร่วมกัน โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำร
ด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑๑๐ 
โรงเรียน ๆ ละ ๑ คน รวม  ๑๑๐  คน ครูที่ เข้ำร่วมประชุม มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE 
สำมำรถน ำไปปฏิบัติในสถำนศึกษำของตนเองได้อย่ำงถูกต้อง 
  4.1.2 ลกูเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปีงบประมำณ 2560 
 เพื่อใช้กระบวนกำรลูกเสือ พัฒนำลูกเสือ เนตรนำรี ให้มีควำม
ตระหนักในพิษภัยของยำเสพติด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด จึงส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติดในสถำนศึกษำ อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน  
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้นโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ และเอกชนเข้ำร่วมกำรแข่งขันได้เรียนรู้ กำรรู้แพ้ รู้ชนะ  
รู้อภัย มีน้ ำใจนักกีฬำและส่งผลให้มีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง 
          4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
  4.2.1 บริหำรจัดกำรและสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
จัดกำรขยะ น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
โดยมีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
  (๑) เช่ือมโยงนโยบำยและแผนจัดกำรคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมระดับชำติกับแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมระดับโรงเรียน 
อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยพัฒนำครูกลุ่มเป้ำหมำย 
ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมในกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมและกำร
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จัดกำรคุณภำพสิ่ งแวดล้อมอย่ำงมีประสิทธิภำพรวมทั้ งรณรงค์ 
ให้ประชำชนชุมชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในด้ำนกำรใช้ประโยชน์และกำร
ดูแลรักษำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒) โรงเรียนสำมำรถด ำเนินงำนกำรจัดกำรขยะ
อย่ำงเป็นระบบและมีโรงเรียนที่มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ จ ำนวน ๗  
โรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนอื่นและชุมชนต่อไปโรงเรียนที่มี
กำรปฏิบัติ งำนที่ เป็น เลิศ ได้แก่  1 . โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน  
2. โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว 3. โรงเรียนคิรีศรีสำครวิทยำ 4. โรงเรียน
บ้ำนคลองพร้ำว 5. โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) 6. โรงเรียนวัด
หนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) 7. โรงเรียนบ้ำนปะอำ 
  4.2.2 โรงเรยีนคณุธรรม สพฐ. โดยมีผลกำรด ำเนินงำน 
ดังนี ้
 ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้ำร่วมเป็นโรงเรียนคุณธรรมฯ ผู้บริหำร
โรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมพัฒนำ 
จ ำนวน 668 คน สูงกว่ำเป้ำหมำยที่  สพฐ.ก ำหนดไว้ และนักเรียน 
เข้ำค่ำยพัฒนำเยำวชนผู้น ำด้ำนคุณธรรม จ ำนวน 100 คน ส่งผลให้ 
ทุกโรงเรียนมีคุณธรรมอัตลักษณ์ ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วม นักเรียน  
มีควำมตระหนักรู้  เข้ำใจ และคิดอย่ำงมีเหตุผล ซึมซับคุณค่ำแห่ง
คุณธรรม ควำมดีอย่ำงเป็นธรรมชำติ สร้ำงควำมรู้ผิดชอบช่ัวดี ภูมิใจใน
กำรท ำควำมดี และร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม    
  4.2.3 แข่งขันกีฬำนักเรียน ในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งเสริมให้นักเรียนได้เล่นกีฬำตำม
ควำมถนัดและควำมสนใจ และโรงเรียนจัดส่งนักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถ
เข้ำแข่งขัน มีผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ จัดแข่งขันกีฬำนักเรียนในระหว่ำง
วันที่  8 - 10 กุมภำพันธ์ 2560 ผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมให้
นักเรียน มีน้ ำใจนักกีฬำ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยนักเรียนมีสุขภำพพลำนำมัย 
สมบูรณ์แข็งแรงสมช่วงวัย 
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  4.2.4 กำรแข่งขันกีฬำภำยในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดประจ ำปีงบประมำณ 2560 
เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกร ได้เล่นกีฬำตำมควำมถนัดและควำมสนใจและ
ส่งเสริมให้บุคลำกรมีสุขภำพพลำนำมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยเสริมสร้ำง
ควำมรักควำมสำมัคคี ในหมู่คณะส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด จึงจัดแข่งขันกีฬำภำยในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดในระหว่ำงวันที่  30 พฤศจิกำยน 2559 
ซึ่งมบีุคลำกรทุกคนในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเข้ำร่วม
กิจกรรม ส่งผลให้เกิดควำมสำมัคคี มีระเบียบวินัย อดทน อดกลั้น รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภำพพลำนำมัยแข็งแรง 
 4.3 เสริมสร้ำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 
  4.3.1 นิเทศ ติดตำมกำรบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระ โดยมีกำรเก็บข้อมูล
ร่วมกับกำรพัฒนำค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
  ๔.๓.๒ สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพี ยงเพิ่ ม ในปี งบประมำณ นี้ รวม  ๑๙  โรงเรียน  
รวมมีสถำนศึกษำพอเพียงในสังกัด ๘๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.91  
ของโรงเรียนในสังกัด และคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๑ ของโรงเรียนในสังกัด 
ที่มีคุณสมบัติรับกำรประเมิน 
  4.3.3 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถำนศึกษำ
พอเพียง ๑ วัน มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ๑๐๙ คน ประกอบด้วย   
  (๑) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบกำร
ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำยที่
ต้องรับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง ๒๙ โรงเรียน รวม ๕๘ คน  
  (๒) ผู้น ำผลงำนมำจัดแสดงและผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
๕๑ คน ผู้ เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถำนศึกษำพอเพียง 
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มีควำมพึงพอใจต่อกำรร่วมกิจกรรมในด้ำน ๑. วิทยำกรชัดเจนแนะน ำดี  
เป็ นกั ลยำณมิ ตร ๒ . นิ ทรรศกำร/กิ จกรรมที่ โรงเรี ยนน ำมำเสนอ  
๓. กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรน ำเสนอชัดเจน สร้ำงควำมรู้ 
ควำมเช้ำใจดีมำก และสร้ำงก ำลังใจให้รับกำรประเมิน ๔. เวลำเหมำะสม  
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.1 สถำนศึกษำใช้รูปแบบ DLTV ได้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยมีกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี ้
  1. กำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) แจ้งโรงเรียนในโครงกำรจัดท ำแนวทำง/แผนกำร
จัดกำรศึกษำด้วย DLIT เสนอต่อคณะกรรมกำรสถำนศึกษำของโรงเรียน  
  2. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) สื่อสำรผ่ำนโซเช่ียลมีเดีย 
ให้มีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง โดยยึดมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วย DLIT   
  3. กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) สื่อสำรผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยในกำร
พัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อใน DLIT ลงสู่แผนกำรสอน  
  4. กำรนิ เทศ ก ำกับ ติดตำม  และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) นิเทศ 
ติดตำม โดยศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียน   
ผลการด าเนินงาน 
 ด้ำนปริมำณ 
 1.จ ำนวนสถำนศึกษำในสังกัดที่ ได้รับจัดสรรอุปกรณ์  DLIT 
ทั้งหมด จ ำนวน 110 แห่ง (รวมโรงเรียนขนำดเล็ก 52 แห่ง) 
 2. สถำนศึกษำในสังกัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินตำมมำตรฐำน
ระดับสถำนศึกษำ ในระดับดี และดีมำก ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ของ สพฐ.จ ำนวน 45 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 77.58    
 3. สถำนศึกษำในสังกัดมีกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรโรงเรียน
ศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) จ ำนวน 58 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100    
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 4. สถำนศึกษำในสังกัดที่มีกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) จ ำนวน 52 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 
 5. บุคลำกรของสถำนศึกษำในสังกัดที่ไดร้ับกำรพัฒนำดำ้น
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ (DLIT) จ ำนวน 
1,004 คน คิดเป็นร้อยละ 83.38 
 6. สถำนศึกษำในสังกัดที่ ได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(DLIT) จ ำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100   
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 - ผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนให้น ำ DLIT ไปใช้
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
 - ครูผู้สอนมีกำรปรับกำรสอนโดยใช้ clip VDO กำรสอนใน DLIT 
Portable Classroom มำช่วยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน   
มีกำรเตรียมสื่อกำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น 
 - นักเรียน สนใจกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น 
 2. ผลที่ได้รับจำกกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 - ผู้บริหำร ครูผู้สอนมีกำรใช้สื่อโซเช่ียลมีเดียในกำรติดต่อ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน   
 - ผู้บริหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำ DLIT Portable 
Classroom ลงสู่ห้องเรียน    
 - ครูผู้สอนมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัดกิจกรรม 
กำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น     
 - โรงเรียนท่ีมีปัญหำเกี่ยวกับ Internet มีช่องทำงในกำรน ำสื่อ 
กำรสอนในรูปแบบ VDO มำใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่ำงดี  
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 3. ผลที่สถำนศึกษำได้รับจำกกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ตำมมำตรฐำนกำรจดักำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 - มีกำรใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และเครื่องรับ
โทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรร เพื่อกำรเรียนกำรสอน อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม 
และคุ้มค่ำ    
 4. ผลที่ได้จำกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจัด
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) 
 - มีกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อกำรเรียน
กำรสอนอย่ำงแท้จริง     
 - มีกำรใช้สื่อใน DLIT เพิ่มมำกขึ้น เมื่อได้รับ DLIT Portable 
Classroom      
 - นั ก เรี ยนมี โอกำส เข้ ำถึ งแหล่ งเรียนรู้  สื่ อกำรเรียนรู้  
ได้หลำยช่องทำง และสำมำรถศึกษำ ค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
หมายเหตุ เก็บข้อมูลจำกสถำนศึกษำที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์ DLIT 
ในปีงบประมำณ 2558 และ 2560 
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ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 

1. ผลการด าเนินการตามนโยบายโครงการประชารัฐ 
 1. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 17 
โรงเรียน คดิเป็นร้อยละ 15.60 
 2. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ที่มุ่งเน้นกำร
พัฒนำคุณภำพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย อัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน จ ำนวน 17 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 100 
 3. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ ที่มีมำตรฐำน
กระบวนกำรในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 4. โรงเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรประชำรัฐ ท่ีได้รับกำรสนับสนุน
ในกำรจัดกำรศึ กษำและงบประมำณ ตำมแผนพัฒนำโรงเรียน 
ร้อยละ 100 
 ภำพควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน 
ประชำรัฐของสถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมโครงกำร 
  1.1 ผู้เรยีน มีควำมกระตือรือร้นมำกข้ึน 
  1.2 ครู มีควำมตั้งใจและเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
  1.3 ผู้บริหำร มีควำมเป็นผู้น ำ ให้กำรสนับสนุน 
  1.4 โรงเรยีน มีจุดเด่นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น 
  1.5 ผู้ปกครองและชุมชน ให้ควำมร่วมมือกับ 
        โรงเรียน มีกำรสนบัสนุนกิจกรรม 
 ผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร 
และกำรจัดกำรศึกษำเป็นระบบ ของสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร 
และมีกำรน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพ โดยน ำไปขยำยผลให้กับ
สถำนศึกษำอื่นๆได้ในส่วนที่ท ำได้ดีขึ้น เช่น กำรน ำสื่อกำรสอนมำใช้ 
ให้ เหมำะกับบริบทของโรงเรียน เพื่ อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
และผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนให้สูงขึ้น 
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 ชุมชน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
โดยให้ควำมร่วมมือกับโรงเรยีน และติดตำม ตรวจสอบกำรจัดกำรศึกษำ 

2. ผลการด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จ ำนวน 110 โรงเรียนเข้ำร่วม
โครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน 110 โรงเรียน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 กำรด ำเนินกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
 1. โรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงคนดี 
ให้บ้ำนเมือง 10,000 คน 10,000 โรงเรียน  จ ำนวน 110 โรงเรียน 
 2. โรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม 
ให้ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ." 
จ ำนวน 110 โรงเรียน 
 3. โรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน 110 โรงเรียน 
 4. โรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน 1 โรงเรียน 
 5. โรงเรียนที่ด ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรพัฒนำนวัตกรรม
สร้ำงเครือขำ่ยกับหน่วยงำนภำยนอก  จ ำนวน 20 โรงเรียน 

3. ผลการด าเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ 
    สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อเร่งรัดพัฒนำคณุภำพกำรศกึษำวิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำ 

2.เพื่อพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ 
และคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ 
(STEM Education) 
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3. เพื่อพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมสถำนศึกษำ
ที่จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ด้ำนปริมำณ 
 1. โรงเรียนที่เข้ำโครงกำรปี 2559 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ
ตำมแนวด ำเนินกำรของ สพฐ. และโรงเรียนที่เข้ำโครงกำร ปี 2560 
สพป.สนับสนุนงบประมำณจำกโครงกำรนี้ 
 2. ครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์  
ในโรงเรียนที่เข้ำโครงกำรทั้งสองปี โรงเรียนละ 3 คน รวม 60 คน  
ได้รับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ฯ จ ำนวน 2 วัน 
 3. ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำร
เรียนรู้สะเต็มศึกษำ และสำมำรถนิเทศได้ 
 ด้ำนคุณภำพ 
 1. โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ฯ มีงบประมำณขับเคลื่ อน 
กำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) ท ำให้กำรบริหำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ดีขึ้น 
 2. ครูที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
 3. ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้
สะเต็มศึกษำ และสำมำรถนิเทศได้ 
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4. ผลการด าเนินการตามนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 กิจกรรม “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้” แบ่งออกเป็น 4 หมวด 
ดังนี้  
 1. กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน (กิจกรรมบังคับตำมหลักสตูร) 
 2. สรำ้งเสริมสมรรถนะและกำรรยีนรู ้
 3. สรำ้งเสริมลักษณะและคำ่นิยม 
 4. สรำ้งเสริมทักษะและกำรท ำงำน กำรด ำรงชีพ  
     และทักษะชีวิต 
ตารางที่ 9 สถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”   
      ที่เป็นแบบอย่ำง 

ที ่ โรงเรียน 
แนวทำงปฏิบัติที่ดีของสถำนศึกษำที่ประสบ

ควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 
1 บ้ำนนำเกลือ จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

2 คลองขวำง จัดกิจกรรมบูรณำ4 H ด้วยกิจกรรมโครงงำน 

3 วัดวรุณดิตถำรำม 
จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้โดยใช้ระก ำ / สละ 
เป็นสื่อในกำรเรียนรู ้

4 
วัดวิเวกเมืองตรำด 
(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 

จัดกิจกรรมบูรณำ4 H ด้วยกิจกรรมโครงงำน 

5 
บ้ำนโพรงตะเฆ ่(จันทร์
ประสิทธิ์นุเครำะห์) 

จัดกิจกรรมเปน็ฐำนกำรเรยีนรูโ้ดยกำรบูรณำกำร 4 H 

6 อนุบำลตรำด จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้ตำมรอยพ่อ 

7 
อนุบำลชุมชนวัด
หนองบัว (รัตนวงศ์
รำษฎร์บ ำรุง) 

กิจกรรมแปรรูปอำหำรกระบวนกำร 1. ปลูกพืช
ตำมควำมสนใจ/ควำมต้อง 
2. น ำพืชที่ปลูกมำสร้ำงผลิตภัณฑแ์ปรรูปส ำหรับ
รับประทำน 3. นักเรียนน ำไปเผยแพร่สู่
ผู้ปกครอง/ชุมชน 
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ควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 

8 
บ้ำนท่ำเรือจ้ำง(ประ
ชำชนูปถัมภ์) 

1. ผอ.รร.มอบนโยบำย 2. ประชุมวำงแผนกำร
ปฏิบัติงำนแบบ Active Learning  
3. จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ครเุป็นสำยชั้น 4. จัด
กิจกรรมบรูณำกำรในแผนกำรจดักำรเรยีนรู้เรื่อง
กำรส่งเสริมสุขภำพแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
5. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 6. น ำ
ผลกำรประเมินมำวิเครำะห์และพฒันำต่อไป 

9 บ้ำนเนินตำแมว จัดกิจกรรมงำนอำชีพ 

10 วัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) จัดกิจกรรมงำนอำชีพจำกผ้ำบำตกิ 

11 วัดแหลมหิน จัดกิจกรรมงำนอำชีพมัจฉำอำบแดด 

12 
วัดหนองเสมด็ (อรรถ
พรสงเครำะห์) 

จัดกิจกรรมบูรณำกำรงำนอำชีพสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงกำรจัดกิจกรรมสวดมนตส์รภญัะ 

13 วัดสุวรรณมงคล 
จัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปญํญำท้องถิ่นเช่น กำรเย็บ
จำก กำรท ำหมวกใบจำก กำรท ำขนมจำก 

14 
บ้ำนฉำงเกลือ (รัก
เมืองไทย 3) 

มวยไทยโดยโรงเรยีนท ำร่วมกับวิทยำกรภำยนอก
ให้กำรสนับสนุนและฝึกซ้อมตลอด 
นักเรียนสำมำรถน ำไปใช้เป็นอำชีพนักเรียนที่จบ
จำกโรงเรียนได้เป็นนักกีฬำเยำวชนเป็นตัวแทน
ของจังหวัดตรำดในกำรแข่งขันกีฬำแห่งชำติ 

15 บ้ำนบำงปรง 
จัดกิจกรรมงำนอำชีพกำรปลูกมะนำวพืชสวนครัว 
ในกระถำง 

16 วัดบำงปรือ 
จัดกิจกรรมงำนอำชีพกำรปลูกมะนำวพืชสวนครัว 
ในกระถำง 

17 บ้ำนคลองประทุน 
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยโครงงำนชมรมหัวใจ
สะพำยเป ้
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18 บ้ำนแหลมพร้ำว 
กำรตีกลองยำวสำมำรถร่วมกจิกรรมชุมชนและมี
รำยได ้

19 อนุบำลวัดคลองใหญ ่

จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกกำรวำงแผนกำร
ท ำงำนร่วมกันและกิจกรรมต่ำง ๆ นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริง 
สอดแทรกหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กระตุ้นกำรพัฒนำ 4 H 

20 บ้ำนคลองจำก จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้งำนอำชีพ 

21 บ้ำนตำหนึก 
คุณธรรมน ำชีวิต 1. สวดมนต์แปล 2. จิตอำสำ
ดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม 3. นั่งสมำธิ 4. วันส ำคัญ
ทำงศำสนำ 

22 บ้ำนคลองมะนำว จัดกิจกรรมโรงเรียนคณุธรรม 

23 
บ้ำนไม้รดู(วิสิทธิ์
ประชำสรรค์) 

จัดกิจกรรมงำนอำชีพ 

24 บ้ำนหนองม่วง จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

25 บ้ำนโขดทรำย จัดกิจกรรมโขดทรำยพอเพียง (เพำะเห็ด) 

26 บ้ำนคลองมะขำม จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

27 บ้ำนหำดเล็ก จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 
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28 บ้ำนดงกลำง 

1. กำรเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐำน (Active-Based 
Learning) เช่น กิจกรรมรักเธอประเทศ อยู่ในหมวด
กิจกรรม Heart กิจกรรมพลังลูกโป่ง อยู่ในหมวด
กิจกรรม Head  Hand 2. กำรสอนทีเ่น้นทักษะเกระ
บวนกำรคิด (Thinking-Based Learning) เช่น 
กิจกรรมอ่ำนแล้ววำด อยู่ในหมวดกิจกรรม Head  
กิจกรรมคณุคำ่ของอำหำรอยู่ในหมวดกิจกรรม 
Health เป็นวิธีกระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดเป็นล ำดบัมำกขึ้น
แล้วขยำยควำมคดิต่อเนื่องจำกควำมคิดเดิม พิจำรณำ
อย่ำงรอบด้ำนโดยให้เหตผุลและเช่ือมโยงควำมรู้เดิมที่
มีจนสำมำรถสรำ้งสิ่งใหม่หรือตัดสินใจ ประเมนิหำ
ข้อสรุป และน ำไปแก้ปญัหำอย่ำงมีหลักกำร 

29 
วัดท่ำโสม(คณุสำร
รำษฎร์บ ำรุง) 

จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียงงำน
อำชีพ กิจกรรมดนตรีไทย 

30 บ้ำนเจียรพัฒนำ จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

31 บ้ำนมณฑล จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

32 บ้ำนดอนสูง กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนงำนบ้ำนงำนเรือน 

33 วัดดินแดง จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

34 วัดฆ้อ 

1.มีกระบวนกำร AAR เพื่อแก้ไขจดุบกพร่อง 
และส่งเสรมิรวมถึงกำรพัฒนำให้ดขีึ้น  
2.ผู้บริหำรมีกำร Learning walk  
เพื่อนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ของครู  
3. มีกำรจัดกิจกรรมโดยใช้เทคนิค PBL  BBL  
นั่งร้ำนเสริมกำรเรียนรู ้
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35 บ้ำนโป่ง จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

36 บ้ำนหนองบัว จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

37 วัดตำพลำย จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

38 บ้ำนเนินตะบก เรียนรู้กำรท ำโครงงำนกิจกรรมสม้ต ำจิ๋ว 

39 วัดพนมพริก จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

40 ชุมชนบ้ำนเขำสมิง จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

41 บ้ำนปะเดำ 
จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียงกำร
ปลูกยำงพำรำ 

42 
บ้ำนป้องกันตนเอง
ด่ำนชุมพล 

กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกผ้ำใยบัวใช้กระบวนกำร 
Active Learning และได้เข้ำร่วมโครงกำร 
OTOP Junior ของโครงกำรประชำรัฐท่ี ม.บูรพำ 

43 บ้ำนคลองแอ่ง จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

44 บ้ำนจัดสรร จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

45 บ้ำนปะอำ 

กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบพอเพียงให้
นักเรียนได้เรียนรูเ้ป็นฐำนกำรเรียนรู้ 7 ฐำน ดังนี้ 
1. อยู่อย่ำงพอเพียง 
2. สหกรณร์่วมใจ 3. ไก่ไข่เพื่อสุขภำพ 4. ปลำ
ดุกเพื่ออำหำรกลำงวัน 5. มะนำวพอเพียง 
6. พืชผักสวนครัว 7. น้ ำดื่มสะอำดเพื่อสุขภำพ 

46 
อนุบำลบ่อพลอย
รำษฎรร์ังสรรค์ 

จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

47 อัมพรจินตกำนนท์ 
จัดเป็นกิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้นักคิดโครงงำน
รักษ์ภำษำ  English we can ฯ 
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ที ่ โรงเรียน 
แนวทำงปฏิบัติที่ดีของสถำนศึกษำที่ประสบ

ควำมส ำเร็จเป็นแบบอย่ำง 

48 บ้ำนคลองใหญ ่
ส่งเสริมนักเรียนด้วยกีฬำเปตองไดร้ำงวัลชนะเลิศ
กีฬำนักเรียน สพป.ตรำด 

49 
ชุมชนวัดบำง
กระดำน(สวนรำษฎร์
บ ำรุง) 

ผลิตผลจำกกล้วย (ขนมกล้วยฉำบกล้วยทอด
กล้วยพับ 

50 
วัดแหลมมะขำม
สำขำบ้ำนแหลม
ทองหลำง 

จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

51 ชุมชนแหลมงอบ จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

52 บ้ำนคลองเจ้ำ จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้รสีอร์ทโรงเรียน 

53 อนุบำลเกำะกดู จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียง 

54 บ้ำนคลองพร้ำว 
จัดกิจกรรมฐำนกำรเรยีนรู้เศรษฐกจิพอเพียงงำน
อำชีพ 

55 อนุบำลเกำะช้ำง 

โครงงำนกะลำโดยกำรสรรหำภูมิปญัญำอบรม
พัฒนำนักเรียนผลิตพัฒนำรูปแบบอย่ำง
สร้ำงสรรคเ์รียนรู้ธุรกิจและกำรท ำธุรกิจที่มีก ำไร
และมีคณุธรรม 

56 วัดวัชคำมคชทวีป กิจกรรมสืบสำนประเพณไีทย 
 
 

 

 

 



 62  

 

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำตรำด 

5. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด สำมำรถบริหำร
จัดกำรโรงเรียนได้ทั้งหมด 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 33.33 จ ำแนกเป็น  
 1) ต้องคงอยู่เพรำะอยู่เป็นพื้นที่เกำะ/หำ่งไกล จ ำนวน 8 โรงเรียน  
 2) ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 7 โรงเรียน 
 3) เป็นโรงเรียนหลักของกำรมำเรียนรวม 2 โรงเรียน ในปี 2559  
มีโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน) ที่เป็นโรงเรียน
หลัก ของกำรมำเรียนรวม เพื่อแก้ปัญหำกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนขนำดเล็ก 
จ ำนวน 2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) มีโรงเรียน
เครือข่ำย จ ำนวน 4 โรงเรียน จัดตั้งเป็นศูนย์ปัญจวิทยำคำร ประกอบด้วย  
1) โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ 2) โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง 3) โรงเรียนวัดบำงปิดบน 
4) โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ และ 2) โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง มีโรงเรียนเครือข่ำย 
จ ำนวน 2 โรงเรียนประกอบด้วย 1) โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ 2) โรงเรียนบ้ำนตำ
งำม ทั้ง 2 โรงเรียน ได้รับงบประมำณในกำรก่อสร้ำง ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำร
เรียน อำคำรประกอบ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเป็นไปตำมควำมต้องกำร 
ของโรงเรียน  

6. ผลการด าเนินการตามนโยบายการป้องกันและลดอุบั ติเหตุ 
    ทางท้องถนน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้ด ำเนินกำร
ป้องกันและลดอุบัติ เหตุ  และมีหน่วยงำนที่ เข้ำมำมีส่วนร่วมกับ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดในกำรจัดกิจกรรมกำร
ป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ คือ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภัยและ
ป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็กดังนี ้
 1. จัดอบรมเด็กเดินเท้ำปลอดภัย เพรำะครูใจดี 
 2. อบรมให้ควำมรู้เกีย่วกับกฎจรำจร 
 3. ให้ควำมรู้ในช้ันเรียน 
 4. ช้ีแจงผู้ปกครอง 
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 จำกกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวมีสถำนศึกษำในสังกัด 
ที่จัดกิจกรรมกำรป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงท้องถนน 110 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 10 จ ำนวนนักเรียนท่ีไดร้ับอุบัติเหตุจ ำแนกตำมปีงบประมำณ  

 
รำยกำร 

นักเรียนได้รับผลจำกอุบัติเหตุ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2559 (คน) 
ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2560 (คน) 
ลดลง/เพิ่มขึ้นจำก 

ปีท่ีผ่ำนมำ 

บำดเจ็บ 111 16 ลดลง ร้อยละ 85.59 

เสียชีวิต 1 0 ลดลง ร้อยละ 100 

รวม 112 16 ลดลง ร้อยละ 85.71 

 จำกกำรจัดกจิกรรมให้ควำมรู้นักเรียน ผู้ปกครอง และผูร้ับส่ง
นักเรียน ท ำให้อุบัติเหตุส ำหรับนักเรียน ลดลง ร้อยละ 85.71 
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ส่วนที่ 4 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินงำน
บริหำรจัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 มีผลโดยสรุป
และข้อเสนอแนะเพื่อใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ 1 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง 
 1.1 กำรเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด กำรเพิ่ม
โอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงสนับสนุนให้สถำนศึกษำมีคุณภำพ 
อย่ ำงทั่ วถึ งโดยใช้กระบวนกำรนิ เทศ  ติดตำมและประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำ สนับสนุนงบประมำณ จัดประชุมสัมมนำ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งปรำกฏว่ำทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับกำรนิเทศฯ มีโรงเรียนดี
ประจ ำต ำบลเป็นโรงเรียนที่มีคุณภำพ มีโรงเรียนดีประจ ำต ำบล ร้อยละ 
63.64 ผ่ำนกำรประเมินควำมยั่งยืนและมี Best Practice ๑ โรงเรียน 
๑ อำชีพ ๑ ผลิตภัณฑ์ ในระดับดี จ ำนวน ๓ โรงเรียน และมีโรงเรียน 
ในฝัน 12 โรงเรียนทีสำมำรถบริหำรคุณภำพองค์กรในระดับดี 
 นอกจำกนี้ยังสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะอำชีพ และกำร
พัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้แก่ผู้เรียนในพื้นที่พิเศษคือ พื้นที่ชำยแดน
ไทย - กัมพูชำและเกำะช้ำง เกำะกูด ซึ่งผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับกำร
พัฒนำ โดย ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดกำร
นิเทศติดตำมโดยกำรลงพื้นที่ กำรนิเทศทำงไกล กำรนิเทศผ่ำนสื่อต่ำง ๆ 
ซึ่งในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่เกำะกูด จะจัดทีมนิเทศไปนิเทศใน
ลักษณะพำท ำ เพื่อช่วยให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจได้รับกำรพัฒนำ
เช่นเดียวกับโรงเรียนบนฝั่งมีกำรจัดหลักสูตรส ำหรับโรงเรียนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตรำด ซึ่งมีโรงเรียนใช้หลักสูตรนี้  คือ โรงเรียน
บ้ำนไม้ รูด  (วิสิทธิ์ประชำสรรค์ ) อ ำเภอคลองใหญ่  จั งหวัดตรำด  
และจัดกำรศึกษำส ำหรับเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษ โดยส่งเสริม
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สนับสนุนโรงเรียนให้จัดกำรศึกษำให้เหมำะกับควำมต้องกำรจ ำเป็นของ
ผู้เรียน และประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือ ส ำหรับ
เด็กที่มีควำมสำมำรถได้จัดกิจกรรมส่งเสริม โดยจัดงำนศิลปหัตถกรรม
นักเรียนและส่งกิจกรรมเข้ำแข่งขันระดับภำค ซึ่งผลกำรแข่งขันระดับ
ภำค ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้ล ำดับที่ ๖ จำก  
48 เขตพื้นที่ และในระดับประเทศได้ล ำดับท่ี 73 จำก 183 เขตพื้นที่ 
โดยมีรำงวัลชนะเลิศระดับประเทศ ๑ รำยกำร คือกำรแข่งขันคัดลำยมือ
สื่อภำษำไทย ป.1 - ป.3 นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดกำรประกวดทักษะภำษำไทย 
เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๖๐ แข่งขันกำรท่องสูตรคูณ 
กำรคิดเลขเร็ว กำรคิดเลขในใจ และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ 
ให้นักเรียนในจังหวัดตรำด และแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ซึ่งเปิดโอกำส 
ให้ทุกโรงเรียนส่งนักเรียน เข้ำแข่งขันตำมควำมสนใจ 
 1.2 ลดควำมเหลี่อมล้ ำทำงกำรศกึษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดลดควำม 
เหลี่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ โดยพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถคุ้มครองดูแลช่วยเหลือและสร้ำง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ นอกจำกนี้ 
ยังประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่ อขอรับสนับสนุนทุนกำรศึกษำ 
อย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดพัฒนำครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึ กษำ ให้มีควำมสำมำรถตำมภำระงำน 
ประกอบด้วยกำร พัฒนำครูภำษำไทย ช้ัน ป.๖ เรื่องกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอนไทยด้ำนกำรสอนเขียนเรียงควำมและกำรสรุปควำม
ตำมแนวข้อสอบอัตนัย โดยใช้กระบวนกำร PLC พัฒนำครูภำษำไทย 
ช้ัน ป.1 เรื่องกำรสอนอ่ำนออกเขียนได้ By Active Learning พัฒนำ
ครูผู้สอนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม โดยจัดอบรม 
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เชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและพัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์และเศรษฐกิจอำเซียนในกำรจัด
กำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน  พัฒนำครูครูผู้สอนกลุ่ มสำระกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์เรื่องจัดกำรเรียนกำรสอนเวทคณิต พัฒนำครูครูผู้สอนสำระ
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร์ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำเรื่องกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิดและ
แก้ปัญหำตำมแนวของ PISA พัฒนำครูผู้สอนภำษำอังกฤษช้ันประถมศึกษำ 
ปีท่ี 4 - 6 และช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 1 - 3 เรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำน
กำรสอนภำษำอังกฤษส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษพัฒนำครูผู้ช่วยสู่
กำรเป็นครูมืออำชีพในประชำคมอำเซียน โดยกำรอบรมครูผู้ช่วยให้มี
สมรรถนะตำมสำยงำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปจัดกำรเรียนกำรสอนได้ 
เพื่อกำรเป็นครูมืออำชีพ  
 พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ ด้ำนกำรนิเทศกำรด ำเนินงำน
ของศูนย์ เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับ
ประถมศึกษำ (PEER Center) พัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์และผู้บริหำร
สถำนศึกษำให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม
สถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) พัฒนำ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน โดยกำรประชุมประจ ำเดือน  
 2.2 พัฒนำหลักสตูรและกระบวนกำรเรยีนรู้ 
 ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ทั้งระดับ
ปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยระดับปฐมวัยจัดให้มีกำร
พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย  
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน Brain Based Learning ตำมแนวคิด 
มอนเทสซอรี  พัฒนำควำม เข้มแข็ งทำงวิชำกำรปฐมวัย  ให้ แก่
ศึกษำนิเทศก์ และครูแกนน ำพัฒนำโรงเรียนบ้ำนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชำสรรค์) 
เป็ นต้ นแบบโรงเรี ยนสนำมเด็ ก เล่ นตำมหลั กกำรพั ฒนำสมอง  
(BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร
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กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจัดประชุมช้ีแจงกำรจัดกิจกรรมพัฒนำพ่อแม่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็ก
ปฐมวัย ด ำเนินกำรต่อยอดวิจัยกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำม
แนวคิดเรกจิโอเอมีเลีย ในบริบทโรงเรียนอนุบำลตรำด และเพิ่มกลุ่ม
ตัวอย่ำงปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 10 โรงเรียนโดยให้ผู้บริหำรและ
ครูปฐมวัย โรงเรียนกลุ่ มตั วอย่ ำงใหม่ เข้ ำรับกำรพัฒนำกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ตำมแนวคิดเรกจิโอเอมี เลีย กับสถำบัน 
อำศรมศิลป์ จัดชุมชนกำรเรียนรู้วิชำชีพ PLC (Professional Learning 
Community) ครูผู้ออกแบบนวัตกรรมน ำกำรสอนเด็กปฐมวัย สร้ำงควำม
เข้มแข็งให้โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยแล้ว 60 
โรงเรียนและขยำยโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 12 โรงเรียน 
พัฒนำครูผู้สอนระดับปฐมวัยเรื่องกำรจัดกิจกรรมบูรณำกำรตำม
แนวทำงสะเต็มศึกษำในระดับปฐมวัย 

พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำ -
มัธยมศึกษำปีที่ ๓ โดยจัดให้มีกำร นิเทศติดตำมกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ของโรงเรียนใน
สังกัดพัฒนำครูผู้สอนวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์  
เรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) จัดสรรงบประมำณ
ขับเคลื่อนกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) พัฒนำ
ครูผู้สอนประวัติศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม ทุกโรงเรียนในสังกัด ให้มีรูปแบบ/แนวทำงกำรจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ชำติไทยที่ เสริมสร้ำงทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
โดยผู้เรียนได้สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ผ่ำนกำรลงมือปฏิบัติกิจกรรม
แบบActive Learning พัฒนำครูภำษำไทยช้ัน ป.1 กำรสอนอ่ำนออก
เขียนเรื่อง กำรอ่ำนออกเขียนได้ โดยใช้  Active Learning จัดให้มี
กิจกรรม PLC ครูภำษำไทย ช้ัน ป.๖ เรื่อง กำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียน
กำรสอนไทยด้ำนกำรสอนเขียนเรียงควำมและกำรสรุปควำมตำมแนว
ข้อสอบอัตนัย PLC กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนที่มี
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ผลสัมฤทธิ์สูงใน 5 กลุ่มสำระหลักแล้วน ำผลจำกกำร PLC ไปเผยแพร่ 
ให้โรงเรียนอื่นๆใช้ประโยชน์ พัฒนำผู้อ ำนวยกำรทุกโรงเรียนในสังกัด 
ให้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกระบวนกำร PLC และน ำกระบวนกำรนี้  
ไปใช้พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูในโรงเรียน โดยได้ร่วมมือกัน ในแต่
ละศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำขยำยผลกระบวนกำร PLC ได้ครอบคลุม
ครูทุกคนในสังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
กำรพัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ข้ำงต้น ส่งผลให้กำรจัด
กำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมีคุณภำพ 
 2.3 ยกระดบัคุณภำพผูเ้รียน 
 ในปีงบประมำณ 2560 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนโดยจัดโครงกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน   
โดยจัดสรรงบประมำณให้ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ จัดค่ำยวิชำกำร
แบบ เข้มภำยใต้ สภำพปัญ หำและควำมต้ องกำรของโรงเรียน 
ในแต่ละศูนย์ฯ ซึ่ง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
จัดท ำหลักสูตรค่ำยวิชำกำรแบบเข้มทั้ง 5 กลุ่มสำระ ในช้ัน ป.6 
และ ม.3 ที่มำจำกกำรมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำและ
ศึกษำนิเทศก์ จัดให้มีกำรทดสอบ Pre-O-NET 3 ครั้ง นิเทศติดตำมกำร
น ำ Test Blueprint ของกำรสอบ O-NET,NT, กำรสอนอ่ำนเขียน  
ป.1 - 6 และกำรสอบอ่ำนเอำเรื่องตำมแนว PISA ม.1 - 3 ไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ให้เป็นไปตำมตัวช้ีวัด สร้ำงควำม
ตระหนักในกำรสอบ O-NET โดยแจ้งในที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
และนับถอยหลังวันสอบในหน้ำเว็บไซด์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด หลังกำรทดสอบได้น ำผลกำรทดสอบมำวิเครำะห์ 
และวำงแผนกำรพัฒนำให้ตรงตำมสภำพปัญหำของโรงเรียนประกำศ 
ยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีผลกำรทดสอบ O-NET, NT สูง และ
ประกำศยกย่องนักเรียนและครผูู้สอนนักเรียน ที่มผีลกำรสอบ O-NET เต็ม
ในแต่ละรำยวิชำ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกำรบูรณำกำร กิจกรรมส่งเสริมนิสัย
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รักกำรอ่ำนและใช้ห้องสมุดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ โดยจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนต้นแบบกำรอ่ำนสร้ำงสุข และ
โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนเครือข่ำย
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนประเมินควำมยั่งยืนของโรงเรียนต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้ำนดอนสูงและโรงเรียนวัดคิรี
วิหำรฯ ซึ่งผลกำรประเมินโรงเรียนข้ำงต้นผ่ำนกำรประเมินควำมยั่งยืน
จำกคณะกรรมกำรต่ำงเขตพื้นท่ีได้ในระดับดีมำกพัฒนำนักเรียนแกนน ำ
ยุวบรรณำรักษ์ให้กับโรงเรียนเครือข่ำยห้องสมุดมีชีวิต 
 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดยส่งเสริม
สมรรถนะด้ำนภำษำไทยของนักเรียนในสังกัดผ่ำนกำรแข่งขันกิจกรรม
รักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ นิเทศติดตำมกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนภำษำไทย จัด PLC พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอ่ำนออก
เขียนได้ By Active Learning ให้กับครูช้ัน ป.๑ ประกวดผลกำรปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้ำนด้ำนกำรท่องอำขยำนและกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย  
ติดตำม ก ำกับกำรประเมินและรำยงำนผลกำรอ่ำน กำรเขียนนักเรียน 
ในสังกัดผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) เร่งรัดพัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ โดยขยำยผล
กำรคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) นิเทศ ก ำกับ ติดตำม กำรด ำเนินงำน
จัดกิจกรรมกำรท่องสูตรคูณ กำรคิดเลขเร็ว กำรคิดเลขในใจ กำรแก้ปัญหำ
ทำงคณิตศำสตร์ และจัดเวทีกำรแข่งขันกำรท่องสูตรคูณ กำรคิดเลขเร็ว 
กำรคิดเลขในใจ และกำรแก้ปัญหำทำงคณิตศำสตร์ให้นักเรียนในจังหวัด
ตรำด เป็นเจ้ำภำพจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำพควำมส ำเร็จในกำรจัด
กิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ำยจังหวัดภำคตะวันออก 
 กำรพัฒนำแนวทำงกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำร
ประเมินผลนักเรียนระดับนำนำชำติ (PISA) โดยพัฒนำครูให้สำมำรถจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิดและแก้ปัญหำได้และ
สำมำรถสร้ำงข้อสอบตำมแนวของ PISA ส ำหรับใช้ในกำรวัดผลกำร
เรียนรู้ของนักเรียนพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ โดยจัดอบรม
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เชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรพัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษช้ันประถมศึกษำปีที่  4 - 6 และช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่  1 - 3 จัดกำรแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ พัฒนำ
ศักยภำพกำรนิเทศกำรด ำเนินงำนของศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER Center) โดยจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จำกกำรด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพผู้เรียนข้ำงต้น ปรำกฏว่ำ
ผลO-NETปีกำรศึกษำ  2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด ช้ัน ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยเป็นล ำดับที่ 43 จำก 183 
เขตพื้นที่ คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่ำระดับประเทศ 0.43 นักเรียนมีคะแนน 
ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2558  มี 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือ 
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ส ำหรับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยเป็นล ำดับที่ 19 จำก 18๒ เขตพื้นที่ มีคะแนนเฉลี่ยรวมต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศ 1.47 นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพิ่มขึ้นจำก 
ปีกำรศึกษำ 2558  จ ำนวน 3 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คือ กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ภำษไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ และกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้คณิตศำสตร์ 
 ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
(National Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2559  
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดเปรียบเทียบ 
กับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด สูงกว่ำระดับประเทศทุกด้ำนโดยด้ำนที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่ำระดับชำติมำกที่สุดคือ ด้ำนเหตุผล (Reasoning Abilities)
ผลกำรประเมินอ่ำนออกเขียนได้ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 - 4 ปีกำรศึกษำ 
2559 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จำกกำรใช้
เครื่องมือทดสอบของส ำนักทดสอบ สพฐ. พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของส ำนักงำน
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เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดต่ ำกว่ำ ระดับ สพฐ. แต่ร้อยละจ ำนวน
นักเรียนปรับปรุง มีน้อยกว่ำ ระดับ สพฐ. ส ำหรับช้ันที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำระดับ
สพฐ. คือ ขั้นประถมศึกษำปีท่ี ๑  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจดัการโดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก 
     ทุกภาคส่วน 
 3.1 ปรับปรุงระบบบริหำรจดักำร 
 มีกำรพัฒนำระบบกำรติดตำม  ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำ ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำดอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เป็นผู้ก ำหนดเป้ำหมำย 
ในกำรติดตำม ซึ่งเป้ำหมำยครอบคลุมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ๔ ด้ำน  
กลุ่มนิเทศฯจะนิเทศเพื่อช่วยเหลือให้โรงเรียนบรรลุเป้ำหมำยตำม
นโยบำยที่คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ก ำหนด ในขณะที่คณะกรรมกำร  
ก.ต.ป.น. ประชุมสัญจรโดยใช้ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเป็นฐำน จะติดตำม 
ตรวจสอบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ำยที่ไปประชุม
สัญจร แล้วให้ข้อมูลย้อนกลับ เพื่อกำรพัฒนำงำนคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
แต่งตั้งอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. และติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำร
บริหำรจัดกำรของโรงเรียน ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลกำรด ำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ 2560 คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. ก ำหนดเป้ำหมำยกำร
ติดตำม ในด้ำนกำรบริหำรงำนตำมนโยบำย ในกำรประชุมสัญจรและกำร
ประเมินควำมพร้อมวันเปิดภำคเรียนปีกำรศึกษำ 2560 ซึ่งผลจำกกำร
ติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในกำรประชุมสัญจร 
๔ ครั้ง พบว่ำ โรงเรียนมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ในระดับดี  และกำรประเมิ นควำมพร้อมในวันเปิ ดภำคเรี ยนของ
คณะอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. พบว่ำ โรงเรียนมีควำมพร้อมในระดับดมีำก 
 กำรขับเคลื่อนนโยบำยและรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ด ำเนินกำรแบบมีส่วนร่วม โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ และมีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินงำนทั้งก่อน ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนและหลังกำรด ำเนินงำน 
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หลังจำกนั้นแต่งตั้ งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนและกลั่นกรองรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนก่อนน ำผลกำรด ำเนินงำนเผยแพร่ต่อสำธำรณชน ท ำให้กำรจัด
กำรศึกษำของของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดบรรลุตำม
เป้ ำหมำยกำรจั ดกำรศึ กษำประจ ำปี งบประมำณ 2560 มี กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพ ในกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
โดยจ้ ำงบุคลำกรเพื่ อปฏิบั ติ งำนในต ำแหน่ งที่ ขำดแคลน ส่ งผลให้ 
กำรปฏิบัติงำนในแต่ละกลุ่มมีผลกำรปฏิบัติงำนรวดเร็ว ลุล่วงตำมก ำหนดเวลำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรประชุมสัมมนำรับฟังนโยบำยผู้บริหำรระดับสูง 
โดยจัดประชุมประจ ำเดือน ทุก 2 เดือน เพื่อรับทรำบนโยบำย แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ผลกำรปฏิบัติงำน และมีทิศทำงกำรท ำงำนชัดเจน  
 3.2 สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดเป็นเจ้ำภำพ 
จัดงำนวันครู โดยกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน เสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงผู้ประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำกับหน่วยงำน ประชำชนในกำพัฒนำ
กำรศึกษำของชำติและสังคมในปีงบประมำณ 2560 มีข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดตรำด จ ำนวน 1,296 คน เข้ำร่วมกิจกรรม
ซึ่งผู้เข้ำร่วมงำนตลอดจนหน่วยงำนทั้งภำยในและหน่วยงำนภำยนอก  
มีควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม น ำไปสู่ควำมร่วมมือร่วมใจในกำร
พัฒนำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ให้เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพ นอกจำกนี้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด ยังร่วมกิจกรรมกับทุกภำคส่วนและกิจกรรมวันส ำคัญ ส่งผลให้
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจังหวัดตรำด เข้ำมำสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำในเขตพื้นที่ โดยจัดสรรงบประมำณก่อสร้ำงหอประชุมภำยใน
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ขนำดกว้ำง 16 เมตร ยำว 
50 เมตร สูง 2 ช้ัน เป็นเงินงบประมำณ 18 ล้ำนบำท โดยให้ ช่ือ
หอประชุมนี้ว่ำ “อำคำรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสทรงเจริญ
พระชนมำยุ 60 พรรษำ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำสยำมบรมรำชกุมำรี”
เริ่มก่อสร้ำง 28 ธันวำคม 2559 และแล้วเสร็จ 24 ตุลำคม 2560 
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กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส านึกความเป็นชาติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิต 
     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.1 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำตไิทย 
 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทยผ่ำนโครงกำรรณรงค์ป้องกัน
และแก้ไขปัญหำยำเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ของจังหวัดตรำด 
จัดโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ปีงบประมำณ 2560 เพื่อพัฒนำ
ลูกเสือ เนตรนำรี ให้มีควำมตระหนักในพิษภัยของยำเสพติด 
 4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ 
ประกำร กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย พลังงำนและควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ โดยพัฒนำโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนคุณธรรม
บูรณำกำรคุณธรรจริยธรรมในกำรจัดกำรเรียนรู้ทุกกลุ่มสำระพัฒนำครู 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน จัดค่ำยนักเรียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ส่งผลให้มีโรงเรียนที่มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศด้ำนกำรจัดกำรขยะ 
จ ำนวน ๗ โรงเรียนมีนวัตกรรมกำรจัดกำรขยะ ที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงยั่งยืนและเป็นแบบอย่ำงได้มีสถำนศึกษำได้รับกำรประเมินเป็น
สถำนศึกษำพอเพียงในปีงบประมำณนี้ ๑๙ โรงเรียน รวมมีสถำนศึกษำ
พอเพียงในสังกัด ๘๙ โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.91 ของโรงเรียนใน
สังกัด และคิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๑ ของโรงเรียนในสังกัดที่มีคุณสมบัติ 
รับกำรประเมิน 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ส่งเสริม 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพในด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) โดยจัดสรรอุปกรณ์ DLIT 
ให้ทุกโรงเรียนในสังกัด สนับสนุนให้โรงเรียนวำงแผนจัดกำรศึกษำด้วย 
DLIT มีกำรพัฒนำบุคลำกรผ่ำนโซเช่ียลมีเดียพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลฯลงสู่แผนกำรสอนผ่ำนกลุ่มเครือข่ำยและนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) นิเทศ 
ติดตำม โดยศึกษำนิเทศก์ท่ีรับผิดชอบโรงเรียน 
 ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ สถำนศึกษำในสั งกัดผ่ำนเกณฑ์ 
กำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
(DLIT) ของ สพฐ. จ ำนวน 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.58 มีกำรวำงแผน
และพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลฯ (DLIT) ตำมมำตรฐำนกำร
จัดกำรโรงเรียนศึกษำทำงไกลฯ (DLIT) จ ำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 
บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ (DLIT) ร้อยละ  83.38    
 สถำนศึกษำได้รับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ร้อยละ 100 
 จำกกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) พบว่ำผู้บริหำรมีกำรส่งเสริม สนับสนุน
ครูผู้สอนให้น ำ DLIT ไปใช้เพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนครูผูส้อน
มีกำรปรับกำรสอนโดยใช้ clip VDO กำรสอนใน DLIT Portable 
Classroom มำช่วยในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมีกำรเตรียมสื่อ
กำรเรียนกำรสอนเพิ่มขึ้น และนักเรียน สนใจกำรเรียนกำรสอน 
มำกขึ้น 
 ผลที่ ได้รับจำกกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) พบว่ำ ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
มีกำรใช้สื่อโซเช่ียลมี เดียในกำรติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร 
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ด้ำนกำรเรียนกำรสอนครูผู้สอนมีกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น และผู้บริหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เกี่ ยวกับกำรน ำ DLIT Portable Classroom ลงสู่ห้ องเรียน และ
โรงเรียนที่มีปัญหำเกี่ยวกับ Internet มีช่องทำงในกำรน ำสื่อกำรสอน  
ในรูปแบบ VDO มำใช้ในห้องเรียนได้เป็นอย่ำงดี  
 ผลที่สถำนศึกษำได้รับจำกกำรวำงแผนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ตำมมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำ
ทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) ส่งผลให้โรงเรียนใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและเครื่องรับโทรทัศน์ที่ได้รับจัดสรร 
เพื่อกำรเรียนกำรสอน อย่ำงถูกต้อง เหมำะสมและคุ้มค่ำ   
 ผลที่ ได้ จำกำรนิ เทศ ก ำกับ  ติ ดตำม และประเมินผล 
กำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (DLIT) พบว่ำ 
มีกำรใช้ประโยชน์จำกอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรเพื่อกำรเรียนกำรสอน 
อย่ำงแท้จริง มีกำรใช้สื่อใน DLIT เพิ่มมำกขึ้นเมื่อได้รับ DLIT Portable 
Classroom นักเรียนมีโอกำสเข้ำถึงแหล่งเรียนรู้ สื่อกำรเรียนรู้ ได้หลำย
ช่องทำง และสำมำรถศึกษำค้นคว้ำได้ด้วยตนเอง  
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ผลการด าเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2560 

1. ผลการด าเนินการตามนโยบายโครงการประชารัฐ 
 โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 17 โรงเรียน 
มุ่งเน้นกำรพัฒนำคุณภำพให้สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียน ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ได้รับกำรสนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำ และงบประมำณตำมแผนพัฒนำ
โรงเรียนและมีมำตรฐำนกระบวนกำร ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียน  
 ภำพควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรงเรียน 
ประชำรัฐของสถำนศึกษำที่ เข้ำร่วมโครงกำรคือ ผู้ เรียน มีควำม
กระตือรือร้นมำกขึ้นครู มีควำมตั้งใจและเป็นแบบอย่ำงที่ดีผู้บริหำร  
มีควำมเป็นผู้น ำ ให้กำรสนับสนุนโรงเรียน มีจุดเด่นให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น
ผู้ปกครองและชุมชน ให้ควำมร่วมมือกับโรงเรียน มีกำรสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรศึกษำ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ และรับผิดชอบต่อผลกำรจัด
กำรศึกษำ 

2. ผลการด าเนินการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
 โรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จ ำนวน
110 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ 100 

3. ผลการด าเนินการตามนโยบาย STEM Education 
เพื่อเร่งรัดพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำวิทยำศำสตร ์ คณิตศำสตร์ 

และคอมพิวเตอร์ในสถำนศึกษำพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำศำสตร์  
คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ ให้มีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้ 
สะเต็มศึกษำ (STEM Education) และพัฒนำศักยภำพศึกษำนิเทศก์ 
ผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำร กำรนิเทศ ก ำกับ 
ติดตำมสถำนศึกษำที่จัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจึงไดจ้ัดสรรงบประมำณ
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ตำมแนวด ำเนินกำรของ สพฐ. อบรมเชิงปฏิบั ติกำรครูผู้ สอน
วิทยำศำสตร์  คณิตศำสตร์ และคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่เข้ำโครงกำร 
ส่งผลให้ครูที่ผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
และมีศักยภำพในกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็มศึกษำ (STEM Education) 
ศึกษำนิเทศก์มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนรู้สะเต็ม
ศึกษำ และสำมำรถนิเทศได้ 

4. การด าเนินการตามนโยบายโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 
 มีสถำนศึกษำที่จัดกิจกรรมโครงกำร “ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้”  
ที่เป็นแบบอย่ำงได้ 56 โรงเรียน 

5. การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด บริหำรจัดกำร
โรงเรียนขนำดเล็ก ร้อยละ 33.33 ซึ่งเป็นโรงเรียนพื้นที่ เกำะ/ห่ำงไกล 
จ ำนวน 8 โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอื่น 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนหลัก
ของกำรมำเรียนรวม 2 โรงเรียน โดยสนับสนุนงบประมำณในกำรก่อสร้ำง 
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน  

6. ผลการด าเนินการตามนโยบายการป้องกันและลดอุบั ติเหตุ 
ทางท้องถนน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้ด ำเนินกำร
ป้องกันและลดอุบัติเหตุ และมีศูนย์วิจัยเพื่อสร้ำงเสริมควำมปลอดภัย
และป้องกันกำรบำดเจ็บในเด็กเข้ำมำมีส่วนร่วมกับ ในกำรจัดกิจกรรม
กำรป้องกันลดกำรเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสถำนศึกษำในสังกัดร้อยละ 100 
เข้ำร่วมกิจกรรมให้ควำมรู้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้รับส่งนักเรียน  
ท ำให้อุบัติเหตุส ำหรับนักเรียน ลดลงร้อยละ 85.71 
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ข้อเสนอแนะ 
จำกกำรสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำม

แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 พบข้อเสนอแนะ 
เพื่อกำรพัฒนำ ดังนี ้

๑. ด้านปัจจัย 
 1.1 งบประมำณ 
  1.1.1 ระยะเวลำจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนกระชั้นชิดกับสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้
กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงเร่งด่วน ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
ทับซ้อนกับกิจกรรม/โครงกำรที่วำงแผนไว้ล่วงหน้ำ ควรจัดสรรงบประมำณ 
มำให้ต้นปีงบประมำณ 
  1.1.2 จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ 
ท ำให้ต้องลดกลุ่มเป้ำหมำย หรือระยะเวลำกำรพัฒนำ (กำรพัฒนำครูผู้ช่วย)  
  1.1.3 ควำมชัดเจนของงบประมำณ มีกำรเปลี่ยนแปลง
งบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน 
ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงกำรได้รับแจ้งจ ำนวนงบประมำณที่จัดสรรให้จำก
หน่วยงำนย่อยใน สพฐ. แต่ยอดเงินที่จัดสรรให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง ไม่เพียงพอ ท ำให้กำรวำงแผนล่ำช้ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ควร
มีแผนส ำรองในกำรจัดสรรงบประมำณ ให้แผนปฏิบั ติกำรเสร็จ  
เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในต้นปีงบประมำณ 
 1.๒ บุคลำกร   
 บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
บุคลำกรย้ำยไปด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด 
ในระหว่ำง  ปีงบประมำณ ท ำให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรที่ย้ำยไปไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนต่อเนื่องและบุคลำกรไม่เพียงพอท ำให้ต้องลดบำงกิจกรรม/
โครงกำร ควรมีกำรบูรณำกำรตัวช้ีวัด/กลยุทธ์/จุดเน้นที่มีลักษณะ 
ใกล้เคียงกันเป็นโครงกำรกำรเดียวกัน 
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๒. ด้านกระบวนการ 
 ๒.๑ กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรยังไม่ตรงตำมจุดประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ในโครงกำร บำงโครงกำรยังต้องติดตำมกำรรำยงำนผล ควรมี
กำรก ำกับติดตำม ประเมินโครงกำรก่อนบรรจุในแผนปฏิบัติกำร มีกำร
ติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรระหว่ำงและหลังกำรปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจัง
ต่อเนื่อง 
 2.2 รูปแบบกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ส่วนใหญ่เป็นกำร
อบรม ศึกษำดูงำน ในลักษณะกำรดึงครูออกจำกห้องเรียน ควรมี
รูปแบบกำรพัฒนำโดยยึดพื้นที่/บริบท/โรงเรียนเป็นฐำน เช่น กำรนิเทศ
ภำยในโรงเรียน กำรนิเทศทำงไกล กำรใช้กระบวนกำร PLC ในกำรพัฒนำ 
บุคลำกรให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำร 

๓. ผลผลิต 
 3.1 ผลทดสอบ O-NET ปีกำรศึกษำ2559 ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ใน ช้ันและวิชำที่ ต่ ำกว่ำ
ระดับประเทศควรเร่งยกระดับคุณภำพ โดยกำรก ำหนดนโยบำย/
มำตรกำรของเขตพื้นที่ ควรมีกำรวิเครำะห์ตนเองจำกผลกำรทดสอบ 
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน ตำมมำตรฐำนตัวช้ีวัด กำร
วัดผลระดับช้ันเรียนให้เป็นตำมมำตรฐำนตัวช้ีวัด กำรใช้แบบทดสอบที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกับแบบทดสอบระดับชำติ 

3.2 โรงเรียนที่ มี คุณภำพ เป็นโรงเรียนตำมโครงกำร 
ที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนดเช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ ำต ำบล 
โรงเรียนประชำรัฐ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ควรมีรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรียน
ให้มีคุณ ภำพตำมบริบทของเขตพื้ นที่  แล้ วยกย่องเชิด ชู เกียรติ 
เพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำงำน 
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ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ท่ี   275 /๒๕60 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕60 

-------------------------------------- 
ด้วยส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ.๒๕60 ดังน้ัน เพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยจึงแต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อ

ตรวจสอบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ประกอบด้วย 
 ท่ีปรึกษำ  
 นำยอัมพล  หันทยุง   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 คณะท ำงำน 
 1. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด         หัวหน้ำคณะท ำงำน 
 (รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน)    
 2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด คณะท ำงำน 
 3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม    คณะท ำงำน 
 4. เจ้ำหน้ำท่ีธุรกำรแต่ละกลุ่ม    คณะท ำงำน 
 5. นำงธัญญำฉำยศิริ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
 6.นำยวิจิตร  สัมโย ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
 7. นำงเสน่ห์  บุญชู ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
 8.นำงสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
 9. นำงสุพัตรำ  เรืองขจิต ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ                   คณะท ำงำน 
 10. นำงสำวสะใบแพร  มำกต่ำย    ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
 11. นำงกรวรรณ  บุญฤทธิ์  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพเิศษ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 12. นำงปิยมนสินธุสำร  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 13. นำงชมพูนุช  เสริมเสนำบุญ  เจ้ำพนักงำนธุรกำรช ำนำญงำน  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 14. นำงสำวอังศุมำลย์  ช ำปฏิ นักประชำสัมพันธ์ปฏิบัติกำร    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบข้อมูล เสนอแนะพร้อมจัดท ำรูปเล่มรำยงำนแผนกำร
ด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2560 
  ท้ังน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
   สั่ง ณ วันท่ี 25  ธันวำคม พ.ศ. 2560 
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คณะผู้จัดท า 
ที่ปรึกษำ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ผู้อ ำนวยกำรกลุม่ทุกกลุม่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 
คณะท ำงำน 

1. นำงสำวสดุคนึง  ไชยสิทธิ์  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด 

2. นำงกรวรรณ  บญุฤทธิ ์ นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ 
3. นำงปยิมน  สินธสุำร นักวิเครำะหน์โยบำยและแผนปฏิบัตกิำร 
4. นำงชมพูนุช  เสริมเสนำบญุ เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน 
5. นำงสำวอังศมุำลย์  ช ำปฏ ิ นักประชำสมัพันธ์ปฏิบตัิกำร 
 
ปก รูปเลม่ 

1. นำงชมพูนุช  เสริมเสนำบญุ เจ้ำพนักงำนธรุกำรช ำนำญงำน 
2. นำงสำวอังศมุำลย์  ช ำปฏ ิ นักประชำสมัพันธ์ปฏิบตัิกำร 
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