
 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
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ค ำน ำ 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด มีภำรกิจในกำรส่งเสริม
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวจะบรรลุผลส ำเร็จได้
จะต้องมีกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนำ 
ประสำนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนสถำนศึกษำ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ เพื่อน ำข้อมูลมำวิเครำะห์วำงแผนกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดฉบับนี้ จัดท ำขึ้นเพื่อเสนอผลกำรด ำ เนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและกระทรวงศึกษำธิกำร รวมทั้ งเป็น เอกสำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องและสำธำรณชนได้รับทรำบผลกำรด ำเนินงำน 

 หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ รำยงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
ขอขอบคุณคณะผู้ด ำเนินกำรและผู้ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำเอกสำรทุกท่ำน 
ไว้ ณ โอกำสนี้ 

 

 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ธันวำคม 2561 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญ 

 

หน้ำ 

ส่วนท่ี 1  บริบทของจังหวัดตรำดและส ำนักงำนเขต 
            พื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำตรำด         1 
ส่วนท่ี 2  ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ        18 
ส่วนท่ี 3  ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561      22 
ส่วนท่ี 4  สรุปและข้อเสนอแนะ        79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบัญตำรำง 
หน้ำ 

ตำรำงที่ 1  จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน แยกรำยอ ำเภอและสังกัด        
              ปีกำรศึกษำ 2561            9 
ตำรำงที่ 2  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรยีน  
              (Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560         41 
ตำรำงที่ 3  ตำรำงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพ้ืนฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
               ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2560       42 
ตำรำงที่ 4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
               ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบมำกกว่ำ 
               ร้อยละ 50                    56 
ตำรำงที่ 5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
               ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบมำกกว่ำ 
               ร้อยละ 50         57 
 



1 

 

 
 

 
 

ที่ต้ังส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ตั้งอยู่ที่เลขที่ 356 หมู่ที่ 2  
ถนนสุขุมวิท ต ำบลวังกระแจะ อ ำเภอเมืองตรำด จังหวัดตรำด รหัสไปรษณีย์ 23000  
เบอร์โทรศัพท์ 0 - 3952 – 2816 โทรสำร 0 - 3951 - 1278 Website :http://tratedu.go.th 
E-mail : tratedu@gmail.com 

ลักษณะภูมอิำกำศ 

 จังหวัดตรำดมสีภำพอำกำศไมร่้อนจัดหรือหนำวจดัจนเกินไป เนื่องจำกพ้ืนท่ี
ของจังหวัดมีเกำะต่ำง ๆ มำกมำย ถึง 52 เกำะ จึงเป็นเสมือนก ำแพงกั้นบังคลื่นลม 
พื้นที่จังหวัดตรำดจึงไม่เคยได้รับควำมเสียหำยจำกลมพำยุ ลักษณะภูมิอำกำศเป็นแบบ
ร้อนช้ืน มีฝนตกชุกเกือบตลอดปี แบ่งเป็นฤดู ดังนี ้
  ฤดูหนำว มีเพียงระยะเวลำสั้น ๆ ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน ถึงเดือน
กุมภำพันธ์ อำกำศไมห่นำวเย็นมำกนัก อุณหภูมิเฉลี่ย 20 องศำเซลเซียส 
  ฤดูร้อน อยู่ระหว่ำงเดือนมีนำคม ถึงเดือนเมษำยน อุณหภูมเิฉลี่ย 
34 องศำเซลเซียส 
  ฤดูฝน อยู่ในช่วงเดือน พฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม 

สภำพภูมิศำสตร์ 

จังหวัดตรำด เป็นจังหวัดชำยแดนสุดฝั่งทะเลตะวันออก มีลักษณะคล้ำยหัวช้ำง  
อำณำเขตด้ำนชำยแดนติดกับประเทศกัมพูชำทั้งทำงบกและทำงทะเลยำว 330 กิโลเมตร 

ส่วนที่ 1 
บริบทของจังหวัดตรำด 

และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
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อยู่ห่ำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมเส้นทำงสำยใหม่ บำงนำ – บ้ำนบึง – แกลง - ตรำด  
เป็นระยะทำง 315 กิโลเมตร 

อำณำเขตกำรปกครอง 
 มีอำณำเขตพื้นท่ีทำงบก 2,819 ตำรำงกิโลเมตร หรือ 1,761,000 ไร่ 
มีพื้นท่ีปกครองทำงทะเล 7,257 ตำรำงกิโลเมตร 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และประเทศกัมพูชำ 
ทิศใต้ ติดต่อกับ อ่ำวไทย และ น่ำนน้ ำทะเลประเทศกมัพูชำ  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ประเทศกัมพูชำ มีทิวเขำบรรทดัเปน็แนวกั้นเขตแดน  
ทิศตะวันตก ตดิต่อกับ อ ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุร ี

กำรปกครองของจังหวัดตรำด 
รำชกำรส่ วนภู มิ ภำค ประกอบด้ วย 7 อ ำเภอ 38 ต ำบล 261 หมู่ บ้ ำน  

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 ำเภอคลองใหญ ่ 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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แผนที่จังหวัดตรำดและอำณำบริเวณติดต่อ 
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ผู้บริหำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นายอัมพล  หันทยุง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

   

นำงลัดดำ  ท่ำพริก 
รอง ผอ.สพป.ตรำด 

นำงสำวสุดคนึง  ไชยสิทธ์ิ 
รอง ผอ.สพป.ตรำด 

นำยวิชชำ  ครุปิติ 
รองผอ.สพป.ตรำด 
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นำงสำวสำยสุนีย์  พลขันธ ์

ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ. 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย 

   

  

นำงบูรณ์นรำ  กณิกนันต ์
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผล 

กำรจัดกำรศึกษำ 

นำยบรรจง  ศรีตะ 
ผอ.กลุ่มอ ำนวยกำร 

นำยรณกฤต  ยอดศิริ 
ผอ.กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

นำงสมใจ  วัฒฐำนะ 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ. 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

นางกรวรรณ  บุญฤทธิ ์
ปฏิบัติหน้าที ่ผอ. 

กลุ่มนโยบายและแผน 

นำงนำรถฤดี  จำมลิกุล 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ. 

กลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์

นำงเสน่ห์  บุญช ู
ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ.กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ 

ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 

 

นำงจิรำพร ทองภักดี 
ปฏิบัติหน้ำที ่ผอ.กลุ่มพัฒนำครู 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ปีงบประมำณ 2561 

กลุ่ม 
จ ำนวนบุคลำกำร (คน) 

ข้ำรำชกำร 
ลูกจ้ำง 
ประจ ำ 

ลูกจ้ำง
ชั่วครำว 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด 

1 
  

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด 

3 
  

นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 15   
อ ำนวยกำร 5 7 5 
บริหำรงำนบุคคล 7  1 
กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1  1 
ส่งเสริมจัดกำรศึกษำ 6  1 
กลุ่มนโยบำยและแผน 3  1 
บริหำรกำรเงินและสินทรัพย ์ 4  3 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 2   
กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำร
สื่อสำร 

(3)* 
  

รวม 47 7 12 

*กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร ใช้บุคลำกรจำก   
 กลุ่มอ ำนวยกำร 2 คน กลุ่มนเิทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 1 คน 

 ในปีงบประมำณ 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
มีบุคลำกำรทั้งหมด 66 คน มีลูกจ้ำงประจ ำ 7 คน ลูกจ้ำงช่ัวครำว 12 คน  

 

 

จ ำนวนบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ปีงบประมำณ 2561 
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นำยวุฒวิัฒน์ อินทสุวรรณ   
ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ

เขำสมิง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นำยประเมิน ทองพร่อง 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ทับทิมสยำม 

ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 

 
นำยสุชำติ กะไชยวงษ ์

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ปทุมหลวง 

 
นำยเกียรติศักดิ ์วงค์กุลพิลำศ   
ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ

ทรรศพล 

 
นำยครำวธุ หงษ์วิเศษ 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 
ลุ่มแม่น้ ำตรำด 

 
นำยวสันต ์ผำชลำ 

ศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำเขำสมิง 1 

 
นำยวิทยำ ต้อยยำต ี

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
ถิ่นพลอยแดง 

 
ว่ำที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวำที  
ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ

คลองใหญ่ 

 
นำงศิริรัตน์ โพธิ์ทอง 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
แหลมงอบ 

 
นำยสังคม จิตนำวสำร 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
เกำะช้ำง 

 
นำยณรงค์ ถำวรวงษ ์

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ
เกำะกูด 
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รวมทั้งหมด 11 ศูนย์เครือข่ำย 109 โรงเรียน 2 สำขำ 

หมำยเหตุ  (1) คือ จ ำนวนโรงเรียนสำขำ 

 

ศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำ 

ที่ตั้ง 
จ ำนวน
โรงเรียน 

ประธำนศูนย/์ 
หมำยเลขโทรศัพท ์

ปทุมหลวง 
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด 
(อรรถพรสงเครำะห์) 

12 
นำยสุชำติ กะไชยวงษ ์
08-1762-1752 

ทรรศพล 
โรงเรียนวัดคิรีวิหำร 
(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 

13 
นำยเกียรติศักดิ ์ วงค์กุลพิลำศ  
08-9246-3834 

ลุ่มแม่น้ ำตรำด 
รร.บ้ำนท่ำเรือจ้ำง  
(ประชำชนูปถัมภ์) 

11 
นำยครำวธุ  หงษ์วิเศษ 
08-1862-3849 

เขำสมิง 1 
รร.วัดท่ำโสม  
(คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง) 

13(1) 
นำยวสันต ์ ผำชลำ 
08-4147-6257 

เขำสมิง 2 รร.บ้ำนดอนสูง 10 
นำยวุฒวิัฒน์  อินทสุวรรณ   
08-9834-1124 

ทับทิมสยำม รร.บ้ำนสระใหญ่ 9 
นำยประเมิน  ทองพร่อง 
08-1723-4797 

ถิ่นพลอยแดง รร.วัดช้ำงทูน 10 
นำยวิทยำ  ต้อยยำต ี
08-1863-3763 

คลองใหญ่ รร.บ้ำนคลองมะขำม 11 
ว่ำที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวำท ี 
08-9245-8655 

แหลมงอบ 
รร.วัดบำงปิดล่ำง  
(รำษฎร์สงเครำะห์) 

11(1) 
นำงศิริรัตน์  โพธิ์ทอง 
08-1577-5409 

เกำะช้ำง รร.บ้ำนคลองพร้ำว 5 
นำยสังคม  จิตนำวสำร 
08-1945-3002 

เกำะกูด รร.บ้ำนคลองเจ้ำ 4 
นำยณรงค์  ถำวรวงษ ์
08-1863-8776 

ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ 
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ตำรำงที่ 1  จ ำนวนสถำนศกึษำ จ ำนวนนักเรียน แยกรำยอ ำเภอและสังกัด 
             ปีกำรศึกษำ 2561 

อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวน 
ห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

เมืองตรำด 36 4,078 3,831 7,909 385 
คลองใหญ ่ 11 1,730 1,585 3,315 145 
เขำสมิง 23(1) 2,212 2,034 4,246 231 
บ่อไร ่ 19 1,971 1,781 3,752 188 

แหลมงอบ 11(1) 697 596 1,293 99 
เกำะกูด 4 200 205 405 32 
เกำะช้ำง 5 755 632 1,387 62 

รวม 109(2) 11,643 10,664 22,307 1,142 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2561 

 จำกตำรำง พบว่ำสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื ้นที ่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด มี 109 โรงเร ียน 2 สำขำ โดยใน เขตอ ำเภอเม ืองตรำด  
มีจ ำนวนมำกที่สุด รองลงมำ อ ำเภอเขำสมิง อ ำเภอบ่อไร่ อ ำเภอแหลมงอบ อ ำเภอ
คลองใหญ่ อ ำเภอเกำะช้ำง และน้อยที่สุดคืออ ำเภอเกำะกูดคิดเป็นร้อยละ 32.43, 
21.62, 17.12, 10.81, 9.91, 4.50 และ 3.60 ตำมล ำดับ และแยกตำมจ ำนวน
นักเรียน พบว่ำ อ ำเภอเมืองตรำด มีจ ำนวนนักเรียนมำกที่สุด รองลงมำ อ ำเภอเขำ
สมิง อ ำเภอบ่อไร่ อ ำเภอคลองใหญ่ อ ำเภอเกำะช้ำง อ ำเภอแหลมงอบ และน้อย
ที ่ส ุดคือ  อ ำเภอเกำะกูด ค ิดเป็นร้อยละ 35.46, 19.03, 16.82, 14.48, 6.22, 
5.80 และ 1.82 ตำมล ำดับ 

จ ำนวนสถำนศึกษำ จ ำนวนนักเรียน แยกรำยอ ำเภอและสังกัด 
ปีกำรศึกษำ 2561 
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โรงเรียนโครงกำร STEM (จ ำนวน 20 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมือง อ ำเภอคลองใหญ ่
1. โรงเรียนคลองขวำง 12. โรงเรียนบ้ำนคลองจำก 
2. โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน 13. โรงเรียนบ้ำนคลองมะขำม 
3. โรงเรียนบ้ำนฉำงเกลือ (รักเมืองไทย 3) 14. โรงเรียนบ้ำนเนินตำล 
4. โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำง (ประชำชนูปถัมภ์) 15. โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ 
5. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) อ ำเภอบ่อไร่ 
6. โรงเรียนอนุบำลตรำด 16. โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
อ ำเภอแหลมงอบ 17. โรงเรียนบ้ำนสระใหญ่ 
7. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถมัภ์) 18. โรงเรียนบ้ำนหนองบอน 
อ ำเภอเขำสมิง 19. โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ 
8. โรงเรียนชุมชนบ้ำนเขำสมิง อ ำเภอเกำะชำ้ง 
9. โรงเรียนบ้ำนเจียรพัฒนำ 20. โรงเรียนบ้ำนคลองพร้ำว 
10. โรงเรียนบ้ำนโป่ง  
11. โรงเรียนวัดท่ำโสม (คุณสำรรำษฎรบ์ ำรุง)  

โรงเรียนในฝัน (จ ำนวน 12 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำสมิง 
1. โรงเรียนคลองขวำง 7. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
2. โรงเรียนบ้ำนท่ำเรือจ้ำง (ประชำชนูปถัมภ์) 8. โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะปอ่ง 
อ ำเภอแหลมงอบ อ ำเภอคลองใหญ ่
3. โรงเรียนชุมชนวัดบำงกระดำน (สวนรำษฎร์บ ำรุง) 9. โรงเรียนบ้ำนคลองมะขำม 
4. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถมัภ์) 10. โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ 
อ ำเภอบ่อไร่ อ ำเภอเกำะชำ้ง 
5. โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์ 11. โรงเรียนบ้ำนคลองพร้ำว 
อ ำเภอเกำะกูด 
6. โรงเรียนอนุบำลเกำะกูด 

12. โรงเรียนวัดสลักเพชร 
 

 
 
 

โรงเรียนคุณภำพที่เป็นต้นแบบด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
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โรงเรียนปลอดขยะ (จ ำนวน 3 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอคลองใหญ ่
1. โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน 3. โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว 
2. โรงเรียนวัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)  

โรงเรียนประชำรัฐ จ ำนวน 2 รุ่น  
รุ่นที่ 1 (จ ำนวน 17 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำสมิง 
1. โรงเรียนชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถมัภ์) 10. โรงเรียนบ้ำนตำมำง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
2. โรงเรียนบ้ำนไร่ป่ำ 11. โรงเรียนบ้ำนโป่ง 
3. โรงเรียนวัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 12. โรงเรียนบ้ำนอ่ำงกะปอ่ง 
4. โรงเรียนวัดไทรทอง อ ำเภอบ่อไร่ 
5. โรงเรียนวัดบำงปรือ 13. โรงเรียนบ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล 
6. โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม - บุญอยู ่อุทิศ) 14. โรงเรียนบ้ำนสระใหญ่ 
7. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเครำะห์) 15. โรงเรียนบ้ำนหนองบอน 
อ ำเภอแหลมงอบ 16. โรงเรียนวัดช้ำงทูน 
8. โรงเรียนบ้ำนคลองใหญ่ อ ำเภอเกำะชำ้ง 
9. โรงเรียนอนุบำลวัดน้ ำเช่ียว 17. โรงเรียนอนุบำลเกำะช้ำง 
รุ่นที่ 2 (จ ำนวน 1 โรงเรียน2 เครือข่ำย) 
อ ำเภอเมืองตรำด  
1. โรงเรียนชุมชนวัดอ่ำวชอ่  
เครือข่ำย  
1. โรงเรียนบ้ำนแหลมพร้ำว  
2.โรงเรียนวัดอ่ำวใหญ ่  

โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภำพด ี(จ ำนวน 1 โรงเรียน) 

อ ำเภอเมืองตรำด 

โรงเรียนคลองขวำง 
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โรงเรียน DLTV  (จ ำนวน 52 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำสมิง 
1.โรงเรียนบ้ำนท่ำประดู่ 28. โรงเรียนบ้ำนคลองศอก 
2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งไก่ดัก      (เพิ่มประชำรำษฎร์อุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนบ้ำนนำเกลือ 29. โรงเรียนบ้ำนตำมำง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) 
4. โรงเรียนบ้ำนบำงปรง 30. โรงเรียนบ้ำนมณฑล 
5. โรงเรียนบ้ำนปำกคลองน้ ำเชี่ยว 31. โรงเรียนบ้ำนห้วงพัฒนำ 
6. โรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน 32. โรงเรียนวัดท่ำหำด 
7. โรงเรียนบ้ำนสวนใน 33. โรงเรียนวัดพนมพริก 
8. โรงเรียนวัดตะกำง 34. โรงเรียนวัดสลัก 
9. โรงเรียนวัดบุปผำรำม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภำพที่ 100) 35. โรงเรียนวัดเสนำณรงค์ 
10. โรงเรียนวัดวิเวกวรำรำม (ศุภกิจวิบลูอุปถัมภ์) 36. วัดดินแดง 
11. โรงเรียนวัดสะพำนหิน อ ำเภอคลองใหญ ่
12. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 37. โรงเรียนบ้ำนโขดทรำย 
13. โรงเรียนวัดห้วงน้ ำขำว 38. โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว 
14. โรงเรียนวัดอ่ำวใหญ ่ 39. โรงเรียนบ้ำนตำหนึก 
15. โรงเรียนบ้ำนแหลมพร้ำว 40. โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 
16. บ้ำนเนินตำแมว 41. โรงเรียนวัดห้วงโสม 
อ ำเภอแหลมงอบ อ ำเภอบ่อไร่ 
17. โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง 42. โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง 
18. โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ 43. โรงเรียนบ้ำนจัดสรร 
19. โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ 44. โรงเรียนบ้ำนด่ำนชุมพล 
20. โรงเรียนวัดบำงปิดบน 45. โรงเรียนบ้ำนตำงำม 
21. โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์) 46. โรงเรียนบ้ำนปะเดำ 
22.โรงเรียนวัดแหลมมะขำม (กัลยำณกติติวิทยำ) 47. โรงเรียนบ้ำนมะนำว 
23. โรงเรียนวัดแหลมมะขำม สำขำแหลมทองหลำง 48. โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ 
24. โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง 49. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ44 (บ้ำนนนทรีย์) 
อ ำเภอเกำะชำ้ง อ ำเภอเกำะกูด 
25. โรงเรียนอนุบำลเกำะช้ำง 50. โรงเรียนบ้ำนอ่ำวพร้ำว 
26. โรงเรียนวัดวัชคำมคชทวีป 51. โรงเรียนบ้ำนคลองเจ้ำ 
27. โรงเรียนบ้ำนบำงเบ้ำ 52. โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก (สถิตสุทธวิงษ์) 
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โรงเรียนขนำดเล็ก (จ ำนวน 45 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำสมิง 
1.โรงเรียนบ้ำนท่ำประดู่ 25. วัดดินแดง 
2. โรงเรียนบ้ำนทุ่งไก่ดัก 26. ชุมชนบ้ำนเขำสมิง สำขำวัดล ำภูรำย 
3. โรงเรียนบ้ำนนำเกลือ 27. โรงเรียนบ้ำนมณฑล 
4. โรงเรียนบ้ำนบำงปรง 28. โรงเรียนบ้ำนห้วงพัฒนำ 
5. โรงเรียนบ้ำนปำกคลองน้ ำเชี่ยว 29. โรงเรียนวัดท่ำหำด 
6. โรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน 30. โรงเรียนวัดพนมพริก 
7. โรงเรียนบ้ำนสวนใน 31. โรงเรียนวัดสลัก 
8. โรงเรียนบ้ำนเนินตำแมว 32. โรงเรียนวัดเสนำณรงค์ 
9. โรงเรียนวัดตะกำง อ ำเภอคลองใหญ ่
10. โรงเรียนวัดบุปผำรำม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภำพที่ 100) 33. โรงเรียนบ้ำนโขดทรำย 
11. โรงเรียนวัดวิเวกวรำรำม (ศุภกิจวิบลูอุปถัมภ์) 34. โรงเรียนวัดห้วงโสม 
12. โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 35. โรงเรียนบ้ำนตำหนึก 
13. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 36. โรงเรียนบ้ำนหนองม่วง 
14. โรงเรียนวัดห้วงน้ ำขำว อ ำเภอบ่อไร่ 
15. โรงเรียนวัดอ่ำวใหญ ่ 37. โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง 
16. โรงเรียนบ้ำนแหลมพร้ำว 38. โรงเรียนบ้ำนตำงำม 
17. โรงเรียนวัดแหลมกลัด 39. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ44(บ้ำนนนทรีย์) 
อ ำเภอแหลมงอบ 40. โรงเรียนบ้ำนมะนำว 
18. โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง 41. โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ 
19. โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ อ ำเภอเกำะชำ้ง 
20. โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ 42. โรงเรียนอนุบำลเกำะช้ำง 
21. โรงเรียนวัดบำงปิดบน 43. โรงเรียนวัดวัชคำมคชทวีป 
22. โรงเรียนวัดแหลมมะขำม (กัลยำณกติติวิทยำ) อ ำเภอเกำะกูด 
23. โรงเรียนวัดแหลมมะขำมสำขำบำ้นแหลมทองหลำง 44. โรงเรียนบ้ำนอ่ำวพร้ำว 
24. โรงเรียนบ้ำนเนินดินแดง 45. โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก(สถิตสุทธวิงษ์) 
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โรงเรียนดีประจ ำต ำบล (จ ำนวน 37 โรงเรียน) 
อ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอเขำสมิง 
วัดคิรีวิหำร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชุมชนบ้ำนเขำสมิง 
วัดตะกำง วัดท่ำโสม(คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง) 
วัดวรุณดิตถำรำม บ้ำนเจียรพัฒนำ 
วัดแหลมหิน บ้ำนดอนสูง 
บ้ำนคลองประทุน บ้ำนหนองบัว 
ชุมชนวัดอ่ำวช่อ วัดพนมพริก 
วัดห้วงน้ ำขำว บ้ำนตำมำง (อมฤทธิอ์ุปถัมภ์) 
ชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์) บ้ำนโป่ง 
บ้ำนไร่ป่ำ อ ำเภอบ่อไร่ 
วัดบำงปรือ บ้ำนปะอำ 
วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู ่ อุทิศ) บ้ำนสระใหญ ่
วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเครำะห์) บ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล 
วัดไทรทอง วัดช้ำงทูน 
อ ำเภอแหลมงอบ บ้ำนหนองบอน 
วัดบำงปิดล่ำง(รำษฎร์สงเครำะห์) อ ำเภอคลองใหญ ่
วัดแหลมมะขำม สำขำบำ้นแหลมทองหลำง บ้ำนคลองจำก 
บ้ำนคลองใหญ่ บ้ำนไม้รูด(วิสิทธิ์ประชำสรรค์) 
อนุบำลวัดน้ ำเช่ียว บ้ำนหำดเล็ก 
อ ำเภอเกำะชำ้ง อ ำเกำะกูด 
บ้ำนบำงเบ้ำ บ้ำนคลองเจ้ำ 
อนุบำลเกำะช้ำง บ้ำนเกำะหมำก(สถิตย์สุทธวิงษ์) 
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โรงเรียนดีใกล้บ้ำน (แม่เหล็ก) (จ ำนวน 2 โรงเรียน  6 เครือข่ำย) 
อ ำเภอแหลมงอบ 
โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง (รำษฎร์สงเครำะห์)จัดตั้งเป็นศูนย์ปัญจวิทยำคำร 
มีโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 4 โรงเรียน  
1. โรงเรียนบ้ำนอ่ำวตำลคู่ 
2. โรงเรียนบ้ำนธรรมชำติล่ำง 
3. โรงเรียนวัดบำงปิดบน 
4. โรงเรียนวัดทองธรรมชำติ 
อ ำเภอบ่อไร่ 
โรงเรียนบ้ำนคลองแอ่ง 
มีโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 2 โรงเรียน 
1. โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ 
2. โรงเรียนบ้ำนตำงำม 
หมำยเหตุ  โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบและโรงเรียนบ้ำนตำงำม ประกำศเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน   
              ตั้งแต่ ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

รำงวัลระดับประเทศ 
รำงวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 
โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว  อ ำเภอคลองใหญ่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
โรงเรียนวัดคิรีวิหำร (สมเด็จพระวันรัตอปุถัมภ์)  อ ำเภอเมืองตรำด 
รำงวัลโรงเรยีนพระรำชทำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดเล็ก 
โรงเรียนอนุบำลบ่อพลอยรำษฎร์รังสรรค์  อ ำเภอบ่อไร ่
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดกลำง 
โรงเรียนบ้ำนคลองมะขำม  อ ำเภอคลองใหญ่ 
รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. โครงกำรสถำนศึกษำสขีำว ปลอดยำเสพติดและอบำยมุข  
ประจ ำปี 2559 
โรงเรียนบ้ำนคลองประทุน  อ ำเภอเมืองตรำด 
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รำงวัลชมเชย กำรประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ พระรัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ 
ระดับประเทศ 
โรงเรียนวัดหนองเสม็ด  อ ำเภอเมืองตรำด 
รำงวัลโครงกำรโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับดี ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2560 
โรงเรียนบ้ำนเปร็ดใน  อ ำเภอเมืองตรำด 
รำงวัล IQA AWARD ประจ ำปี 2561 
ระดับรำงวัลยอดเยี่ยม 
ขนำดใหญ่พิเศษ  
โรงเรียนอนุบำลตรำด  อ ำเภอเมืองตรำด 
ขนำดกลำง 
โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่  อ ำเภอคลองใหญ่ 
ขนำดเล็ก 
โรงเรียนบ้ำนหำดเล็ก  อ ำเภอคลองใหญ ่
โรงเรียนวัดท่ำหำด  อ ำเภอเขำสมิง 
โรงเรียนบ้ำนเกำะหมำก (สถิตสุธิวงษ์) อ ำเภอเกำะกูด 
ระดับรำงวัลดเีด่น  
ขนำดกลำง 
โรงเรียนบ้ำนเนินตำล  อ ำเภอคลองใหญ่ 
โรงเรียนบ้ำนหนองบอน  อ ำเภอบ่อไร ่
รำงวัลชมเชยกำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯท ำนองสรภัญญะ โครงกำรส่งเสริมศีลธรรม
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระปรมิน 
ทรมหำภูมิพลฯ ระดับประเทศ 
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล  อ ำเภอเมืองตรำด 
รำงวัลชมเชยพิเศษ ระดับประเทศ กำรประกวดสวดมนต์หมู่ฯ ท ำนองสรภัญญะ 
ระดับประถมศึกษำ ทีมหญิงล้วน งำนสัปดำห์ส่งเสริมพระพุทธศำสนำเนื่องใน
เทศกำลวันวิสำขบชูำ ประจ ำปี 2561 
โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล อ ำเภอเมืองตรำด 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุข ระดับเพชร 
โรงเรียนวัดฆ้อ อ ำเภอเขำสมิง 
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รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรประกวด "วิจิตรตระกำรกรวยอุปัชฌำย์" เฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
(ระดับประถมศึกษำ) 
โรงเรียนบ้ำนเจียรพัฒนำ  อ ำเภอเขำสมงิ 
รำงวัลประกวดโอทอป จูเนียร์ OTOP JUNIOR CONTEST 
โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่  อ ำเภอคลองใหญ่  
รำงวัลระดับโรงเรียน (School Quality Award : ScQA) ประจ ำปี 2560 ส ำหรับ
โรงเรียนในโครงกำรยกระดับคุณภำพสู่มำตรฐำนสำกล 
โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ อ ำเภอคลองใหญ่ 
รำงวัลจัดท ำสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เร่ือง เหงือกปลำหมอมหัศจรรย์ ชั้น ป.6  
ตำมโครงกำรส่งเสริมกำรผลิตและพัฒนำสื่ออิเล็กทรอนกิส์เพ่ือกำรพัฒนำทักษะ
อำชีพ ระดับประถมศึกษำและมธัยมศึกษำ ในรูปแบบ WBI (Web-based 
Insruction) ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่  อ ำเภอคลองใหญ่ 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดมีทิศทำง กำรพัฒนำ
กำรศึกษำ ดังนี ้

แผนพัฒนำกำรศึกษำจังหวัดตรำด พ.ศ.2560 – 2564 

วิสัยทัศน์  
 “มุ่งพัฒนำกำรศึกษำให้มีคณุภำพตำมมำตรฐำนสำกล ผู้เรียนมีทักษะกำร
ด ำเนินชีวิต บนพื้นฐำนเศรษฐกจิพอเพียงในสังคมของเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ” 

พันธกิจ  
1. พัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  
2. ขยำยโอกำสกำรเขำ้ถึงบรกิำรทำงกำรศึกษำอยำ่งเทำ่เทยีมและทั่วถึงตอ่เนื่องตลอดชีวิต  
3. สนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตด้วยวถิีควำมเป็นไทยบนพื้นฐำนตำมหลกัปรัชญำของ  
   เศรษฐกิจพอเพียง  
4. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมสี่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ  
5. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ  

ยุทธศำสตร์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรยีนมีผลสมัฤทธิ์ทำงกำรเรยีนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล 
2. สถำนศึกษำผ่ำนเกณฑ์กำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอกในระดับสำกล 
3. ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรไดร้ับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำขำวิชำชีพ 
   อย่ำงต่อเนื่อง 
4. มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพส ำหรับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

ส่วนที่ 2 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพ  
                            กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกระดับสำมำรถเข้ำถึงโอกำสทำงกำรศึกษำได้อย่ำงท่ัวถึงเท่ำเทียม 
   และมีคุณภำพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินชีวิตด้วยวิถีควำมเป็นไทย 
                            บนพื้นฐำนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกจิพอเพียง 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีทักษะกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. ผู้เรียนมีลักษณะอันพึงประสงคต์ำมค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
3. สถำนศึกษำเสริมสร้ำงคณุธรรม จริยธรรม และทักษะชีวิตให้กับผูเ้รียน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริม ให้ทุกภำคส่วน   
                             มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
เป้ำประสงค์ 
1. หน่วยงำนทำงกำรศึกษำมีระบบบริหำรจดักำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำในเขต 
                            พัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนมีควำมรูแ้ละควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของพื้นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
2. ผู้เรียนมีทักษะและควำมพร้อมส ำหรับกำรด ำเนินชีวิตในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
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นโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2561 

วิสัยทัศน ์
 บริหำรจัดกำรอยำ่งมีคณุภำพ มุ่งสู่มำตรฐำนสำกล โดยมสี่วนร่วมกบัทุกภำคส่วน 

พันธกิจ 
1. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำให้ครอบคลุมทัว่ถึง 
2. พัฒนำกำรศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล 
3. พัฒนำระบบกำรบรหิำรจดักำรโดยกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน 
4. ส่งเสรมิ สนับสนุน กำรปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มคีุณธรรมและด ำรงชีวิต 
   ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ส่งเสรมิ สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

เป้ำประสงค์ 
1. ผู้เรียนไดร้ับโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงครอบคลุมทั่วถึง 
2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
4. ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีจิตส ำนึกควำมเป็นชำตไิทยมีคุณธรรม 
   และด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง   
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.1 เพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงท่ัวถึง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 1.2 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.1 พัฒนำครูและบคุลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.2 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้     
กลยุทธ์ย่อยที่ 2.3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน  

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.1 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร  
กลยุทธ์ย่อยที่ 3.2 สร้ำงเสริมกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจดักำรศึกษำ 

กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
               ของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.1 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.2 ปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ์ย่อยที่ 4.3 เสรมิสร้ำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำร 

ทั้งนี้กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561 เล่มนี้ใช้กรอบ
กำรรำยงำนตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจ ำนวน  
5 กลยุทธ์ และนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร โดยสังเครำะห์จำกกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2561 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินงำนบริหำร 
จัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัตกิำรประจ ำปี 2561 โดยมีผลด ำเนินกำรจ ำแนกตำมกลยุทธ์
กำรจัดกำรศึกษำ ดังนี ้
กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตำมหลัก 
               ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 

ผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
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กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง 
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1.1 พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศพ้ืนฐำนทำงกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนโยบำยและแผน
จัดอบรมปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล (DMC) ระบบ
สำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education Management Information System : 
EMIS) ระบบฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec) ระหว่ำงวันที่ 30 พฤษภำคม – 1 มิถุนำยน 2561 
จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 สำขำ ระยะเวลำ 1 วัน โดยแบ่งกำรอบรมเป็น 3 รุ่น ๆ  ละ 1 วัน ท ำให้
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และโรงเรียนในสังกัด มีกำรใช้ข้อมูล
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทุกโรงเรียน และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดเวลำ 
น ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่ได้ 

1.2 พัฒนำนักเรียนแกนน ำโรงเรียนปลอดบุหรี่และสำรเสพติด ประจ ำปี 2561 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำจัดอบรมพัฒนำนักเรียนแกนน ำโรงเรียนปลอดบุหรี่และสำรเสพติด ประจ ำปี  
2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 โดยมีนักเรียนแกนน ำของโรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำจ ำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน ครู 1 คน วิทยำกรคณะกรรมกำร ผู้เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น 81 คน โรงเรียนและนักเรียนแกนน ำสำมำรถด ำเนินงำน
กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่สำมำรถสร้ำงเครือข่ำย เฝ้ำระวังปัญหำบุหรี่และสำรเสพติด
ในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.3 โครงกำรพัฒนำงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำจัดท ำโครงกำรพัฒนำงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2561 โดยน ำ
คณะครูศึกษำดูงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนวัดตำกวน จ.ระยอง และที่
โรงเรียนช ำฆ้อวิทยำคม จ.ระยอง มีกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรทักษะกำรให้ค ำปรึกษำ
เชิงจิตวิทยำ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  นิเทศติดตำม  
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มีโรงเรียนแกนน ำได้แก่ โรงเรียนชุมชนวัดบำงกระดำน (สวนรำษฎร์บ ำรุง) โรงเรียน
บ้ำนป้องกันตนเองด่ำนชุมพล โรงเรียนบ้ำนสระใหญ่ โรงเรียนวัดสะพำนหิน โรงเรียน
วัดตำพลำย โรงเรียนชุมชนวัดท่ำพริก (จริยำอุปถัมภ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
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2.1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรพัสดุแนวใหม่ตำมระรำชบัญญัติกำร 
     จัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มบริหำรกำรเงิน 
และสินทรัพย์จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรจัดหำพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อ 
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ควำมรู้กับผู้บริหำร และครูผู้ปฏิบัติ
หน้ำที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งกรณีศึกษำต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน 220 คน ท ำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีด้ำนพัสดุ และเจ้ำหน้ำท่ีที่
เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำในกำรจัดหำพัสดุตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
ได้อย่ำงถูกต้อง 

2.2 เพ่ิมประสิทธิภำพกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้มี 
     วิทยฐำนะ หรือเลื่อนวิทยฐำนะ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อให้มีวิทยฐำนะหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 มีดังนี้  
 1) วิทยฐำนะช ำนำญกำร จ ำนวน 45 คน 
    - ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 1 คน 
    - ครูช ำนำญกำร 63 คน 
 2) วิทยฐำนะ ครูช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 38 คน 
 3) วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ จ ำนวน 1 คน 
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2.3 กำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ     
     สถำนศึกษำในสังกัดมีผลกำรประเมินภำยในภำพรวมของสถำนศึกษำ  
     ระดับดีขึ้นไปปรำกฏ ดังนี้ 

กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560 

รำยกำร ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมำก ดีเยี่ยม รวม 
จ ำนวนโรงเรียน 0 0 2 32 72 106 
ร้อยละ 0 0 1.89 30.19 67.92 100 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ สถำนศึกษำใน
สังกัดที่เปิดสอน ระดับปฐมวัย จ ำนวน 106 โรงเรียน มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 โดยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 72 โรงเรียน ระดับดีมำก  
32 โรงเรียน และระดับดี 2 โรงเรียน  

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัดส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำ
ประถมศกึษำตรำด ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนปกีำรศึกษำ 2560 

รำยกำร ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีเยี่ยม รวม 
จ ำนวนโรงเรียน 0 0 73 37 109(1) 
ร้อยละ 0 0 66.36 33.64 100 

 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ 
สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 109 โรงเรียน 1 สำขำ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
โดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 โดยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 37 โรงเรียน และระดับ
ดี 73 โรงเรียน  
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2.4 กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ  
 โครงกำรนิเทศติดตำมและประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง โดยพัฒนำกระบวนกำรนิเทศแนวใหม่และทีมศึกษำนิเทศก์ ประจ ำปี
งบประมำณ  2561 จ ำนวน 2 ครั้ง พัฒนำศึกษำนิเทศก์ในสังกัดโดยกำรประชุมทุก
เดือนรวม 12 ครั้ง ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำในสังกัด ทุก
โรงเรียนได้รับกำรนิเทศ อย่ำงน้อยโรงเรียนละ 3 ครั้ง/ภำคเรียน ศึกษำนิเทศก์ได้รับกำร
พัฒนำศักยภำพโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน 2 ครั้ง มีแผนนิเทศกำรศึกษำ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มีคุณภำพเหมำะสมในระดับดี ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดที่
ได้รับกำรพัฒนำมีควำมพร้อมและสำมำรถนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ผู้บริหำร 
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศด ำเนินงำนตำมนโยบำยและจุดเน้นกำร
ด ำเนินงำนของ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้อย่ำงมีคุณภำพ 

2.5 ส่งเสริมสนับสนนุระบบตรวจสอบภำยในสถำนศกึษำในสังกัด ปงีบประมำณ 2561 
 กำรตรวจสอบ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน จัดท ำโครงกำรเพื่อสอบทำนกำรควบคุม
ภำยใน และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน งำน/โครงกำร แผนกลยุทธ์ และ
กระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำนอื่น ๆ ของสถำนศึกษำในสังกัด ออกตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 30 โรงเรียน ส่งผลให้ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบและสำมำรถแก้ไขปัญหำในทำง
ปฏิบัติได้สถำนศึกษำปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรควบคุมทรัพย์สิน ถูกต้อง
ตำมระเบียบที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่มีควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำร
งบประมำณ 
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2.6 ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรโครงกำรส่งเสริม

คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และศึกษำนิเทศก์ 
ด ำเนินงำนนิเทศติดตำม โรงเรียนบ้ำนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชำสรรค์) เพื่อปรับหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สอดคล้องกับกำรเป็นโรงเรียนในโครงกำรเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดตรำด ตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ทั้งนี้ โรงเรียน
จัดท ำโครงกำรส่งเสริมอำชีพและภำษำอำเซียนเพื่อกำรสื่อสำรโรงเรียนในเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ เน้นสมรรถนะสำขำวิชำชีพเหมำะสมตำมบริบทของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
พิเศษชำยแดนจังหวัดตรำด เพื่อใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี  

2.7 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 
พฤศจิกำยน 2560  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ เข้ำร่วม
แข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก ณ จังหวัดนครนำยก 
ระหว่ำงวันที่ 4– 6 มกรำคม 2561 และเข้ำร่วมกำรแข่งขันระดับชำติ ณ จังหวัด
ปทุมธำนี ระหว่ำงวันท่ี 11 – 13 กุมภำพันธ์ 2561 มีผลกำรแข่งขันระดับชำติ ดังนี้ 
 

 

 

 

 



33 

 

ผลกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 67 ปีกำรศึกษำ 2560 

โรงเรียน รำยกำร ระดับชำต ิ

บ้ำนป้องกันตนเอง
ด่ำนชุมพล 

กำรประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม ม.1 - 3 รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

อนุบำลตรำด 
กำรประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ ป.4 - 6 

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 

บ้ำนดอนสูง กำรประกวดกำรวำดภำพดว้ยโปรแกรม Paint 
นักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย ม.1 - 3 

เหรียญทอง ระดับที่ 4  

บ้ำนบำงปรง กำรแข่งขันกำรประดิษฐ์งำนใบตองประเภทบำยศรี
ปำกชำม ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำร
เรียนรู้ ป.1 - 6 

เหรียญทอง ระดับที่ 4  

วัดท่ำโสม 
(คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง) 

กำรแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม. 1 - 3 เหรียญเงิน ระดับที่ 4 

วัดสลักเพชร กำรแข่งขันคัดลำยมอืภำษำไทย ม.1 - 3 เหรียญทอง ระดับที่ 4 

อนุบำลวัดคลองใหญ ่ กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ป.4 - 6 เหรียญทอง ระดับที่ 4  

บ้ำนคลองพร้ำว กำรแข่งขันเขียนภำพไทยประเพณี ม.1 - 3 เหรียญทอง ระดับที่ 5 

บ้ำนหนองบอน กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1 - 3 เหรียญทอง ระดับที่ 5  

วัดท่ำโสม  
(คุณสำรรำษฎร์บ ำรุง) 

กำรแข่งขันกำรบรรเลงวงเครื่องสำยวงเล็ก ม.1 - 3 เหรียญทอง ระดับที่ 5  

บ้ำนคลองประทุน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนทีป่รึกษำ(YC) ม.1 - 3 เหรียญทอง ระดับที่ 6 

บ้ำนเนินตำล กำรแข่งขันต่อสมกำรคณิตศำสตร์(เอแมท) ป.1 - 6 เหรียญทอง ระดับที่ 6 

อนุบำลเกำะช้ำง กำรแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จำกวัสดธุรรมชำติ 
ในท้องถิ่น ป.4 - 6 

เหรียญเงิน อันดับที่ 6 

บ้ำนเนินตำล กำรแข่งขันท่องอำขยำนท ำนองเสนำะ ป.4 - 6 เหรียญทอง ระดับที่ 8  

อนุบำลตรำด กำรแข่งขันขับร้องเพลงสำกล หญิง ป.1 - 6 เหรียญทอง ระดับที่ 8  
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โรงเรียน รำยกำร ระดับชำต ิ

อนุบำลวัดคลองใหญ ่ กำรแข่งขันกจิกรรมสภำนกัเรียน ป.1 - 6 เหรียญทอง ระดับที่ 9 

บ้ำนปะอำ กำรแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1 - 3 เหรียญทองแดง ระดับที่ 10 

บ้ำนปะอำ กำรแข่งขันนำฎศิลป์ไทยสร้ำงสรรค์ ม.1 - 3 เหรียญทองแดง ระดับที่11 

วัดสะพำนหิน กำรแข่งขันสร้ำงWebpage ประเภท Text Editor 
ม.1 - 3 

เหรียญเงิน ระดับที่ 10 

บ้ำนหนองบอน กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4 - 6 เหรียญเงิน ระดับที่ 11 

 

2.8 กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรม Active Learning 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่ครูผู้สอนช้ัน
ประถมศึกษำปีที่ 1 และประถมศึกษำปีที่ 4 ระดับช้ันละ 1 คน จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 
สำขำ รวมครูผู้สอน 224 คน หลักสูตรกำรอบรมระดับช้ันละ 2 วัน ระหว่ำงวันที่ 16 - 
17 , 23 - 24 มิถุนำยน  2561 โดยจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรที่พัฒนำให้ผู้เรียน
เชื่อมโยงควำมรู้ ควำมคิด ทักษะ และประสบกำรณ์อย่ำงหลำกหลำย มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเทคนิคและแนวทำงในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ ฯ  
ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สถำนศึกษำในสังมีสื่อ เทคนิค/วิธีกำร กิจกรรมกำร
เรียนรู้ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 

2.9 ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวชี้วัด  

     เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร จ ำนวน 3 รุ่น รุ่นละ  
1 วัน ระหว่ำงวันที่  28 - 30 มีนำคม 2561 โดยมีโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 สำขำ โรงเรียนต ำรวจตระเวน
ชำยแดนบ้ำนท่ำกุ่ม โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำฉลำด และโรงเรียนรำช
ประชำนุเครำะห์ 49 ท ำให้ครูผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในปรับปรุงหลักสูตร
สถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตร พุทธศักรำช 2560 และสำมำรถน ำไปใช้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำร และศึกษำนิเทศก์ สำมำรถนิเทศ ก ำกับติดตำมในกำร
ปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรจบ
กำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร พุทธศักรำช 2560 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2.10 พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำร
สอนภำษำไทยโดย 1) ก ำหนดเป็นมำตรกำรของเขตพื้นที่และเป็นตัวช้ีวัดในกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยห้องเรียนคุณภำพ : โรงเรียนคุณภำพของเขตพื้นที่  
2) จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยใน
ระหว่ำงวันที่ 13 - 14 กรกฎำคม 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด โดยมีครูจำกโรงเรียนอนุบำลตรำดเป็นทีมวิทยำกร ลักษณะกำรอบรมเป็นกำร
ประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อเพื่อน ำไปใช้พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียน
ภำษำไทย มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 102 คน ผลกำรประชุมปฏิบัติกำรพบว่ำ ครูมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจและสำมำรถผลิตสื่อได้ในระดับดีคิดเป็นร้อยละ 100 3) จัดกำรประกวด
ทักษะภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน 4) 
ติดตำมกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนในสังกัดผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
ภำคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งพบว่ำนักเรียนมีควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนมำกกว่ำร้อยละ 
90 ทุกระดับชั้น 
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2.11 ประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏบิัติงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้ำท่ีต ำแหน่ง 
       ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด มีหน้ำที่ในกำรประเมิน
สัมฤทธิผลกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ โดยกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรที่ปรึกษำเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรประเมิน คือ ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ด ำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภำพผู้บริหำร ในวันท่ี 14 – 16 มิถุนำยน 2561 ณ จังหวัด
ระยองและจังหวัดนครนำยก โดยมีผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและ
แต่ งตั้ งในปี งบประมำณ  2559 ผ่ ำนกำรประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบั ติ งำน  
จ ำนวน 27 คน 

2.12 เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  โดยกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำได้จัดโครงกำรเชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำดีเด่น เพื่อสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำมประพฤติดี  
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีผลงำนเป็นที่ปรำกฏจนสำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่เคำรพยกย่อง
ของนักเรียน เพื่อนครู เพื่อนร่วมงำน และบุคคลทั่วไป สมเป็นปูชนียบุคคล มีควำม
เสียสละ และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยคัดเลือกจำก 1) กลุ่มผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 2) กลุ่มครูผู้สอนทุกสำระกำรเรยีนรู ้3) กลุ่มศึกษำนิเทศก์ 4) กลุ่มบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรคัดเลือก จ ำนวน 3 รำงวัล คือ 1) เลือกโรงเรียนที่มีควำม
ดีเด่นด้ำนต่ำง ๆ ภำยใต้กรอบภำรกิจประจ ำและนโยบำย 2) คัดเลือกผู้ประกอบวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลของคุรุสภำ ประจ ำปี 2561 3) กำรคัดเลือกเพื่อเชิดชูเกียรติ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 3 รำงวัล 
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2.13 เพ่ิมประสิทธิภำพบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด    
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกิจกรรมศึกษำดูงำนภำคเหนือ ณ จังหวัดเชียงรำย ในวันที่ 
25 – 28 เมษำยน 2561 ท ำให้บุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ผลักดันให้ภำรกิจต่ำง ๆ ของหน่วยงำน ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ มีสมรรถนะสอดคล้องตำมเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของ
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ ตลอดจนมีคุณลักษณะที่ดพีึงประสงค์ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำน ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
เจริญก้ำวหน้ำ และเกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องมีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน  
ร้อยละ 100 

2.14 เพ่ิมประสิทธภิำพผู้บริหำรในสังกัดส ำนกังำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำประถมศกึษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดกิจกรรมศึกษำดูงำน ในวันที่ 6 – 8 กันยำยน 2561 ณ 
จังหวัดรำชบุรีและกำญจนบุรี  ผู้บริหำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดได้รับควำมรู้ ประสบกำรณ์ มีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติงำนและ
สำมำรถพัฒนำงำนให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีกำร
บริหำรงำนแบบมืออำชีพ 

2.15 พัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำ
ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดทุกคน จ ำนวน 2 
รุ่นๆ ละ 1 วัน ณ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ดังนี้ 



38 

 

 รุ่นที่ 1 วันที่ 1 พฤษภำคม 2561 ผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติกำรประกอบด้วย 
ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในอ ำเภอเมืองตรำด อ ำเภอแหลมงอบ อ ำเภอเกำะช้ำง  
และอ ำเภอเกำะกูด 

 รุ่นที่ 2 วันท่ี 2 พฤษภำคม 2561 ผู้เข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติกำรประกอบด้วย 
ครูผูส้อนปฐมวัยโรงเรยีนในอ ำเภอเขำสมิง อ ำเภอบ่อไร่ และอ ำเภอคลองใหญ่ 
 นิเทศตรวจสอบกำรใช้หลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยโดยใช้ศูนย์เครือข่ำย
สถำนศึกษำเป็นฐำนจัด PLC กำรท ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย เป็นพี่เลี้ยงให้
ค ำปรึกษำแนะน ำอ่ำนหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยตำมที่โรงเรียนร้องขอ โรงเรียน
ที่เปิดสอนระดับปฐมวัยในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ในระดับดี 

2.16 พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนกำรสอนปฐมวัย 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดอบรมปฏิบัติกำรน ำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2561 สู่ห้องเรียน ให้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดทุกโรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 30 
กันยำยน –1 ตุลำคม 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำวส่งผลให้โรงเรียนในสังกัดมีหลักสูตรสถำนศึกษำระดับ
ปฐมวัย พุทธศักรำช 2561 ใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ มีกำรประเมินก่อนใช้ 
ระหว่ำงใช้ และหลังใช้ เพื่อน ำมำปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตนเอง 

2.17 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ

ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำด ำเนินกำรจัดอบรมปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดกำรเรียนรู้
โครงงำนวิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัย ตำมแนวทำงโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์
น้อย ประเทศไทย วันอำทิตย์ที่ 18 มีนำคม 2561 ณ บ้ำนปูรีสอร์ท อ ำเภอเมืองตรำด 
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จังหวัดตรำด จ ำนวน 72 โรงเรียน และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ทดแทน
โรงเรียนท่ีเปลี่ยนครูปฐมวัย โรงเรียนรุ่นที่ 8 และอบรมเชิงปฏิบัติกำรเฉพำะทำงหัวข้อ
เรื่องน้ ำ (water) เทคโนโลยี (Technology) และกำรเรียนรู้แบบ Learning Spiral ให้
ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1 – 
รุ่นที่ 8 จ ำนวน 77 โรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 1 – 2 กันยำยน 2561 ณ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โรงเรียนในโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
ประเทศไทย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินงำนตำม
เงื่อนไขของโครงกำรได้รับตรำพระรำชทำนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี 
2.18 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนสู่กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
      นักเรียนชั้นประถมศกึษำปทีี่ 3    
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำมและ
ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำน ำแบบทดสอบให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 รวบรวม/สร้ำง พัฒนำและจัดท ำ
แบบทดสอบตำมแนวทำงของ PISA ด้ำนกำรรู้เรื่องคณิตศำสตร์ (Mathematical 
Literacy) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 (ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ) จ ำนวน 300 ชุด ผลกำร
ด ำเนินงำนร้อยละ 80 ของครูผู้สอนระดับประถมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถใช้ข้อสอบตำม
แนวของ PISA ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรคิดและแก้ปัญหำได้  

2.19 พัฒนำแนวทำงกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกบักำรประเมินผลนักเรียน  
       ระดับนำนำชำติ (PISA) ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดประชุมคณะกรรมกำร /คณะท ำงำน PISA Center 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จ ำนวน 45 คน จ ำนวน 2 ครั้ง อบรม
ปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ และภำษำไทย ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
จ ำนวน 27 โรงเรียน จ ำนวน 80 คน ระยะเวลำ 2 วัน ผลที่ได้ ร้อยละ 80 ของครูผู้สอน
สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นกระบวนกำรคิด  และแก้ปัญหำได้ 
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ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนสำมำรถสร้ำงและใช้ข้อสอบตำมแนวของ PISA ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนและวัดผลกำรเรียนรู้ของนักเรียนตนเองได้ 

2.20 นิเทศ ติดตำม ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำครูแกนน ำภำษำอังกฤษ 
       ในระดับภูมิภำค (Boot Camp) ปีงบประมำณ 2561 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย
กระบวนกำร PLC ครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูแกนน ำ
ภ ำษ ำอั งกฤษ ระดั บ ภู มิ ภ ำค  (Boot Camp) ปี งบ ป ระม ำณ   2560 – 2561  
ผลกำรด ำเนินงำนครูมีกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนที่ประสบผลส ำเร็จ กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดประสบกำรณ์ น ำไปขยำยผลส ำหรับครูผู้สอนภำษำอังกฤษ ตำม
กลุ่มเป้ำหมำยและมีกำรวำงแผนกำรขยำยผลในโรงเรียนของตนเอง นิเทศและติดตำม 
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของครูผู้สอนท่ีผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรครู
แกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) ครูได้รับกำรนิเทศติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำของกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูผู้สอนภำษำอังกฤษที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำม
โครงกำรครูแกนน ำภำษำอังกฤษในระดับภูมิภำค (Boot Camp) รุ่นที่  11 – 18 
ปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 17 คน และปีงบประมำณ 2560 จ ำนวน 3 คน 

2.21 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)   
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มนิเทศติดตำม 
และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดอบรมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำและครู
วิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดในกำรวิเครำะห์ผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้น
พื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 ช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 และมัธยมศึกษำปีที่ 3  
เพื่ อน ำผลกำรวิเครำะห์ ไปใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน 109 โรงเรียน 1 สำขำ ระหว่ำงวันที่ 8 - 
9 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ โดยแบ่งกำรอบรมออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ  
1 วัน ส่งผลให้ผู้บริหำร ครูวิชำกำรและครูผู้สอน สำมำรถวิเครำะห์และน ำผลกำรทดสอบ 
O-NET ใช้วำงแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
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ของสถำนศึกษำและสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถใช้กระบวนกำรวัดผลและประเมินผล
เป็นกลไกในกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
 
ตำรำงที่ 2  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน  
              (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2560 

ด้ำน 
คะแนนเฉลีย่ เปรียบเทยีบ 

ระดับประเทศ เขตพื้นท่ี ประเทศ 

กำรอ่ำนออกเสียง 73.34 73.57 -0.23 

กำรอ่ำนรู้เรื่อง 69.52 69.58 -0.06 

รวม 2 ด้ำน 71.46 71.60 -0.14 

 จำกตำรำง ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนเขพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด น้อยกว่ำระดับประเทศทั้ง 2 ด้ำน 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  
รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับที่ 1 แบบสรุปรำยงำนผลกำรทดสอบของ
ต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) (R-Local01) 
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ตำรำงที่ 3  ตำรำงผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ 
                ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3 (NT) ปีกำรศึกษำ 2560 

ด้ำน 
คะแนนเฉลีย่ร้อยละ เปรียบเทยีบ

ระดับประเทศ เขตพื้นท่ี ประเทศ 

ด้ำนภำษำ (Literacy) 51.52 52.67 -1.15 

ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 38.67 37.75 0.92 

ด้ำนเหตผุล (Reasoning Abilities) 45.67 45.31 0.36 

รวมควำมสำมำรถ 3 ด้ำน 45.29 45.25 0.04 

จำกตำรำง ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National 
Test : NT) ช้ันประถมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2560 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดเปรียบเทียบกับประเทศ พบว่ำ ค่ำเฉลี่ยรวมของส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด สูงกว่ำระดับประเทศ โดยด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ
ระดับชำติมำกที่สุดคือ ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร  
รำยงำนผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ (National Test : NT) 
ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 ปีกำรศึกษำ 2560 ฉบับที่  8 แบบรำยงำนผลกำรทดสอง 
ของต้นสังกัดย่อย (เขตพื้นที่) (Local08) 
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กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 
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3.1 กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
     ประถมศึกษำตรำด 
 กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและบุคลำกรในสังกัด เป็นประจ ำทุกเดือน 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดด ำเนินกำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

ครั้ง
ที่ 

ประจ ำเดือน 
ประชุม 
เมื่อวันที่ 

จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 

กำรเยี่ยม
ห้องเรียน 

สถำนที่ 
ประชุม 

1 ธันวำคม 
2560 

14 ธ.ค.60 140 คน - ศูนย์ส่งเสริมกำร 
เรียนรู้ป่ำชำยเลน 

2 มกรำคม 
2561 

19 ม.ค.61 180 คน - ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

3 กุมภำพันธ์ 
2561 

12 ก.พ.61 140 คน อ.คลองใหญ่ โรงเรียนบ้ำน 
คลองมะขำม 

4 มีนำคม 
2561 

9 มี.ค.61 140 คน อ.แหลมงอบ ฐำนส่งก ำลังบ ำรุง 
ทหำรเรือตรำด 

5 พฤษภำคม 
2561 

11 พ.ค.61 170 คน - ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

6 มิถุนำยน 
2561 

13 มิ.ย.61 170 คน อ.เขำสมิง ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

7 กรกฎำคม 
2561 

18 ก.ค.61 170 คน อ.บ่อไร ่ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

8 สิงหำคม 
2561 

21 ส.ค.61 170 คน อ.เมืองเหนือ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

9 กันยำยน 
2561 

25 ก.ย.61 170 คน อ.เมืองใต้ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ 
สพป.ตรำด 

 ท ำให้สถำนศึกษำในสังกัดไดร้ับทรำบนโยบำย ข้อเสนอแนะ และกำรแก้ไขปัญหำ
เกี่ยวกับกำรจดักำรศึกษำ เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเข้ำใจ มอบแนวทำงกำร
ปฏิบัติใหเ้ป็นไปในทิศทำงเดยีวกัน เพื่อตอบสนองนโยบำย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบตัิงำนที่ชัดเจน 
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3.2 กำรคัดเลือกนักเรียนและสถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำ 
     ขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำด ำเนินกำรประเมินคัดเลือกนักเรียนในระดับประถมศึกษำ – ระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดและสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 17 (ตรำด) เข้ำร่วมรับกำรประเมินคัดเลือก 
จ ำนวน 10 คน และผ่ำนกำรประเมินคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ำรับกำรประเมนิ
คัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 จ ำนวน 6 คน มีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด และสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
เขต 17 (ตรำด) เข้ำร่วมรับกำรประเมินคัดเลือก จ ำนวน 3 โรง และผ่ำนกำรประเมิน
คัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้ำรับกำรประเมินคัดเลือกในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12 
จ ำนวน 3 โรงเรียน มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 17 (ตรำด) จ ำนวน 1 คน และมีสถำนศึกษำในสังกัด
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้รับรำงวัล
โรงเรียนพระรำชทำน ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 ระดับก่อนประถมศึกษำ ขนำดกลำง คือ 
โรงเรียนบ้ำนคลองมะนำว 

3.3 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปี 
     งบประมำณ พ.ศ.2561 - 2564  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดท ำโครงกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
เพื่อระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในกำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ระดับเขตพื้นที่ร่วมกัน โดยผู้เข้ำรับกำรประชุมระกอบด้วย 1. ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 2. รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 3. ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม 4. ประธำนศูนย์เครือข่ำย
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สถำนศึกษำ 5. ศึกษำนิเทศก์ทุกคน ระหว่ำงวันที่ 25 – 27 ตุลำคม 2561 ณ บรุคไซด์ 
วันเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง เพื่อใช้แผนพัฒนำกำรศึกษำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำต่อไป  

3.4 ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัยบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้ด ำเนินงำน “โครงกำร 
ส่งเสริมสุขภำพพลำนำมัยบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
ตรำด” ทุกวันพุธ เวลำ 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดทุกคน 
มีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ำย จิตใจแจ่มใส และห่ำงไกลยำเสพติด  

3.5 พัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
 กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำจัดประชุมคณะกรรมกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศกำรศึกษำ  3 ครั้ง จ ำนวน 10 คน ณ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

ครั้งท่ี 1 ประชุม ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 25 ม.ค. 2561 
ครั้งท่ี 2 ประชุม ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 27 ก.พ. 2561 
ครั้งที่ 3 ประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 23 ส.ค. 2561 บรูณำกำรประชุมสัญจร 

 กำรออกประชุมสัญจรเพื่อ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
กำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัด 
 ครั้งท่ี 1 วันท่ี 27 มี.ค. 61 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยเกำะช้ำง 
 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 30 พ.ค. 61 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยทับทิมสยำม 
 ครั้งท่ี 3 วันท่ี 29 มิ.ย. 61 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยถิ่นพลอยแดง 
 ครั้งท่ี 4 วันท่ี 23 ก.ค. 61 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยเขำสมิง 2 
 ครั้งท่ี 5 วันท่ี 23 ส.ค. 61 โรงเรียนในศูนย์เครือข่ำยเขำสมิง 1 
 ด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนใน
สังกัดโดยคณะอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. อย่ำงน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง และด ำเนินกำร
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ประเมินควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ทุกโรงเรียนในสังกัด  ผลกำร
ด ำเนินงำนคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำระงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โรงเรียนที่ได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบประเมินผลกำรนิเทศกำรศึกษำ มี
ผลประเมินในระดับดี 

3.6 พัฒนำลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงชั่วครำวในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
     ประถมศึกษำตรำดเพ่ือสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้จัดกิจกรรมพัฒนำ
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
จ ำนวน 48 คน ระยะเวลำ 2 วัน น ำลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวในสังกัดส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ดูงำนหน่วยงำนองค์กรที่เป็นตัวอย่ำงในกำร
จัดกำรในเรื่องของอำคำรสถำนที่ดี เยี่ยม เพื่อน ำมำพัฒนำเป็นต้นแบบ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
โอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งกำรสร้ำงโอกำสกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกำรณ์ระหว่ำงผู้ปฏิบัติงำน 

3.7 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพข้ำรำชกำรครู (เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ   
     พ.ศ. 2561) 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชู
เกียรติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 วันที่ 18 กันยำยน 2561 ณ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยมีข้ำรำชกำรครู จ ำนวน 57 คน และ
ลูกจ้ำงประจ ำ จ ำนวน 3 คน รวม 60 คน ที่เกษียณอำยุรำชกำร ท ำให้ผู้เกษียณอำยุ
รำชกำรมีควำมภำคภูมิใจ 
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กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ 
                ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.1 ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนกังำนเขต 
     พ้ืนที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online :    
      ITAOnline) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
      ประถมศึกษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้จัดท ำ “โครงกำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ 
(Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด” วันที่ 25 พฤษภำคม 
2561 เพื่อรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยประชุมช้ีแจงเตรียมควำมพร้อมรับกำร
ประเมินส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ท ำให้
บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสออนไลน์ 
ผลกำรประเมิน ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้คะแนนล ำดับสูงขึ้น
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 จำกคะแนนล ำดับที่ 204 เป็นคะแนนล ำดับที่ 112 
คะแนน ITA 84.50% จำกท้ังหมด 225 เขต 

4.2 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสอื หลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลกูเสือสำมัญขั้นควำมรู้    
     เบ้ืองต้น (S.B.T.C.) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำจัดกิจกรรมตำมกระบวนกำรลูกเสือโดยกำรเข้ำค่ำย ระหว่ำงวันที่ 1 – 4 
มิถุนำยน 2561 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดตรำด จ ำนวน 50 คน ฝึกปฏิบัติตำมทักษะ
กระบวนกำรลูกเสือ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้กำรใช้ชีวิตชำวค่ำย กำรอยู่ร่วมกัน 
กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกควำมมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่น
ในระบอบประชำธิปไตย เพื่อน ำไปถ่ำยทอดแก่ลูกเสือเนตรนำรีในสถำนศึกษำของตน 
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4.3 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสอื หลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลกูเสือสำมัญรุ่นใหญ่  
     ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำจัดกิจกรรม “โครงกำรฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ หลักสูตรวิชำผู้ก ำกับ
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ช้ันสูง (S.S.A.T.C.)” ระหว่ำงวันที่ 18 – 24 มิถุนำยน 
2561 จ ำนวน 50 คน ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดตรำด เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ใน
กระบวนกำรลูกเสือให้กับผู้บังคับบัญชำลูกเสือ และสำมำรถน ำกระบวนกำรดังกล่ำวไป
ใช้ในกิจกำรลูกเสือของสถำนศึกษำ มีควำมรู้ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีวุฒิทำงลูกเสือ 

4.4 กำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด ประจ ำปี 2561 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัด
กำรศึกษำจัดกิจกรรมตำมกระบวนกำรลูกเสือโดยกำรเข้ำค่ำยพักแรมลูกเสือ ได้เรียนรู้
กำรใช้ชีวิตชำวค่ำย กำรอยู่ร่วมกัน กำรมีน้ ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ฝึกควำมมีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยห่ำงไกลยำเสพติด และสำมำรถ
น ำไปขยำยผลแก่ลูกเสือเนตรนำรีในสถำนศึกษำของตน โดยมีผู้ก ำกับลูกเสือ ลูกเสือ 
โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 27 แห่ง จ ำนวน 180 คน ระหว่ำงวันที่  
6 - 11 สิงหำคม 2561 นักเรียนได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนกำร 
เฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมกระบวนกำรของลูกเสือ 

4.5 กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ขับเคลื่อนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ โดยส่งเสริมให้ทุกโรงเรียนบูรณำกำรหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรบรหิำรจัดกำร และนิเทศติดตำม
กำรขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง มีกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของโรงเรียนที่
เป็นสถำนศึกษำพอเพียงแล้วโดยกำรจัดกิจกรรมประกำศยกย่องสถำนศึกษำพอเพียงที่
มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพื้นที่ซึ่งในปีงบประมำณ 2561  
มีสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพื้นที่  
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2 โรงเรียน คือ 1) โรงเรียนอนุบำลตรำด ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ คือ กำรพัฒนำ
สถำนศึกษำสู่ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 
2) โรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศคือ ต้นกล้ำอำชีพสู่วิถีพอเพียง
ส ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ เป็นสถำนศึกษำพอเพียงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด จัดให้มีกำรประเมินโรงเรียนที่มีควำมพร้อมควำมเป็นสถำนศึกษำ
พอเพียง จ ำนวน 7 โรงเรียน และผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง คิดเป็น 
ร้อยละ 100 อุปสรรคควำมจ ำเป็นของกำรประเมินคือกำรประสำนผู้ประเมินภำยนอก 
มีข้อจ ำกัดด้ำนเวลำ 

4.6 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กำรด ำเนินงำนโครงกำรปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถี 
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรด ำเนินงำน ดังนี้  
 1) จัดสรรงบประมำณให้โรงเรยีนเครือข่ำยสุจริตร้อยละ 10 และร้อยละ 20  
จัดตั้งบริษัทสร้ำงกำรด ีผลกำรด ำเนินงำนโรงเรียนเครือข่ำยร้อยละ 10 และ 20 จัดตั้ง
บริษัทสร้ำงกำรดีได้ตำมเป้ำหมำยร้อยละ 100 
 2) จัดสรรงบประมำณให้โรงเรยีนบ้ำนคลองประทุนจดัค่ำยเยำวชนคนดีของ
แผ่นดินและกิจกรรม ปปช.สพฐ.นอ้ย และ ปปช.สพฐ. ชุมชนให้กับครูและนักเรียนใน
โรงเรียนเครือข่ำยร้อยละ 30 และ 40 ผลกำรด ำเนินงำนนักเรียนทีร่ว่มกิจกรรมมี
พฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับดีและมีควำมพึงพอใจกิจกรรมในระดบัปำนกลำง 
 3) นิเทศ ติดตำมก ำกับกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนเครือข่ำยโรงเรียนสุจรติ  
มีกำรตดิตำมกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยโรงเรียนร้อยละ 10 ได้ครบทกุโรงเรียน 
 4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนโดยกำรศึกษำดูงำน
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำนกับโรงเรยีนวัดบุญสัมพันธ์ ส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำชลบุรี เขต 3 และถอดประสบกำรณ์กำรด ำเนินงำน
ให้กับเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 10 ผู้ร่วมกจิกรรมมีควำมพึงพอใจในระดับด ี



52 

 

4.7 ค่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
ด ำเนินกำรจัดค่ำยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชำติ ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 สิงหำคม 
2561 ณ ศูนย์รำชกำรุณย์สภำกำชำดไทย เขำล้ำน จังหวัดตรำดกลุ่มเป้ำหมำย คือ
นักเรียนและครูโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
รวมจ ำนวน 54 คน โดยได้รับควำมอนุเครำะห์วิทยำกร จำกกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง
ประเทศไทย นำยวิชชำ ครุปิติ  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนชุมชนวัดอ่ำวช่อ และผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัด
สลักเพชร ผลกำรด ำเนินงำน พบว่ำ ครูและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรมีส่วน
ร่วมในกำรที่จะอนุรักษ์ธรรมชำติและจัดกำรสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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5.1 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
      ประถมศึกษำตรำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดอบรมปฏิบัติกำรผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูวิชำกำร หรือนำยทะเบียนและผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำโปรแกรมระบบ
สำรสนเทศสถำนศึกษำ (SchoolMIS) จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 สำขำ ระยะเวลำ 1 วัน 
จ ำนวน 3 รุ่น ระหว่ำงวันที่  25 – 27 สิงหำคม 2561 ครูวิชำกำร หรือนำยทะเบียน
และผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำโปรแกรมระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SchoolMIS) ส่งผล
ให้ผู้ เข้ำรับกำรอบรมทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร วัดและประเมินผลตำมนโยบำยลดเวลำเรียน  
เพิ่มเวลำรู้ แนวปฏิบัติในกำรตกซ้ ำช้ัน แนวปฏิบัติในกำรยกเลิกและแก้ไขเอกสำร
หลักฐำนกำรศึกษำ และจัดท ำเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ (ปพ.ต่ำงๆ) โดยใช้
โปรแกรมระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SchoolMIS) และสำมำรถน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 

5.2 ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดจัดสรรงบประมำณ ให้โรงเรียน
ต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนอ่ำนสร้ำงสุข (ต้นแบบ สพฐ.) โรงเรียนบ้ำนดอนสูง 
เพื่อด ำเนินกำรขยำยผลกำรอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library ให้แก่
โรงเรียนเครือข่ำยอย่ำงน้อย 10 โรงเรียน และจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิต (ต้นแบบของเขตพื้นที่)  โรงเรียนคลองขวำง เพื่อให้ด ำเนินกิจกรรม
ขยำยผลกำรอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC Library ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำย 
อย่ำงน้อย 10 โรงเรียน จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนอนุบำลวัดคลองใหญ่ โรงเรียน
บ้ำนฉำงเกลือ (รักเมืองไทย 3) และโรงเรียนชุมชนแหลมงอบฯ เพื่อด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนอย่ำงต่อเนื่องและ
ยั่งยืน สำมำรถเป็นแบบอย่ำงแก่โรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ 
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5.3 พัฒนำบุคลำกรด้ำน ICT และ New DLTV 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดโดยกลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำ
ทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจัดอบรมปฏิบัติกำรครู New DLTV 
โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำส 72 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน  ในวันที่ 28 
สิงหำคม 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ผู้เข้ำร่วมอบรม
ประกอบด้วยครูแกนน ำด้ำน ICT จ ำนวน 11 ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ ๆ ละ 2 คน 
รวม 22 คนในวันท่ี 29 สิงหำคม 2561 ส่งผลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยในโรงเรียน และสำมำรถน ำ New DLTV 
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและขยำยผลสู่เพื่อนครูในโรงเรียนได้  
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1. นโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ 4  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
              ระดับชั้นประถมศกึษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบมำกกว่ำ 
              ร้อยละ 50 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกวำ่ร้อยละ 50  

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจำก 
ปี พ.ศ.
2559 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่ 
เข้ำสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลกำรทดสอบ 
มำกกว่ำร้อยละ 50  

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่ 
เข้ำสอบ 

นักเรียน 
ที่มีผลกำรทดสอบ 
มำกกว่ำร้อยละ 50  

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ภำษำไทย 2,174 886 40.75 2,170 1370 63.13 -22.38 
วิทยำศำสตร์ 2,174 321 14.76 2,170 454 20.92 -6.16 
คณิตศำสตร์ 2,174 302 13.89 2,169 592 27.29 -13.40 
ภำษำอังกฤษ 2,174 244 11.22 2,170 183 8.43 2.79 

 จำกตำรำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 
2559 ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ สำระ
ภำษำอังกฤษ 

 

 

 

 

ผลกำรด ำเนินกำงตำมนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ปี 2561 
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ตำรำงที่ 5  ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)  
              ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบมำกกว่ำ 
              ร้อยละ 50 

กลุ่มสำระ 
กำรเรียนรู้ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที ่3 ที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำ 
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกวำ่ร้อยละ 50  

ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2559 ร้อยละ 
ที่เพิ่มขึ้น/
ลดลงจำก 

ปี กศ.2559 

จ ำนวน
นักเรียน 

ที่ 
เข้ำสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
กำรทดสอบ 

มำกกว่ำร้อยละ 50  

จ ำนวน
นักเรียน 

ที ่
เข้ำสอบ 

นักเรียนที่มีผล 
กำรทดสอบ 

มำกกว่ำร้อยละ 50 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ภำษำไทย 550 240 43.63 472 170 36.01 7.62 
วิทยำศำสตร์ 550 5 0.91 471 11 2.33 -1.42 
คณิตศำสตร์ 550 16 2.90 472 22 4.66 -1.76 
ภำษำอังกฤษ 550 1 0.18 472 7 1.48 -1.30 

 จำกตำรำง กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ที่นักเรียนที่มีคะแนนผลกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) มำกกว่ำร้อยละ 50 เพิ่มขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 
2559 ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่  3 จ ำนวน 1 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ได้แก่ สำระ
ภำษำไทย 
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2. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดให้ควำมส ำคัญกับกำรจัด
กำรศึกษำปฐมวัยมำอย่ำงต่อเนื่อง โดยน ำรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 134 ตอนที่ 40 ก 6 เมษำยน 2560 มำตรำ 54 นโยบำย  
และยุทธศำสตร์ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ยุทธศำสตร์ที่  2 พัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
มำวิเครำะห์ใช้เป็นทิศทำงในกำรด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำปฐมวัย โดยก ำหนดกลยุทธ์ที่ 
2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ด ำเนินงำนโครงกำรเพิ่มโอกำส 
และสร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ : พัฒนำทักษะกำรสร้ำงแรงจูงใจเพื่อสร้ำง
โอกำสทำงกำรศึกษำแก่นักเรียน โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยอย่ำงมีคุณภำพ สพป.ตรำด  
และโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย สพป.ตรำด ผลกำรด ำเนินงำน
ดังกล่ำว พบว่ำ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดด ำเนินงำนตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยดังกล่ำว ส่งผลให้เด็กท่ีเป็นประชำกรวัยเรียนร้อยละ 
100 ได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรในระบบ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ร้อยละ 80 ด ำเนินงำนตำม
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้ในระดบัดี โรงเรียนในโครงกำร
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด ร้อยละ 100 ด ำเนินงำนตำมเง่ือนไขของโครงกำรได้รับตรำพระรำชทำนเป็น
ต้นแบบได้ในระดับดี 
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3. นโยบำยกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดมีผู้ผ่ำนกำรอบรม Boot 
Camp จ ำนวน 41 คน มีกำรด ำเนินกำรของครูผู้สอนที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp 
ดังนี ้
 1) มีกำรขยำยผลให้กับครูผู้สอนในโรงเรียน เพื่อน ำกิจกรรมและเทคนิคกำร
สอนต่ำงๆไปบูรณำกำรในกำรสอนวิชำอื่นๆหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษท้ังในและนอกห้องเรียน 
 2) ครูมีกำรพัฒนำทักษะด้ำนต่ำงๆเช่น กำรสอนโดยใช้เกม เพลง กำรทำย
ค ำศัพท์ กำรวำดภำพจำกค ำสั่ง กำรสอนแบบกระบวนกำรกลุ่ม เดี่ยว คู่ และกำรจัด 
บรรยำกำศในช้ันเรียน โดยกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบที่นั่งเรียนในช้ันเรียนเป็นตัวยู กลุ่ม 
และคู่ให้เหมำะสมกับกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 3) ครูสำมำรถจัดท ำสื่อกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับเนื้อหำในแต่ละระดับช้ัน  
 4) ครูจดับรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู ้
 5) ครูวัดและประเมินผลผูเ้รียนตำมสภำพจริง 
 มีกำรนิเทศก ำกับติดตำมครูที่ผ่ำนกำรอบรม Boot Camp โดยกำรสัมภำษณ์
ผู้บริหำร สัมภำษณ์ครูผู้สอน สัมภำษณ์นักเรียน สังเกตชั้นเรียนและให้ผลสะท้อนกลับ 
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4. นโยบำยกำรพัฒนำทักษะกำรคิดวิเครำะห์ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จัดอบรมครสูะเต็มศึกษำ
ด้วยระบบทำงไกล ให้แก่โรงเรียนศูนย์สะเต็มศึกษำ ได้แก่ โรงเรียนคลองขวำง  
โรงเรียนสตรีประเสริฐศลิป์  โรงเรยีนเทศบำลชุมชนวิมลวิทยำ และโรงเรียนมำรดำ
นุสรณ์ ดังนี ้
 ช่วงที่ 1 วันที่ 17 - 19 มีนำคม 2561  ระดับประถมศึกษำตอนต้น 
 ช่วงที่ 2 วันท่ี 24 - 26 มีนำคม 2561  ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 ช่วงที่ 3 วันที่ 31 มีนำคม – 2 เมษำยน 2561 ระดบัประถมศกึษำตอนปลำย 
 โรงเรียนศูนย์สะเตม็ศึกษำอบรมครูด้วยระบบทำงไกลโดยถ่ำยทอดจำก 
สสวท. ซึ่งจะมีกำรอบรมให้กับกลุม่เป้ำหมำยที่เข้ำร่วมโครงกำรในปี 2559 และ 2560  
ดังนี ้
 วันท่ี 5 - 7 พฤษภำคม 2561 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 วันท่ี 19 - 21 พฤษภำคม 2561 ระดับประถมศึกษำตอนปลำย 
 วันท่ี 26 - 28 พฤษภำคม 2561 ระดับประถมศึกษำตอนต้น 
 สถำนศึกษำในสังกัด 109 โรงเรียน 2 สำขำ จัดกำรเรียนแบบสะเตม็ศึกษำ
จ ำนวน 38 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 34.55 

5. นโยบำยกำรเพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนสำยอำชีพ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดมีนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำ 
ปีที่ 3 ทั้งหมด จ ำนวน 546 คน เรียนต่อระดับอำชีวศึกษำ จ ำนวน 318 คน สัดส่วน
ผู้เรียนสำยสำมัญต่อผู้เรียนสำยอำชีพ คิดเป็น 41.76 : 58.24 โดยส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด มีกำรส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ฝึกอำชีพ โดยผ่ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอน ตำมกิจกรรม ลดเวลำเรียน  
เพิ่มเวลำรู้ จึงท ำให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรเรียนสำยวิชำชีพมำกข้ึน   
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6. ผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนขนำดเล็ก 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  
ได้ด ำเนินกำรประกำศเลิกโรงเรียนขนำดเล็ก ณ วันที่ 19 กันยำยน 2561 จ ำนวน  
2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหนองแฟบ ต ำบลช้ำงทูน อ ำเภอบ่อไร่ และโรงเรียน 
บ้ำนตำงำม ต ำบลบ่อพลอย อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด มีผลในปีกำรศึกษำ 2562 
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7. นโยบำยกำรอ่ำนออกเขียนได้ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำร
อ่ำนออกเขียนได้ โดยน ำนโยบำยมำก ำหนดเป็นมำตรกำรของเขตพื้นที่และเป็นตัวช้ีวัด
ในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยห้องเรียนคุณภำพ : โรงเรียนคุณภำพของเขตพื้นที่ จัดให้
มีกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย 1 ครั้ง จัดให้โรงเรียน
ทดสอบควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียน รำยงำนผลผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-MES) ภำคเรียนละ 2 ครั้ง รวม ปีละ 4 ครั้ง เพ่ือให้ครูน ำผลที่ได้ไปใช้พัฒนำนักเรียน
เป็นรำยบุคคล และในส่วนของ สพป.ตรำด จะน ำผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) 
มำวิเครำะห์และสรุปผลกำรประเมินแล้วรำยงำนผลให้ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดทรำบและ
นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน 
 ผลกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นนโยบำยกำรอ่ำนออกเขียนได้  ในช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 1 จัดเก็บข้อมูลจำกผลกำรประเมนิเมื่อสิน้ปีกำรศึกษำ 2560 (ครั้งท่ี 4 
เดือนมกรำคม 2561 ) ที่รำยงำนผ่ำนระบบ e-MES พบว่ำ นักเรียนมีควำมสำมำรถดำ้น
กำรอ่ำนเขียนมำกกว่ำร้อยละ 90 ทุกระดับชั้น ดังตำรำงต่อไปนี้ 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขยีน ของนักเรยีนช้ันประถมศกึษำ 
ปีท่ี 1 – 6 ปีกำรศึกษำ 2561 (เก็บข้อมูล : มกรำคม 2561 ) 

 
 
ชั้น 

ร้อยละของนักเรียนดำ้นกำรอำ่น ร้อยละของนักเรียนดำ้นกำรเขยีน 
อ่ำนออกเสียง อ่ำนรู้เรื่อง เขียนค ำ เขียนเร่ือง 

พอใช้ 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง พอใช้ 
ขึ้นไป 

ปรับปรุง 

ป.1 96.87 3.13 97.11 2.89 91.05 8.95 97.27 2.73 
ป. 2 92.15 1.85 96.38 3.62 92.34 7.66 97.74 2.26 
ป. 3 99.00 1.00 99.04 0.96 92.60 7.40 98.91 1.09 
ป.4 99.56 0.44 98.94 1.06   99.52 0.48 
ป. 5 99.60 0.4 97.86 2.14   99.47 0.53 
ป. 6 99.91 0.09 98.69 1.31   99.86 0.14 
รวม 98.80 1.20 97.97 2.03 91.97 8.03 98.75 1.25 
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8. นโยบำยกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถำนศึกษำ 
 สถำนศึกษำด ำเนินกำรขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ตำมแนวทำงของ
มูลนิธิยุวสถิรคุณ  โรงเรียนได้มีกำรขยำยผลให้ครูในโรงเรียนโดยสร้ำงควำมรู้  
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินโครงกำรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ผู้บริหำร ครู นักเรียน 
ร่วมกันก ำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนโดยดูปัญหำแต่ห้องโรงเรียน จนถึง
ภำยในโรงเรียน ปัญหำไหนที่ต้องกำรแก้ไขเป็นอันดับแรก ครูให้นักเรียนร่วมกันท ำ
โครงงำน จำกปัญหำภำยในห้องเรียนโดยให้นักเรียนเป็นผู้แสดงควำมคิดเห็น  
อยำกแก้ไขปัญหำไหนก่อน และให้สอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนปัจจัย
ที่สำมำรถด ำเนินกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมประเด็นกำรตรวจ ติดตำม ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คณะครู นักเรียนเปิดใจ และทุกคนมีส่วนร่วม วิเครำะห์ปัญหำ ท่ียำกแก้ไข 
ลงมือปฏิบัติจริง ครูคอยให้ค ำช้ีแนะนักเรียนในกำรท ำโครงงำนตลอดจนให้ขวัญและ
ก ำลังใจนักเรียนผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรนิเทศ ติดตำม กำรด ำเนินงำนผู้บริหำร
สถำนศึกษำ คณะครู นักเรียน มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถำนศึกษำใช้กระบวนกำร
เรียนรู้และพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมแบบมีส่วนร่วม จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 สำขำ  
คิดเป็นร้อยละ 100 ท ำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเชิงบวกเพิ่มขึ้น  ผู้เรียนมีระเบียนวินัย
เพิ่มขึ้น นักเรียนรู้จักตนเองมำกขึ้นนักเรียนรู้จักวิธีกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นได้ 
 สถำนศึกษำบูรณำกำรหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในกำรเรียนกำร
สอนปกติในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จัดกิจกรรม/โครงกำรพิเศษ 
และจัดกิจกรรมในช่วงลดเวลำเรียนเพิ่มเวลำรู้  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด จัดให้มีกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงส ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้
รับกำรประกำศเป็นสถำนศึกษำพอพียง จัดให้มีกำรประเมินสถำนศึกษำพอเพียงที่มีผล
กำรปฏิบัติงำนที่ เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพื้นที่  ส ำหรับโรงเรี ยนที่ เป็น
สถำนศึกษำพอเพียงมำแล้วอย่ำงน้อย 1 ปี เพื่อขับเคลื่อนหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ควำมยั่งยืน และเตรียมกำรให้โรงเรียนที่ผ่ำนกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำ
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พอเพียงแล้ว สำมำรถเป็นต้นแบบและพร้อมรับกำรประเมินในระดับต่อไปได้ 
สถำนศึกษำในสังกัดได้รับกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียงเพิ่มในปีงบประมำณนี้
รวม 19 โรงเรียน รวมมีสถำนศึกษำพอเพียงในสังกัด 89 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81 
ของโรงเรียนในสังกัด 

9. นโยบำยกำรพัฒนำครูทั้งระบบ 
 ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร จ ำนวน 933 คน 
คิดเป็นร้อยละ 87.20 ครูที่ผ่ำนกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำครูรูปแบบครบวงจร  
น ำผลพัฒนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน ดังนี้ ครูมีเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอน มีเพื่อนครูที่คอยช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งน ำไปสู่กำรจัด
กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ดีมีประสิทธิภำพมำกขึ้น เช่น สื่อที่ใช้ในกำรสอนแปลกใหม่ขึ้น  
มีวิธีกำรแก้ปัญหำที่หลำกหลำย มีรูปแบบกำรวัดและประเมินผลหลำยวิธี ท ำให้
นักเรียนให้ควำมสนใจต่อกำรเรียนมำกขึ้น 
  โรงเรียนจัดท ำแผนงำนกำรขับเคลื่อนกระบวนกำร PLC โดยสร้ำงทีมงำน 
PLC ที่สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และแนวทำงกำร
ปฏิบัติให้กับบุคลำกรในสถำนศึกษำ (พำดู พำคิด พำท ำ) สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำน
อื่น ระดับบุคคล ระดับองค์กร ระดับหน่วยงำน) มีแผนกำรก ำกับ ติดตำม นิเทศ และ
ประเมินผลคอยส่งเสริม สนับสนุน และประสำนงำน กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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10. นโยบำยกำรพัฒนำผู้เรียนและเยำวชนผ่ำนกระบวนกำรลูกเสือและยุวกำชำด 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ได้จัดฝึกอบรมลูกเสือ 
ต้ำนภัยยำเสพติด จ ำนวน 180 คน จ ำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 90 คน ระหว่ำงวันที่ 6 – 11 
สิงหำคม 2561 (รุ่นละ 3 วัน) สถำนศึกษำทุกแห่ง จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนำรี  
เป็นกิจกรรมหลักในกำรพัฒนำผู้เรียนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ. 
2551 เพื่อเสริมสร้ำงผู้เรยีนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ และค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ระเบียบวินัย 
ของนักเรียน กำรประกวดระเบียบแถวลกูเสอื กิจกรรมวันคล้ำยวันสถำปนำคณะลกูเสอื
แห่งชำติ วันสมเด็จพระมหำธีรรำชเจ้ำ ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับกำรฝึกตำมกระบวนกำร
ลูกเสือ มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมอดทน อดกลั้น มีควำมรักสำมัคคีในหมู่คณะ  
มีจิตอำสำ รู้จักกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ เสียสละเพื่อส่วนรวมและห่ำงไกลยำเสพติด 
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 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินงำนบริหำร 
จัดกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2561 มีผลโดยสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อใช้
ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1 ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ ให้ครอบคลุม ท่ัวถึง   

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.1 เพ่ิมโอกำสทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินกำรเพิ่มโอกำสทำง
กำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง ดังนี้ 1) พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศพื้นฐำนทำงกำรศึกษำ  
ปีกำรศึกษำ 2561 โดยจัดอบรมปฏิบัติกำรครูผู้รับผิดชอบกำรรำยงำนข้อมูลนักเรียน
รำยบุคคล (DMC) ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ (Education Management 
Information System : EMIS) ระบบฐำนข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-Obec) จ ำนวน 109 
โรงเรียน 2 สำขำ ท ำให้มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน ทันตำมก ำหนดเวลำ น ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรและเผยแพร่ได้ 
นอกจำกนี้ได้จัดท ำ 2) โครงกำรพัฒนำนักเรียนแกนน ำโรงเรียนปลอดบุหรี่และสำร 
เสพติด  ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำจ ำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  
ท ำให้มีนักเรียนแกนน ำสำมำรถด ำเนินงำนกิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่สำมำรถสร้ำง
เครือข่ำย เฝ้ำระวังปัญหำบุหรี่และสำรเสพติดในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

  

 

 

ส่วนที่ 4 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
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 กลยุทธ์ย่อยท่ี 1.2 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด พัฒนำระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งทุกโรงเรียนในสังกัดสำมำรถคุ้มครองดูแลช่วยเหลือและสร้ำง
ภูมิคุ้มกันนักเรียนให้ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ นอกจำกนี้ยังประสำนหน่วยงำน
ต่ำง ๆ เพื่อขอรับสนับสนุนทุนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพให้ได้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้ังระบบ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งระบบโดยด ำเนินกำร 1) กำรพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรพัสดุแนวใหม่ตำมระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ  ท ำให้
ผู้บริหำร และครูผู้ปฏิบัติหน้ำท่ีพัสดุของโรงเรียนในสังกัดที่เกี่ยวข้องในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ได้อย่ำงถูกต้อง 2) เพิ่มประสิทธิภำพกำรประเมินข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำเพื่อให้มีวิทยฐำนะ หรือเลื่อนวิทยฐำนะประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
โดยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้รับกำรประเมินวิทยฐำนะช ำนำญกำร 
จ ำน วน  45 คน  ศึ กษำนิ เท ศก์ ช ำน ำญ กำร  1  คน  ครู ช ำน ำญ กำร 63  คน 
วิทยฐำนะครูช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 38 คน วิทยฐำนะผู้อ ำนวยกำรเช่ียวชำญ 
จ ำนวน 1 คน 3) กำรติดตำมและตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 
2560 พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัดที่เปิดสอน ระดับปฐมวัย จ ำนวน 106 โรงเรียน มีผล
กำรประเมินคุณภำพภำยในโดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 100 โดยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 
72 โรงเรียน ระดับดีมำก 32 โรงเรียน และระดับดี 2 โรงเรียน ระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2560 พบว่ำ สถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 109 โรงเรียน  
1 สำขำ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100  
โดยอยู่ในระดับดีเยี่ยม 37 โรงเรียน และระดับดี 73 โรงเรียน 4) กำรนิเทศติดตำมและ
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ประเมินผลระบบบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำโดยพัฒนำกระบวนกำรนิเทศแนวใหม่
และทีมศึกษำนิเทศก์ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวน 2 ครั้ง พัฒนำศึกษำนิเทศก์ 
ในสังกัดโดยกำรประชุมทุกเดือนรวม 12 ครั้ง ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสถำนศึกษำในสังกัด ทุกโรงเรียนได้รับกำรนิเทศ อย่ำงน้อยโรงเรียนละ 3 ครั้ง/ภำคเรียน 
ศึกษำนิเทศก์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำดูงำน 2 ครั้ง  
มีแผนนิเทศกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2561 มีคุณภำพเหมำะสมในระดับดี 
ศึกษำนิเทศก์ในสังกัดที่ได้รับกำรพัฒนำมีควำมพร้อมและสำมำรถนิเทศกำรศึกษำได้
อย่ำงมีคุณภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีได้รับกำรนิเทศด ำเนินงำนตำม
นโยบำยและจุดเน้นกำรด ำเนินงำนของ สพฐ. และส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดตรำด ได้อย่ำงมีคุณภำพ 5) ส่งเสริมสนับสนุนระบบตรวจสอบ
ภำยในสถำนศึกษำในสังกัด ปีงบประมำณ 2561 เกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ 
กำรเงิน กำรบัญชี กำรพัสดุและทรัพย์สิน สอบทำนกำรควบคุมภำยใน และตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน งำน/โครงกำร แผนกลยุทธ์ และกระบวนกำรปฏิบัติงำน
ด้ำนอืน่ ๆ ของสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 30 โรงเรียน ส่งผลให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏบิัติงำน
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในงำนที่รับผิดชอบและสำมำรถแก้ไขปัญหำในทำงปฏิบัติได้
สถำนศึกษำปฏิบัติงำนกำรเงิน กำรบัญชี และกำรควบคุมทรัพย์สิน ถูกต้องตำมระเบียบ
ที่ก ำหนด เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติหน้ำที่มีควำมเข้ำใจในระบบกำรบริหำรงบประมำณ   
6) ประเมินสัมฤทธิ์ผลกำรปฏิบัติงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้ำที่ต ำแหน่ง
ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมำณ 2559 จ ำนวน 
27 คน มี Coaching Team และทีมประเมิน มีกำรและเปลี่ยนเรียนรู้ ณ สถำนศึกษำ
ต้นแบบที่มีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลภำยใต้กรอบแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ก ำหนดและเกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำสูงสุด 7) เชิดชูเกียรติข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำโดยสรรหำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มีควำม
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ประพฤติดี มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีผลงำนเป็นที่ปรำกฏจนสำมำรถเป็นแบบอย่ำง 
ที่เคำรพยกย่อง โดยคัดเลือกจำกกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ กลุ่มครูผู้สอนทุกสำระ 
กำรเรียนรู้ กลุ่มศึกษำนิเทศก์ และกลุ่มบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อเป็นกำรยกย่อง 
เชิดชูเกียรติ ให้มีขวัญก ำลังใจท่ีจะปฏิบัติหน้ำที่ ส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพยิ่งขึ้นคุณควำมดีมำเผยแพร่เกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ให้ปรำกฏใน
สังคมตลอดไป 8) เพิ่มประสิทธิภำพบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด โดยกำรจัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงองค์กร และศึกษำดูงำนใน
จังหวัดเชียงรำย ท ำให้ปฏิบัติงำนด้วยควำมสุขมีควำมตระหนักถึงคุณค่ำของงำน
คุณลักษณะที่ดีพึงประสงค์ และมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำนและ 9) เพิ่มประสิทธิภำพ
ผู้บริหำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดกลุ่มเป้ำหมำยได้แก่
ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกคน ร่วมประชุมสัมมนำและศึกษำ 
ดูงำน ณ จังหวัดรำชบุรีและจังหวัดกำญจนบุรีโดยกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรหำควำมรู้
ร่วมกัน กำรกระตุ้นให้ผู้บริหำรทุกระดับเป็นผู้ที่แสวงหำควำมรู้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ
และประสิทธิผลกำรท ำงำนในองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.2 พัฒนำหลักสตูรและกระบวนกำรเรียนรู้   

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร

และกระบวนกำรเรียนรู้ดังนี้ 1) จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรจัดท ำหลักสูตร

สถำนศึกษำระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 ให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดทุกคน 

จ ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 1 วัน ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ท ำให้

โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และกระทรวงศึกษำธิกำรได้ในระดับดี  นอกจำกนี้สร้ำงควำม

เข้มแข็งให้ โรงเรียนที่ เข้ำร่วมโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย 
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ด ำเนินงำนตำมเง่ือนไขของโครงกำร จ ำนวน 77 โรงเรียน ให้ด ำเนินงำนตำมเง่ือนไข

ของโครงกำรจนได้รับตรำพระรำชทำนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี 2) ปรับปรุงหลักสูตร

สถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรยีนรู้ ตัวช้ีวัด เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำร

บริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯให้กับโรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำน

เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด109 โรงเรียน 2 สำขำ ร่วมกับโรงเรียนต ำรวจ

ตระเวนชำยแดนบ้ำนท่ำกุ่ม โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนเขำฉลำด และโรงเรยีน

รำชประชำนุเครำะห์ 49 ส่งผลให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำร และครูผู้เกี่ยวข้องมีควำมรู้

ควำมเข้ำใจในปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรเรียนรู้ ตัวช้ีวัด 

เกณฑ์กำรจบกำรศึกษำ และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร พ.ศ. 2560 สำมำรถจัดท ำ

หลักสูตรและน ำหลักสูตรไปใช้ได้อย่ำงมีคุณภำพ 3) กำรเรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติ 

Active Learning โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์

ระดับประถมศึกษำที่เน้นกำรคิด วิเครำะห์ แก้ปัญหำและกำรน ำไปใช้ ให้สอดคล้องกับ

ศตวรรษที่ 21” ให้แก่ครูผู้สอนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 และประถมศึกษำปีที่ 4 ทุกคน 

จ ำนวน 109 โรงเรียน 2 สำขำ หลักสูตรกำรอบรมระดับช้ันละ 2 วัน ครูที่เข้ำรับมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจเทคนิคและแนวทำงในกำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ฯ ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 สถำนศึกษำในสังกัดมีสื่อ เทคนิค/วิธีกำร กิจกรรมกำร

เรียนรู้ นวัตกรรมที่มีประสิทธิภำพ และสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำในศตวรรษท่ี 21 

และ 4) ส่งเสริมคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี

โรงเรียนบ้ำนไม้รูด (วิสิทธิ์ประชำสรรค์) เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงกำรนี้ด ำเนินกำรปรับ

หลักสูตรสถำนศึกษำพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นสมรรถนะสำขำ

วิชำชีพเหมำะสมตำมบริบทของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชำยแดนจังหวัดตรำด ใช้ใน

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นต้นแบบได้ในระดับดี 
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 กลยุทธ์ย่อยท่ี 2.3 ยกระดับคุณภำพผู้เรียน  
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรยกระดับคุณภำพ
ผู้เรียนดังนี้ 1) พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทยโดย 1.1) ก ำหนดเป็น
มำตรกำรของเขตพื้นที่และเป็นตัวช้ีวัดในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยห้องเรียนคุณภำพ 
: โรงเรียนคุณภำพของเขตพื้นที่ 1.2) จัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำน
กำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทยในระหว่ำงวันที่  13 - 14 กรกฎำคม 2561 ณ 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด โดยมีครูจำกโรงเรียนอนุบำลตรำดเป็น
ทีมวิทยำกร ลักษณะกำรอบรมเป็นกำรประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงสื่อเพื่อน ำไปใช้พัฒนำ
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนและกำรเขียนภำษำไทย มีผู้เข้ำรับกำรอบรม 102 คน  
ผลกำรประชุมปฏิบัติกำรพบว่ำ ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถผลิตสื่อได้ในระดับ
ดีคิดเป็นร้อยละ 100 1.3) จัดกำรประกวดทักษะภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทย
แห่งชำติ พ.ศ. 2561 จ ำนวน 1 ครั้ง 1 วัน 4) ติดตำมกำรอ่ำน กำรเขียน นักเรียนใน
สังกัดผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ภำคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งพบว่ำนักเรียนมี
ควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนเขียนมำกกว่ำร้อยละ 90 ทุกระดับช้ัน 2) พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนสู่กำรยกระดับคุณภำพผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษำปีท่ี 3 โดยให้ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3 น ำแบบทดสอบ
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนที่ เน้นกระบวนกำรคิดและ
แก้ปัญหำได้รวบรวม/สร้ำง พัฒนำและจัดท ำแบบทดสอบตำมแนวทำงของ PISA  
ด้ำนกำรรู้ เรื่องคณิ ตศำสตร์  (Mathematical Literacy) ช้ันประถมศึกษำปีที่  3 
(ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ) จ ำนวน 300 ชุด 3) ศิลปหัตถกรรมนักเรียนด ำเนินกำร
จัดกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ โดยได้รำงวัล ทั้งหมด 20 กิจกรรม  
4) จัดอบรมปฏิบัติกำรผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูวิชำกำรของโรงเรียนในสังกัดในกำร
วิเครำะห์ผลทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2560 
ช้ันประถมศึกษำปีที่  6 และมัธยมศึกษำปีที่  3  ส่งผลให้ผู้บริหำร ครูวิชำกำรและ
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ครูผู้สอน สำมำรถวิเครำะห์และน ำผลกำรทดสอบ O-NET ใช้วำงแผนกำรพัฒนำ
คุณ ภำพกำรศึ กษำเพื่ อยกระดับผลสั มฤทธิ์ท ำงกำรเรียนของสถำนศึ กษำ 
และสถำนศึกษำในสังกัดสำมำรถใช้กระบวนกำรวัดผลและประเมินผลเป็นกลไกในกำร
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 3.1 ปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร  
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบ
กำรบริหำรจัดกำรดังนี้ 1) กำรประชุมผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและบุคลำกรส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือนเพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำและแก้ไขปัญหำ 
ภำยหลังกำรปฏิรูปกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพหน่วยงำนในสังกัดได้รับทรำบ
นโยบำยและข้อเสนอแนะ และกำรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำภำยหลังกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นประจ ำทุกเดือน 2) กำรประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 -
2564 เพื่อระดมควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่ำง ๆ จำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกำรจัดท ำ
แผนยุทธศำสตร์ระดับเขตพื้นที่ร่วมกัน  โดยมุ่งสู่เป้ำหมำยและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของแผนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำโดยรวม และ 3) ส่งเสริม
สขุภำพพลำนำมัยบุคลำกร ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด” ส่งเสริม
ให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนมีสุขภำพพลำนำมัยที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ำย จิตใจแจ่มใส  
และห่ำงไกลยำเสพติดบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
ทุกคนได้เล่นกีฬำและออกก ำลังกำยตำมควำมสำมำรถของตนเอง 

 กลยุทธ์ยอ่ยที่ 3.2 สร้ำงเสริมกำรมสี่วนร่วมกบัทุกภำคส่วนในกำรจัด กำรศึกษำ 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินกำรสร้ำงเสริมกำรมี
ส่วนร่วมกับทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำดังนี้  1) กำรคัดเลือกนักเรียนและ
สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลพระรำชทำน ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
2560มีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 17 (ตรำด) จ ำนวน 1 คน และมีสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้รับรำงวัลพระรำชทำน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 2) พัฒนำระบบกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
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กำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
นิเทศกำรศึกษำ 3 ครั้ง กำรประชุมสัญจรเพื่อติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำโดยคณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. 5 ครั้ง  และด ำเนินกำรติดตำม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำในโรงเรียนในสังกัดโดยคณะอนุกรรมกำร ก.ต.ป.น. 
ด ำเนินกำรประเมินควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 ทุกโรงเรียน 
ในสังกัด 3) พัฒนำลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดเพื่อสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนจัดประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบกำรณ์ ระหว่ำงผู้ปฏิบัติ งำนจ ำนวน 48 คน ระยะเวลำ 2 วัน น ำ
ลูกจ้ำงประจ ำและลูกจ้ำงช่ัวครำวในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ตรำด ดูงำนหน่วยงำนองค์กรที่เป็นตัวอย่ำงในกำรจัดกำรในเรื่องของอำคำรสถำนที่ดี
เยี่ยม เพื่อน ำมำพัฒนำเป็นต้นแบบ กำรด ำเนินกำรใช้ 4) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพ
ข้ำรำชกำรครู (เกษียณอำยุรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561) เพื่อยกย่องเชิดชู
เกียรติข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำที่เกษียณอำยุรำชกำร จ ำนวน 60 คน  
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กลยุทธ์ที่ 4 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย มีคุณธรรม และวิถีชวีิตตำมหลัก   
              ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.1 ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรปลูกจิตส ำนึก
ควำมเป็นไทยดังนี้ 1) ประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online : 
ITAOnline) ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำดโดยประชุมชี้แจงเตรียมควำมพร้อมรับกำรประเมินส ำหรับ บุคลำกร
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดท ำให้บุคลำกรทุกคนมีควำมเข้ำใจ 
ในกำรรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน ของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำออนไลน์  

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินกำรปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมดังนี้ 1) ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ หลักสูตรวิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญขั้น
ควำมรู้ เบื้องต้น (S.B.T.C.) จ ำนวน 50 คน ระหว่ำงวันที่  1 – 4 มิถุนำยน 2561 
ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรลูกเสือและสำมำรถถ่ำยทอดได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีวุฒิทำงลูกเสือและฝึกอบรมผู้บังคับบัญชำลูกเสือ หลักสูตร
วิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (S.S.A.T.C.) จ ำนวน 50 คน ระหว่ำง
วันที่ 18 – 24 มิถุนำยน 2561 ผ่ำนกำรฝึกอบรม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร
ลูกเสือและสำมำรถถ่ำยทอดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีวุฒิทำงลูกเสือ เพื่อน ำไป
ถ่ำยทอดแก่ลูกเสือเนตรนำรีในสถำนศึกษำของตนและ 2) กำรอบรมลูกเสือต้ำนภัยยำ
เสพติด ประจ ำปี 2561 โดยมีผู้ก ำกับลูกเสือ ลูกเสือ โรงเรียนขยำยโอกำสทำง
กำรศึกษำ จ ำนวน 27 แห่ง 180 คน ระหว่ำงวันท่ี 6 – 11 สิงหำคม 2561 ได้รับควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมกระบวนกำร
ของลูกเสือ 
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 กลยุทธ์ย่อยท่ี 4.3 เสริมสร้ำงกำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ 
                                 พอเพียง 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ด ำเนินกำรเสริมสร้ำง 
กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 1) การขับเคลื่อนหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีกำรสร้ำงควำมยั่งยืนของโรงเรียนที่เป็นสถำนศึกษำพอเพียง
แล้วโดยกำรจัดกิจกรรมประกำศยกย่องสถำนศึกษำพอเพียงท่ีมีผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเป็น
เลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพื้นท่ีซึ่งในปีงบประมำณ 2561 มีสถำนศึกษำพอเพียงท่ีมี
ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศและเป็นต้นแบบระดับเขตพื้นที่ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียน
อนุบำลตรำด ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ คือ กำรพัฒนำสถำนศึกษำสู่ศูนย์กำรเรียนรู้
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ และโรงเรียนวัดบำงปิดล่ำง  
ผลกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศคือ ต้นกล้ำอำชีพสู่วิถีพอเพียง 2) ปลูกจิตส ำนึกควำมเป็นชำติไทย 
มีคุณธรรม และวิถีตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนที่เข้ำค่ำยเยำวชนคนดี
ของแผ่นดินสำมำรถขยำยผลให้นักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนสุจริต
ร้อยละ 100 มีเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
3) ค่ำยอนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ตำมแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ให้แก่ครูและนักเรียนในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำจ ำนวน 27 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน 
จ ำนวนทั้งหมด 54 คน ระหว่ำงวันที่ 10 – 11 สิงหำคม 2561 โรงเรียนสำมำรถ 
น ำควำมรู้ที่ได้ไปจัดกำรขยะในโรงเรียนได้อย่ำงเป็นระบบและเป็นแบบอย่ำงได้ 
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กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริม สนับสนนุกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 กลยุทธ์ย่อยท่ี 5.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ 
                                 ในกำรเรียนกำรสอน 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด  ด ำเนินกำรส่งเสริม 
สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกำรเรียนกำรสอนดังนี้ ส่งเสริมนิสัยรักกำร
อ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนโรงเรียนบ้ำนดอนสูงเป็นโรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมี
ชีวิต และโรงเรียนอ่ำนสร้ำงสุข (ต้นแบบ สพฐ.) ขยำยผลกำรอบรมโปรแกรมห้องสมุด
อัตโนมัติ OBEC Library ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำยอย่ำงน้อย 10 โรงเรียน และขยำยผล
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนผ่ำนกำรด ำเนินงำนของยุวบรรณำรักษ์ จัดสรร
งบประมำณให้โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต (ต้นแบบของเขตพื้นที่) โรงเรียนคลอง
ขวำง เพื่อให้ด ำเนินกิจกรรมขยำยผลกำรอบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ OBEC 
Library ให้แก่โรงเรียนเครือข่ำย อย่ำงน้อย 10 โรงเรียน 

 กลยุทธ์ย่อยที่ 5.2 ส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในกำร  
                                   บริหำรจัดกำร 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด จัดอบรมปฏิบัติกำรครู New 
DLTV โรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนขยำยโอกำส 72 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ในวันที่ 
28 สิงหำคม 2561 ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด ผู้เข้ำร่วมอบรม
ประกอบด้วยครูแกนน ำด้ำน ICT จ ำนวน 11 ศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำ ๆ ละ 2 คน 
รวม 22 คนในวันท่ี 29 สิงหำคม 2561 ส่งผลให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ในกำรบริหำรจัดกำรระบบเครือข่ำยในโรงเรียน และสำมำรถน ำ New DLTV 
ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและขยำยผลสู่เพื่อนครูในโรงเรียนได้ 2) พัฒนำระบบ
กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำดโดย
อบรมปฏิบัติกำรให้แก่ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูวิชำกำร หรือนำยทะเบียนและ
ผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำโปรแกรมระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SchoolMIS) จ ำนวน 
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109 โรงเรียน 2 สำขำ ท ำให้ทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรวัดและประเมินผล แนวปฏิบัติในกำรตกซ้ ำช้ัน แนว
ปฏิบัติในกำรยกเลิกและแก้ไขเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ และจัดท ำเอกสำรหลักฐำน
ทำงกำรศึกษำ (ปพ.ต่ำงๆ) โดยใช้โปรแกรมระบบสำรสนเทศสถำนศึกษำ (SchoolMIS) 
ได้อย่ำงถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะ 

จำกกำรสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรตำมแผนปฏิ บัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 พบข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ ดังนี้ 
1. ด้ำนปัจจัย 

ระยะเวลำจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนกระช้ันชิดกับสิ้นปีงบประมำณ ท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงเร่งด่วน 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ทับซ้อนกับกิจกรรม/โครงกำรที่วำงแผนไว้
ล่วงหน้ำ ควรจัดสรรงบประมำณ มำให้ต้นปีงบประมำณจ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอ ท ำให้ต้องลดกลุ่มเป้ำหมำย หรือระยะเวลำกำรพัฒนำ  

2. ด้ำนกระบวนกำร 
 กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินโครงกำรยังไม่ตรงตำมจุดประสงค์ ตัวช้ีวัด ในโครงกำร 
บำงโครงกำรยังต้องติดตำมกำรรำยงำนผล ควรมีกำรก ำกับติดตำม ประเมินโครงกำร
ก่อนบรรจุในแผนปฏิบัติกำร มีกำรติดตำมกำรด ำเนินโครงกำรระหว่ำงและหลังกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง 

3. ด้ำนผลผลิต 
โรงเรียนที่มีคุณภำพ เป็นโรงเรียนตำมโครงกำรที่หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด

เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจ ำต ำบล โรงเรียนประชำรัฐ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ควร
มีรูปแบบกำรพัฒนำโรงเรียนให้มีคุณภำพตำมบริบทของเขตพื้นที่  แล้วยกย่อง 
เชิดชูเกียรติเพื่อสร้ำงขวัญก ำลังใจในกำรพัฒนำงำน 
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คณะผู้จัดท ำ 

ที่ปรึกษำ 

นำยอัมพล  หันทยุง      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นำงลัดดำ  ท่ำพริก       รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 

นำงสำวสุดคนึง  ไชยสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
นำยวิชชำ  ครุปิติ        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำตรำด 

คณะท ำงำน 

1. นำงสำวสุดคนึง  ไชยสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรำด 
2. นำยสุชำติ กะไชยวงษ ์ ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำปทุมหลวง 
3. นำยเกียรติศักดิ ์วงค์กุลพิลำศ   ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำทรรศพล 
4. นำยครำวธุ หงษ์วิเศษ ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำลุ่มแม่น้ ำตรำด 
5. นำยวสันต ์ผำชลำ ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเขำสมิง 1 
6. นำยวุฒวิัฒน์ อินทสุวรรณ   ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเขำสมิง 2 
7. นำยประเมิน ทองพร่อง ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำทับทมิสยำม 
8. นำยวิทยำ ต้อยยำต ี ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำถิ่นพลอยแดง 
9. ว่ำที่เรือตรีธนพงศ์ บุญวำที  ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำคลองใหญ่ 
10. นำงศิริรัตน์ โพธิ์ทอง ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำแหลมงอบ 
11. นำยสังคม จิตนำวสำร ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเกำะช้ำง 
12. นำยณรงค์ ถำวรวงษ ์ ประธำนศูนย์เครือข่ำยสถำนศึกษำเกำะกูด 
13. นำงบูรณ์นรำ  กณิกนันต ์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
14. นำยบรรจง  ศรีตะ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร 
15. นำยรณกฤต  ยอดศิริ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
16. นำงเสน่ห์  บุญช ู ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรกลุม่ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรสื่อสำร 
17. นำงสำยสุนีย์  พลขันธ ์ ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
18. นำงสมใจ  วัฒฐำนะ ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
19. นำงนำรถฤดี  จำมลิกุล ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 
20. นำงจิรำพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
21. นำงกรวรรณ  บุญฤทธิ ์ ปฏิบัติหน้ำที่ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 
22. นำยพิมล  ท่ำพรกิ ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
23. นำงธัญญำ  ฉำยศิริ         ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     



81 

 

24. นำยวิจิตร  สัมโย          ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
25. นำงสุณีย์รัตน์  วีระสุนทร        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
26. นำงสุพัตรำ  เรืองขจิต        ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
27. นำงผกำยรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
28. นำงมำลิน  จิตนำวสำร ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำรพิเศษ     
29. นำงจงกล ม่วงทิม ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร   
30. นำงสะใบแพร  มำกต่ำย     ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
31. นำงชุติกำญจน ์ มัตถำปะโท ศึกษำนิเทศก์ 
32. นำยวิเศษ  พึ่งประยูร ศึกษำนิเทศก์ 
33. นำยวิฑูรย ์ บุญสิน นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
34. นำงกิจนำ เมืองซอง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ 
35. นำงอังควรำ รมย์ยำนนท์           นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
36. นำงเสำวรีย์ สำมำรถกุล นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
37. นำงพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
38. นำงสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี นักวิชำกำรเงินและบัญชีช ำนำญกำรพิเศษ 
39. นำงวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน ์ นักวิชำกำรศึกษำปฏิบัตกิำร 
40. นำงสำวชลพษร  ลัดดำโชต ิ นักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 
41. นำงสำววรำภรณ์ คณฑำ นักจัดกำรงำนทัว่ไปปฏิบัตกิำร 
42. นำยวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ ์ นิติกรช ำนำญกำร 
43. นำยรณชัย นิโรภำส นักประชำสัมพันธ์ปฏบิัติกำร 
44. นำงปิยมน  สินธุสำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
45. นำงชมพูนุช เสริมเสนำบุญ       เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
46. นำงอังศุมำลย์  ศรนคร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 

ปก รูปเล่ม 

1. นำงชมพูนุช เสริมเสนำบุญ       เจ้ำพนักงำนธุรกำร ช ำนำญงำน 
2. นำงอังศุมำลย์  ศรนคร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏบิัติกำร 
 

 


