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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>1 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

บริบทของจังหวัดตราด และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
สภาพทั่วไปของจังหวัดตราด 

   ประวัติความเป็นมาของจังหวัดตราด 
   ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  “ตราด” มีชื่อเดิมเรียกว่า 

“บ้านบางพระ” มีชัยภูมิส าคัญในการเป็นเมืองหน้าด่านชายทะเลรักษาความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศ 
มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามกู้เอกราช พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวม
ไพร่พลและเรือส าเภาเพ่ือน าไปขับไล่พม่ากอบกู้ เอกราชคืนสู่ชาติไทย และในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงท าสนธิสัญญากับชาวฝรั่งเศสเพ่ือเอาดินแดนจังหวัดตราดคืนมาเมื่อวันที่ 23 
มีนาคม 2449  

   ที่ตั้ง ขนาด และอาณาเขต 
   ตราด เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย 

ระหว่าง ละติจูดที่ 11° 34׳ เหนือ กับละติจูดที่ 12° 45׳ เหนือ และลองติจูด 102° 15׳ ตะวันออก 
กับลองติจูด 102° 54׳ ตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวงสายใหม่ บางนา -   บ้าน
บึง - แกลง - ตราด ระยะทาง 315 กิโลเมตร 

   มีพ้ืนที่ทางบก 2,819 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร 
   ทิศเหนือ ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรีและราชอาณาจักรกัมพูชา 
   ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็นแนวกั้นเขตแดน 
   ทิศใต้ จด อ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดจันทบุรี 

ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
   ลักษณะภูมิประเทศ (ที่มา : ตราดอัญมณีอาคเนย์ ทะเลเกาะงดงาม วีรกรรมเกรียงไกล) 
   ภูมิประเทศจังหวัดตราดประกอบด้วยภูเขาสูงเป็นพ้ืนป่าไม้และพ้ืนที่เกาะ ที่ราบเชิงเขาเหมาะ

ส าหรับสวนผลไม้ ยางพาราและสับปะรดที่ราบลุ่มแม่น้ าส าหรับท านาข้าว ปาล์มน้ ามัน ปศุสัตว์ และท่ีราบ
ชายฝั่งทะเลมีป่าชายเลนอย่างหนาแน่น และแหล่งเลี้ยงสัตว์น้ า 

   ทางด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออกเป็นแนวทิวเขาตลอด ยอดเขาสูงสุดของจังหวัดที่เป็นเขา
พนมธง สูง 1,240 เมตร ในทิวเขาบรรทัดในเขตอ าเภอเมืองตราด ส่วนบริเวณตอนกลางและตอนใต้เป็น
ที่ราบ มีภูเขาเตี้ยๆ แทรกอยู่เป็นบางตอน 

   ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นของจังหวัดตราด คือ มีชายฝั่งทะเลค่อนข้างยาวเมื่อเปรียบเทียบ
กับเนื้อที่ของจังหวัด คือ ชายฝั่งทะเล ยาว 165.5 กิโลเมตร บริเวณชายฝั่งมีแหลมและอ่าวขนาดใหญ่
หลายแห่ง นอกชายฝั่งมีเกาะน้อยใหญ่จ านวนมากประมาณ 66 เกาะ (ข้อมูล : กรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง, 2562) ที่ส าคัญคือเกาะช้าง เกาะกูด เกาะกระดาด เกาะไม้ชี้ใหญ่ เกาะไม่ชี้เล็ก เกาะหวาย 
และเกาะระยั้งนอก 

   ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดมีลักษณะเป็นที่แคบ ๆ ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชาที่ยื่น
ยาวเลียบไปทางชายฝั่งทะเลเป็นระยะทางยาวประมาณ 60 กิโลเมตร สิ้นสุดที่แหลมสารพัดพิษ ต าบล
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หาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ โดยเฉพาะที่บ้านโขดทราย ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ถือเป็นส่วนที่แคบ
ที่สุดของประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นที่ดินผืนแผ่นดินใหญ่) มีความกว้างเพียง 450 เมตร 
     ลักษณะภูมิอากาศ 
     จังหวัดตราดมีอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจนเกินไปแต่มีฝนตกชุกมากเพราะมีพ้ืนที่ติดทะเล
และมีภูเขาโอบล้อมจึงท าให้ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมแบ่งออกเป็น 3 ฤด ู
     ฤดูหนาวเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศไม่หนาวมากนัก
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20 องศาเซลเซียส 
     ฤดรู้อนช่วงระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 
     ฤดูฝนเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลอ่าวไทยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึง 
ตุลาคมของทุกปีท าให้มีฝนตกชุกในเกือบทุกพ้ืนที่โดยเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ าฝน 4,000 - 5,000 มิลลิเมตร 
ต่อปี เป็นเมืองฝนแปดแดดสี่ มีปริมาณน้ าฝนสูงสุดในประเทศรองจากจังหวัดระนอง 

การปกครองและประชากร 
     1. การปกครอง  
        ราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 7 อ าเภอ 38 ต าบล 261 หมู่บ้านโดยมีอ าเภอ ดังนี้ 
        1) อ าเภอเมืองตราด 
        2) อ าเภอแหลมงอบ 
        3) อ าเภอเขาสมิง 
        4) อ าเภอคลองใหญ่ 
        5) อ าเภอบ่อไร่ 
        6) อ าเภอเกาะช้าง 
        7) อ าเภอเกาะกูด 
        ราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย  
        1) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด 
        2) เทศบาลเมือง จ านวน 1  แห่ง 
        3) เทศบาลต าบล จ านวน 13 แห่ง 
        4) องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 29 แห่ง 
     2. ประชากร 
                จังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด 232,749 คน เป็นชาย 117,150 คน หญิง 115,599 คน 
(พ.ศ. 2561) ความหนาแน่นของประชากรมีการกระจายตัวสูงสุดที่อ าเภอเมืองตราด ร้อยละ 41 .55 
รองลงมาได้แก่อ าเภอเขาสมิง ร้อยละ 19.38 อ าเภอบ่อไร่ ร้อยละ 15.24 อ าเภอคลองใหญ่ ร้อยละ 
10.92 อ าเภอแหลมงอบ ร้อยละ 8.26 อ าเภอเกาะช้างร้อยละ 3.57 และอ าเภอเกาะกูด ร้อยละ 1.07 

การค้าชายแดน (ที่มา : จังหวัดตราด/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) 
          จังหวัดตราด ถูกจัดตั้งให้เป็นหนึ่งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกตามประกาศ 
กนพ. ที ่1/2558 โดยถูกตั้งเป้าให้เป็นศูนย์กลางการค้าส่งและขนส่งต่อเนื่องระหว่างประเทศ และเป็น
ศูนย์กลางให้บริการด้านการท่องเที่ยวระดับภูมิภาค โดยมีปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 
         - ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ สามารถเข้าถึงท่าเรือแหลมฉบัง (ประมาณ 340
กิโลเมตร) รวมถึงท่าเรือสีหนุวิลล์ (กัมพูชา) ประมาณ 250กิโลเมตร 
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       - เป็นเมืองประตูการค้าชายแดน มีด่านการค้าบ้านหาดเล็กรองรับการพัฒนา มีศักยภาพ 
ในการเป็นศูนย์กระจายสินค้า โลจิสติกส์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (เกษตรอินทรีย์) 

       - มีฐานการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ และสามารถเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง 
(กัมพูชา) ซึ่งมีการลงทุนจากต่างชาติ เช่น โรงงานรถยนต์เกาหลี (Hyundai) โรงงานผลิตวอลเล่ย์บอล 
(Mikasa) และผลิตสายไฟในรถยนต์ (Yazaki) จากญี่ปุ่น 

       - มีแนวชายแดนตามธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดตลอดแนวยาว 165 กิโลเมตร อาณาเขต  
ติดกับราชอาณาจักรกัมพูชาถึง 3 อ าเภอ ได้แก่ 

  อ าเภอบ่อไร่         ติดกับ   บ้านคลองรถถัง (โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง 
  อ าเภอเมืองตราด  ติดกับ  บ้านทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัดโพธิสัต 
  อ าเภอคลองใหญ่  ติดกับ  บ้านจามเยี่ยม อ าเภอมลฑลสีมา จังหวัดเกาะกง 

        จึงท าให้เกิดตลาดการค้าชายแดนขึ้น เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว 
การลงทุนและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ พร้อมทั้งน าไปสู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคอ่ืน      

       การค้าชายแดน มีช่องทางการค้า 3 ช่องทาง ดังนี้ 
1. จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก พ้ืนที่ต าบลหาดเล็ก อ าเภอคลองใหญ่ ตรงข้ามกับบ้านจาม

เยี่ยม อ าเภอมณฑลสีมา จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิดท าการ เวลา 06.00 - 22.00 น. ทุกวัน 
และการขนส่งสินค้าลงเรือ เพ่ือขนส่งไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา โดยท่าเทียบเรือของเอกชน 5 แห่ง คือ 
ท่าเทียบเรือชลาลัย ท่าเทียบเรือกัลปังหา ท่าเทียบเรือป.เกษมศิริ ท่าเทียบเรือ ส.กฤตรวัณ และท่าเทียบเรือ
ทรัพย์ชโลธร  

2. จุดผ่อนปรนการค้าบ้านมะม่วง พ้ืนที่อ าเภอบ่อไร่ (เนิน 400) ตรงข้ามกับบ้านคลองรถถัง
(โอว์รถเกาะ) อ าเภอส ารูด จังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา เปิด-ปิด เวลา 06.00 -18.00 น. 
ทุกวัน  

3. ช่องทางการค้าทางธรรมชาติบ้านท่าเส้น พ้ืนที่ต าบลแหลมกลัด อ าเภอเมืองตราด เปิด-ปิด
ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-16.00 น. เป็นการค้าของชาวบ้านทมอดา ต าบลทมอดา อ าเภอเวียงเวล จังหวัด 
โพธิสัต  ราชอาณาจักรกัมพูชาโดยลงทะเบียนเข้า-ออก ที่ฐานกองร้อย ทพ.นย.ที่ 535 (บ้านท่าเส้น)  

การท่องเที่ยว (ที่มา : ตราดอัญมณีอาคเนย์ ทะเลเกาะงดงาม วีรกรรมเกรียงไกล) 
   จังหวัดตราด จังหวัดสุดชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทยมีแหล่งธรรมชาติที่งดงาม ทั้งทะเล 

หาดทราย โขดหิน และเกาะใหญ่น้อย จ านวนมากซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวว่าเป็นแหล่ง 
ด าน้ า ชมฝูงปลากับแนวปะการังน้ าตื้นในทะเลตราดที่สวยที่สุดเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก  

   ลักษณะทางกายภาพทั้งภูเขา ที่ราบ ดิน น้ า โดยเฉพาะแดดและฝนที่เรียกว่า “ฝนแปด แดดสี่” 
ส่งผลให้จังหวัดตราดมีชื่อเสียงในฐานะเมืองแห่งผลไม้ มีผลไม้ประจ าถิ่นซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ เช่น สับปะรดตราดสีทอง รวมทั้งป่าชายเลนที่สมบูรณ์และแหล่งรัตนชาติสูงกว่าในอดีต คือ 
พลอยทับทิม ที่มีชื่อเสียงและรู้จักในชื่อทับทิม ท าให้เศรษฐกิจของจังหวัดเล็ก ๆ  แห่งนี้เฟ่ืองฟูมากในยุคหนึ่ง 

   ตราดยังเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ทาง วัตนธรรม ทั้งภาษา อาหารเป็นแหล่งอนุรักษ์วิถีชุมชน 
ขนมประเพณี ภูมิปัญญาของผู้คนที่สะท้อนความเป็นพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ อีกทั้งยังมีการ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 



 

4 >>> Annual Report 2019 Trat Primary Education Service Area Office 
 

      นอกจากนี้ การเป็นจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับราชอาณาจักรกัมพูชา จังหวัดตราดจึงมี
ความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนได้รับการวางยุทธศาสตร์ ให้เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ และเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมต่อกับกัมพูชาและเวียดนาม 

ศาสนา 
      1. ศาสนาพุทธ   จ านวนวัด   141 แห่ง  แยกเป็น สังกัดมหานิกาย 127  แห่ง ธรรมยุติกนิกาย 
14 แห่ง  ที่พักสงฆ์ 27 แห่ง มีพระภิกษุ 1,348 รูป สามเณร 108 รูป  มีผู้นับถือศาสนาพุทธ 
จ านวน 206,308 คน  (ร้อยละ 92.82)   
     2. ศาสนาคริสต์ จ านวนโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง มีผู้นับถือศาสนาคริสต์ จ านวน 1,386 คน          
(ร้อยละ 0.63) 
     3. ศาสนาอิสลาม จ านวนมัสยิด 13 แห่ง  มีผู้นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 5,214 คน         
(ร้อยละ 2.37)  

การคมนาคมและขนส่ง 
      จังหวัดตราด มีเส้นทางคมนาคมและขนส่งทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ได้แก่ 
    - ทางบกมีถนนเชื่อมโยงระหว่างตราดกับเครือข่ายภายในประเทศ จังหวัดอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่         
ใช้เส้นทางถนนสายสุขุมวิท จากบางนา – ชลบุรี–ระยอง–จันทบุรี-ตราด ระยะทางประมาณ 385 กิโลเมตร 
(เลียบชายฝั่งทะเลหรือเส้นทางสายเก่า) และเส้นทางสายบางนา–บ้านบึง–แกลง-ตราด ระยะทาง 315 
กิโลเมตร และเส้นทางสายจตุจักร–ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ–แกลง–ขลุง-ตราด ระยะทาง 327 กิโลเมตร  
     - ทางอากาศ  มีสนามบินเอกชน จ านวน 1 แห่ง (ของบริษัทบางกอกแอร์เวย์) เปิดให้บริการเมื่อ
วันที่ 18 เมษายน 2546 ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าโสม อ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เปิดบริการวันละ 3 เที่ยวบิน
กรณีปกติ และวันละ 6 เที่ยวบินกรณีช่วงฤดูการท่องเที่ยว โดยได้รับการอนุญาตให้เป็นสนามบินศุลกากร
เรียบร้อยแล้วตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 
    - ทางน้ า มีท่าเทียบเรือน้ าลึกขนาดกลาง (500 ตันกรอส) ที่อ าเภอคลองใหญ่ ซึ่งสามารถรองรับ
การขนส่งทางน้ าไปยังราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และภูมิภาคอินโดจีน รวมทั้ง
นานาชาติที่ได้มาตรฐานเป็นอย่างดี โดยได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง
ด าเนินการหาผู้บริหารจัดการท่าเรือดังกล่าว 
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อ านาจหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยมีอ านาจหน้าที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพ.ศ. 2560 

อ านาจหน้าที่ 
        1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการ           
ของท้องถิ่น  
        2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งก ากับ  ตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
        3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
        4. ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่
จัดการศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
        9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่  
การศึกษา  
        10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ 
คณะท างานด้านการศึกษา  
        11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
        12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
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ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จ าแนกเป็น 11 ศูนย์เครือข่าย 
 อ าเภอเมืองตราด            อ าเภอบ่อไร่           อ าเภอแหลมงอบ 
 1. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง      6. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทับทิมสยาม    9.ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ           
 2. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทรรศพล        7. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง  อ าเภอเกาะช้าง    
 3. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ าตราด  อ าเภอคลองใหญ่           10. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะช้าง          
 อ าเภอเขาสมิง         8. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาคลองใหญ่       อ าเภอเกาะกูด         
 4. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 1               11. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเกาะกูด 
 5. ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง 2     

 

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

  

กลุ่มอ านวยการ 

กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและ 

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร 

 

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
 

หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

(ก.ต.ป.น.) 

สถานศึกษา 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>7 

 

ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  นายอัมพล  หันทยุง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ดร.ลัดดา  ท่าพริก        นางสาวสุดคนึง  ไชยสิทธิ์               นายวชิชา  ครปุิติ 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที ่
      การศึกษาประถมศึกษาตราด            การศึกษาประถมศกึษาตราด           การศกึษาประถมศึกษาตราด 

 
 
 

แผนภาพที่ 2 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 

 
 
 
 
 

         นายบรรจง ศรีตะ                                นายรณกฤต  ยอดศิริ 
   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                   ผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 

 
   นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์                  นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์                  นางนารถฤดี จามลิกุล 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน    ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา                                                      บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 
 
 
 
 
       นางสมใจ  วัฒฐานะ                       นางจิราพร ทองภักดี                  นางสุชีรา  นามเกียรติ                            
    ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริม            ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม        ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม            
        การจัดการศึกษา               พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา        ส่งเสริมการศึกษาทางไกล    
                                                     เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
 
 
 
 
 
          นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์                        นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์ 
                    ปฏ ิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม                   ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการหน่วย            
                              กฎหมายและคดี                                      ตรวจสอบภายใน                
 

แผนภาพที่ 3 ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
  

 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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บุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
      บุคลากรภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีจ านวน 69 คน  

ตารางท่ี 1 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามกลุ่ม 

กลุ่ม จ านวน ผอ.กลุ่ม 

ผอ./รอง ผอ. 4  

อ านวยการ 15 นายบรรจง ศรีตะ 

นโยบายและแผน 5 นางกรวรรณ บุญฤทธิ์        

  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี  
  สารสนเทศ  และการสื่อสาร 

3 นางสุชีรา  นามเกียรติ     (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 8 นางนารถฤดี จามลิกุล      (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

 บริหารงานบุคคล       7 นายรณกฤต ยอดศิริ 

  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 นางจิราพร ทองภักดี         (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

  นิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 15 นางบูรณ์นรา  กณิกนันต์ 

 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 7 นางสาวสมใจ วัฒฐานะ        

  กฎหมายและคดี  1 นายวัชระ เอ่ียมกุลวรพงษ์   (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 2 นางสาวสายสุณีย์ พลขันธ์  (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม) 

รวม 69  

*  ลูกจ้างประจ า 7 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน 
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ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
            
           นายสชุาติ  กะไชยวงษ ์                     นายเกียรติศักดิ์  วงศ์กุลพิลาศ 
     ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา           ประธานศูนย์เครอืข่ายสถานศึกษา 
                  ปทุมหลวง    ทรรศพล 
 

 
 
 
 
        นายคราวธุ  หงษ์วิเศษ               นายวสันต์  ผาชลา  นายวุฒวิัฒน ์อินทสุวรรณ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา     ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา    
            ลุ่มแม่น้ าตราด                   เขาสมิง 1              เขาสมิง 2  
 

 
 
 
 
  
      นายประเมิน  ทองพร่อง              นายวิทยา  ต้อยยาตี           ว่าที่เรือตรีธนพงศ์  บุญวาที 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา      ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา    
            ทับทิมสยาม           ถิ่นพลอยแดง          คลองใหญ่ 
 

 

 

 
 
       นางศิริรัตน์  โพธิ์ทอง                       นายสังคม จิตนาวสาร                     นายณรงค์  ถาวรวงษ์ 
ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา       ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา     ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา 
   แหลมงอบ          เกาะช้าง            เกาะกูด 
 

แผนภาพที่ 4 ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  11  ศูนย์เครือข่าย 
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โรงเรียนคุณภาพที่เป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการศึกษา 
1. โรงเรียนโครงการสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 

Education : STEM Education) จ านวน 20 โรงเรียน 
อ าเภอเมือง อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนคลองขวาง 1. โรงเรียนบ้านคลองจาก 
2. โรงเรียนบ้านคลองประทุน     2. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
3. โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย      3. โรงเรียนบ้านเนินตาล 
4. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์)     4. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

     5. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)     อ าเภอบ่อไร่ 
     6. โรงเรียนอนุบาลตราด     1. โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
    อ าเภอแหลมงอบ     2. โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
     1. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์)     3. โรงเรียนบ้านหนองบอน 
    อ าเภอเขาสมิง     4. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอราษฎร์รังสรรค์ 
     1. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง     อ าเภอเกาะช้าง 
     2. โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา     1. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
     3. โรงเรียนบ้านโป่ง  

      4. โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บ ารุง)  

2. โรงเรียนในฝัน (จ านวน 12 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนคลองขวาง 1. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
2. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 2. โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง 
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง) 1. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
2. โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศอุปถัมภ์) 2. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
อ าเภอบ่อไร่ อ าเภอเกาะช้าง 
1. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 1. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
อ าเภอเกาะกูด 
1. โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด 
 

2. โรงเรียนวัดสลักเพชร 
 

3. โรงเรียนปลอดขยะ (จ านวน 3 โรงเรียน) 
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 1. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

      2. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตนอุปถัมภ์)  
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4. โรงเรียนมาตรฐานสากล (จ านวน ๒ โรงเรียน) 

อ  าเภอเมืองตราด

1. โรงเรียนอนุบาลตราด 2. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)

5. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี (จ านวน 1 โรงเรียน)
อ าเภอเมืองตราด
1. โรงเรียนคลองขวาง

6. โรงเรียนประชารัฐ
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 1. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
2. โรงเรียนบ้านไร่ป่า 2. โรงเรียนบ้านโป่ง
3. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเดจ็พระวันรัตอุปถัมภ์) 3. โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง
4. โรงเรียนวัดไทรทอง อ าเภอบ่อไร่ 
5. โรงเรียนวัดบางปรือ 1. โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
6. โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม - บุญอยู่ อุทิศ) 2. โรงเรียนบ้านสระใหญ่
7. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) 3. โรงเรียนบ้านหนองบอน
8. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 4. โรงเรียนวัดช้างทูน
9. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) อ าเภอเกาะช้าง 
อ าเภอแหลมงอบ 1. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง
1. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่

7. โรงเรียนการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV)
จ านวน 52 โรงเรียน
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1.โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. โรงเรียนบ้านคลองศอก
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก      (เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 2. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
4. โรงเรียนบ้านบางปรง 3. โรงเรียนบ้านมณฑล
5. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว 4. โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา
6. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 5. โรงเรียนวัดท่าหาด
7. โรงเรียนบ้านสวนใน 6. โรงเรียนวัดพนมพริก
8. โรงเรียนวัดตะกาง 7. โรงเรียนวัดสลัก
9. โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่ 100) 8. โรงเรียนวัดเสนาณรงค์
10. โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 9. วัดดินแดง
11. โรงเรียนวัดสะพานหิน อ าเภอคลองใหญ่ 
12. โรงเรียนวัดหนองคันทรง 1. โรงเรียนบ้านโขดทราย
13. โรงเรียนวัดหว้งน้ าขาว 2. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว
14. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 3. โรงเรียนบ้านตาหนึก
15. โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว 4. โรงเรียนบ้านหนองม่วง
16. บ้านเนินตาแมว 5. โรงเรียนวัดหว้งโสม
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อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอบ่อไร่ 
1. โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 1. โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง
2. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ 2. โรงเรียนบ้านจัดสรร
3. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 3. โรงเรียนบ้านด่านชุมพล
4. โรงเรียนวัดบางปิดบน 4. โรงเรียนบ้านตางาม (ยุบ 1/62)
5. โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) 5. โรงเรียนบ้านปะเดา
6.โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 6. โรงเรียนบ้านมะนาว
7. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาแหลมทองหลาง 7. โรงเรียนบ้านหนองแฟบ (ยุบ 1/62)
8. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 8. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา44 (บ้านนนทรีย์)
อ าเภอเกาะช้าง อ าเภอเกาะกูด 
1. โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 1. โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว
2. โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป 2. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
3. โรงเรียนบ้านบางเบ้า 3. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตสุทธิวงษ์)

8. โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (จ านวน 38 โรงเรียน)
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 1. โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง
2. โรงเรียนวัดตะกาง 2. โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บ ารุง)
3. โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 3. โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา
4. โรงเรียนวัดแหลมหิน 4. โรงเรียนบ้านดอนสูง
5. โรงเรียนบ้านคลองประทุน 5. โรงเรียนวัดตาพลาย
6. โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 6. โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง
7. โรงเรียนวัดหว้งน้ าขาว 7. โรงเรียนบ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์)
8. โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 8. โรงเรียนบ้านโป่ง
9. โรงเรียนบ้านไร่ป่า อ าเภอบ่อไร่ 
10. โรงเรียนวัดบางปรือ 1. โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎ์รังสรรค์
11. โรงเรียนอนุบาลตราด 2. โรงเรียนบ้านสระใหญ่
12. โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 3. โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล
13. โรงเรียนวัดไทรทอง 4. โรงเรียนวัดช้างทูน
14. โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) 5. โรงเรียนบ้านหนองบอน
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอคลองใหญ่ 
1. โรงเรียนวัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 1. โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
2.โรงเรียนชุมชนวัดแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) 2. โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
3. โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 3. โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
4. โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว อ าเกาะกูด 
อ าเภอเกาะช้าง 1. โรงเรียนบ้านคลองเจ้า
1. โรงเรียนวัดสลักเพชร 2. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์)
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2. โรงเรียนบ้านคลองพร้าว

9. โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวน 40 โรงเรียน)
อ าเภอเมืองตราด อ าเภอเขาสมิง 
1.โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 1. วัดดินแดง
2. โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก 2. โรงเรียนบ้านมณฑล
3. โรงเรียนบ้านนาเกลือ 3. โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา
4. โรงเรียนบ้านบางปรง 4. โรงเรียนวัดท่าหาด
5. โรงเรียนบ้านปากคลองน้ าเชี่ยว 5. โรงเรียนวัดพนมพริก
6. โรงเรียนบ้านเปร็ดใน 6. โรงเรียนวัดสลัก
7. โรงเรียนบ้านสวนใน 7. โรงเรียนวัดเสนาณรงค์
8. โรงเรียนบ้านเนินตาแมว อ าเภอคลองใหญ่ 
9. โรงเรียนวัดตะกาง 1. โรงเรียนวัดหว้งโสม
10. โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์มิตรภาพที่ 100) 2. โรงเรียนบ้านโขดทราย
11. โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 3. โรงเรียนบ้านตาหนึก
12. โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 4. โรงเรียนบ้านหนองม่วง
13. โรงเรียนวัดหนองคันทรง อ าเภอบ่อไร่ 
14. โรงเรียนวัดหว้งน้ าขาว 1. โรงเรียนบ้านด่านชุมพล
15. โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 2. โรงเรียนบ้านมะนาว
16. โรงเรียนวัดแหลมกลัด 3. โรงเรียนบ้านอัมพรจินตกานนท์
อ าเภอแหลมงอบ อ าเภอเกาะช้าง 
1. โรงเรียนบ้านธรรมชาติล่าง 1. โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป
2. โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู่ อ าเภอเกาะกูด 
3. โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ 1. โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว
4. โรงเรียนวัดบางปิดบน 2. โรงเรียนบ้านเกาะหมาก(สถิตสุทธิวงษ์)
5. โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลป์ยาณกิตติวิทยา)
6. โรงเรียนวัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง
7. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง

10. โครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

โรงเรียนวัดแหลมหิน โรงเรียนอนุบาลตราด โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
โรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านมณฑล 
โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
โรงเรียนบ้านโพรงตะเฆ่  (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3) 

โรงเรียนบ้านนาเกลือ โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 
โรงเรียนบ้านบางปรง   โรงเรียนบ้านบางปรือ โรงเรียนวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)   
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  โรงเรียนวัดสวุรรณมงคล       โรงเรียนวัดวัง(ก่ิม บุญอยู่อุทิศ) 
 โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว(รัตนวงศ์ราษฎร์บ ารุง)  
 โรงเรียนบ้านคลองประทุน     โรงเรียนบานคลองเจา
  โรงเรียนบ้านตาหนึก       โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 
  โรงเรียนบ้านโขดทราย  โรงเรียนวัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บ ารุง) 
 โรงเรียนบ้านหาดเล็ก     โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 
  โรงเรียนวัดพนมพริก       โรงเรียนวัดฆ้อ 
  โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา      โรงเรียนวัดดินแดง 
  โรงเรียนบ้านเนินตะบก    โรงเรียนบ้านหนองบัว 
  โรงเรียนบ้านจัดสรร      โรงเรียนบ้านปะอา 
 โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
โรงเรียนอนุบาลบอพลอยราษฎรรังสรรค์

  โรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง 

โรงเรียนบ้านเนินตาแมว         
โรงเรียนวัดแหลมพร้าว             
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม      
โรงเรียนบ้านคลองจาก            
โรงเรียนบ้านหนองม่วง             
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม          
โรงเรียนบ้านโป่ง        
โรงเรียนบ้านดอนสูง        
โรงเรียนวัดตาพลาย        
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง
โรงเรียนบ้านปะเดา       
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่   
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป

     โรงเรียนบ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด            โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง    
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บ ารุง) 



16 >>> Annual Report 2019 Trat Primary Education Service Area Office 

ข้อมูลทางการศึกษา    

จ านวนโรงเรียนสังกัด 107 โรงเรียน 1 สาขา รวม 108 โรงเรียน จ าแนกเป็น 
1. โรงเรียนประถม จ านวน 81 โรงเรียน

- เปิดสอนระดับประถมศึกษา 1  โรงเรียน 
- เปิดสอนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา 80  โรงเรียน 

2. โรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 27 โรงเรียน
- เปิดสอนระดับอนุบาล – ขยายโอกาส 27  โรงเรียน 

ตารางท่ี 2 จ านวนสถานศึกษาในสังกัด จ าแนกตามขนาดในแต่ละอ าเภอ (ข้อมูล ณ 10 มิ.ย.62) 

อ าเภอ 
ขนาดโรงเรียน 

เล็ก 
(นร.1-120 คน) 

กลาง 
(นร.121-600 คน) 

ใหญ่ 
(นร.601 – 1500 คน) 

ใหญ่พิเศษ 
(นร.1,501 คนข้ึนไป) 

เมืองตราด 16 19 1 
คลองใหญ่ 4 6 1 
เขาสมิง 9 14 
บ่อไร่ 3 14 
แหลมงอบ 7 5 
เกาะกูด 2 2 
เกาะช้าง 1 3 1 
รวม 42 63 2 1 

ตารางท่ี  3  จ านวนโรงเรียน ห้องเรียน ครู และนักเรียน จ าแนกรายอ าเภอ (ข้อมูล ณ  10 มิ.ย.62) 

อ าเภอ 
จ านวน 

โรงเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
จ านวน 

นักเรียน 

จ านวน
ครู 

จ านวน 

ห้อง:นร. 

จ านวน 

ครู:นร. 
ก่อน

ประถม 
ประถม ม.ต้น รวม 

เมืองตราด 36 95 254 25 374 7,628 530 1:20 1:14 

คลองใหญ่ 11 34 90 9 133 2,962 185 1:22 1:16 

เขาสมิง 23 60 145 28 233 4,133 314 1:18 1:13 

บ่อไร่ 17 41 122 15 178 3,617 248 1:20 1:14 

แหลมงอบ 11(1) 20 72 3 97 1,274 91 1:13 1:14 

เกาะกูด 4 8 24 0 32 385 36 1:12 1:11 

เกาะช้าง 5 16 39 9 64 1,434 81 1:22 1:18 

รวม 107(1) 274 746 89 1,109 21,433 1,485 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
ชั้นประถมปีที่ 3 เปรียนเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 

ด้าน ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

เปรียบเทียบปี 2560 
– 2562 

ด้านภาษา  51.52 54.46 สูงกว่า 2.96 

ด้านค านวณ 38.67 50.40 สูงกว่า 11.73 

ด้านเหตุผล 45.67 49.94 สูงกว่า 4.27 

รวมความสามารถ 3 ด้าน 45.29 51.60 สูงกว่า 6.31 

   จากตารางข้างต้น ผลการทดสอบความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Tesl : NT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของส านักเขตพ้ืนที่การศึกษาตราดเปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความสามารถ 3 ด้าน ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าปีการศึกษา 2560 

 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

                   ชั้นประถมปีที่ 3 เปรียนเทียบปีการศึกษา 2560 – 2561 
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ตารางท่ี 5 ผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 
2561 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงปี 
2560 - 2561 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

 

ภาษาไทย 47.70 72.74 เพ่ิมข้ัน 31.99 

วิทยาศาสตร์ 39.04 22.70 เพ่ิมข้ึน 7.93 

คณิตศาสตร์ 37.76 22.76 เพ่ิมข้ึน 8.87 

ภาษาอังกฤษ 33.50 18.06 เพ่ิมข้ึน 6.84 

   จากตารางข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจ านวนนักเรียนที่มี
คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 
2561 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการสอบ O-net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปีการศึกษา 

                    2560 - 2561 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ตารางท่ี 6 ผลการสอบ O – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 - 
2561 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผลการทดสอบร้อยละ 50 ขึ้นไป ร้อยละที่เพิ่มขึ้น/ลดลงปี 
2560 - 2561 

ปีการศึกษา 
2560 

ปีการศึกษา 
2561 

ภาษาไทย 48.50 62.26 เพ่ิมข้ัน 18.62 

วิทยาศาสตร์ 30.99 5.85 เพ่ิมข้ึน 4.94 

คณิตศาสตร์ 24.30 1.75 ลดลง 1.16 

ภาษาอังกฤษ 27.69 0.20 เพ่ิมข้ึน 0.02 

จากตารางข้างต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2561  
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการสอบ O – net ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
 2560 - 2561 
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ผลการติดตามและประเมินมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>21 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>25 

 

ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด  

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>27 

 

ส่วนท่ี 2  
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ทิศทางการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
            ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีสถานศึกษาในสังกัด จ านวน 107 โรงเรียน 1 สาขา รวม 108 
โรงเรียน เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด บรรลุผลส าเร็ จ 
สามารถยกระดับการศึกษา สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
แผนพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
  จากบริบทสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคอาเซียน
และสังคมโลก อ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้กฎหมายส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของ
ประเทศ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๔    
กับทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งในมิติด้านความมั่นคง มิติด้านเศรษฐกิจ มิติ
ด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  ที่ส าคัญคือได้ประเมินสถานะของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ตามบริบทในข้างต้น
แล้ว จึงสามารถก าหนดเป็นสาระส าคัญของแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ฉบับที่ ๑๒ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งได้แก่ เป้าหมายหลักและตัวชี้วัด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ผลผลิต/
ผลลัพธ์ของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ได้ดังนี้ 

๑. เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาการศึกษาฯ 
  ๑. คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต 
  ๒. ก าลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
  ๓. มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
  ๔. คนไทยได้รับโอกาสในเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  โดยการมีส่วนร่วมจาก          
ทุกภาคส่วน 

๒. ตัวช้ีวัดตามเป้าหมายหลัก 
  ๑. ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา  
  ๒. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จากการทดสอบระดับชาติ 
  ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
  ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
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  ๕. สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ  
  ๖. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
และระดับอุดมศึกษาที่ท างานให้  
  ๗. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า  หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
  ๘. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์  
  ๙. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  
  ๑๐. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
  ๑๑. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
  ๑๒. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕–๑๗ ปี  
  ๑๓. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
  ๑๔. จ านวนภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด/พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา  
๓. วิสัยทัศน์ 

  “มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณ ธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในสังคม ” 

  “ผู้เรียน” หมายถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ที่ได้รับบริการจากระทรวง 
ศึกษาธิการ 
  “มีความรู้คู่คุณธรรม” หมายถึง รอบรู ้รอบคอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน ซึ่งเป็น ๒ เงื่อนไขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  “มีคุณภาพชีวิตท่ีดี” หมายถึง มีอาชีพ มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการด ารงชีวิต 
  “มีความสุข” หมายถึง ความอยู่ดีมีสุข สามารถอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร มีความสามัคคีปรองดอง 
  “สังคม” หมายถึง สังคมไทย ภูมิภาคอาเซียน และสังคมโลก 

๔. พันธกิจ 
  ๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทสู่สากล 
  ๒. เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างท่ัวถึง เท่าเทียม 
  ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๕. ยุทธศาสตร์ 
  ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  ๒. ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ๓. ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ 
  ๔. ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  ๕. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
  ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
 
 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>29 

 

๖. ผลผลิต /ผลลัพธ์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ 
    ๖.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สามารถท่องจาและนาสิ่งที่จาไปฝึกคิดวิเคราะห์ 
คิดสังเคราะห์ คิดในเชิงสร้างสรรค์ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อ่ืน สอดคล้อง
กับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภทได้รับ
การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตส านึกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของโรงเรียนที่ผู้เรียนผ่านตามเกณฑ์คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
      ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนากิจกรรมเสริมทักษะและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      ๓. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรม  
     ๔. ร้อยละคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีความเป็นพลเมืองและพลโลก  
      กลยุทธ์ 
      ๑. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที ่๒๑ 
      ๒. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระที่ทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพ่ือการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน ตาราเรียนที่มีคุณภาพ รวมทั้งตาราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔. ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
      ๕. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 

    ๖.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
             ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ
ตามเกณฑ์ มีครูประจาชั้นครบทุกห้อง และมีครูที่จบตรงวุฒิตามสาขาวิชาที่สอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่และขวัญก าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที ่

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. ร้อยละของครูตามแผนการผลิต มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
      ๒. ร้อยละของผู้บริหารสถานศึกษาตามแผนการพัฒนา ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
      ๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพใน
หลักสูตรที่คุรุสภาให้การรับรอง และผ่านการประเมินเพื่อต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ 
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      ๔. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ สวัสดิภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 
      ๕. ร้อยละความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      กลยุทธ์ 
      ๑. วางแผนการผลิต และพัฒนาครู คณาจารย์ อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับ /ประเภทการศึกษา 
      ๒. ปรับระบบการผลิตครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓. เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจาการที่สอนไม่ตรงวุฒิ ครูที่สอนคละชั้น
และครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
      ๔. สร้างขวัญก าลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
      ๕ . พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ๖.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ผลิตและพัฒนาก าลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
การพัฒนาประเทศ 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 
เพ่ิมจ านวนบัณฑิตในสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัดและ
ความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การ
รักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. สัดส่วนผู้เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทอาชีวศึกษาต่อสายสามัญ 
      ๒. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างผู้ประกอบการที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา  
      ๓. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาได้งานท า  หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี  
      ๔. ร้อยละของผลงานวิจัย นวัตกรรม งานสร้างสรรค ์สิ่งประดิษฐ์ได้รับการเผยแพร่/ตีพิมพ์ 
      ๕. ร้อยละขององค์ความรู้และสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น 
      ๖. จ านวนเครือข่ายการผลิตและพัฒนาก าลังคนกับองค์กร /หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
      ๗. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบทวิภาคีที่เพ่ิมข้ึนต่อปี 
      ๘. ร้อยละของผู้เรียนสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญาถึง
ปริญญาตรี 
      ๙. ร้อยละของผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และด้านอ่ืน ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนาเพิ่มข้ึน 
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กลยุทธ์ 

      ๑. เร่งผลิตและพัฒนาก าลังคนสาขาที่จาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ ด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี แพทย์ และพยาบาล 
      ๒. เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะก าลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี และรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      ๓. ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่
ผู้เรียนตั้งแต่วัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๔. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ 
      ๕. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนาก าลังคน โดยสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือตามรูปแบบประชารัฐ ทั้งระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ 
      ๖. ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 
   ๖.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
      ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา  
ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพในการให้บริการ 
เด็กพิการและด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนรวมทั้ง
สามารถเทียบโอนผลการเรียนและทักษะประสบการณ์เพ่ือขอรับวุฒิการศึกษาเพ่ิมขึ้นได้ 

      ตัวช้ีวัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
      ๑. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ ๑๕ - ๕๙ ปี  
      ๒. ร้อยละของก าลังแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป  
      ๓. ร้อยละของนักเรียนต่อประชากรวัยเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุ ๑๕- ๑๗ ปี  
      ๔. ร้อยละของผู้เรียนพิการที่ข้ึนทะเบียนคนพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษา 
      ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรม/พัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น สามารถนาความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพหรือพัฒนางานได้ 
      ๖. จ านวนผู้รับบริการจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

      กลยุทธ์ 
      ๑. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียนในทุก
พ้ืนที ่ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ 
      ๒. ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ 
และวิถีชีวิตของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
      ๓. เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างกว้างขวาง 
      ๔. จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา 
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      ๕. เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมีความ
หลากหลาย และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

  ๖.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

      ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร   
และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น รวมทั้งมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัล    
ที่ทันสมัย และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

       ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ  DLIT, 
DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น 
       ๒. ร้อยละของสถานศึกษาที่ได้รับบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วไม่ต่ ากว่า ๓๐ Mbps 
       ๓. จ านวนระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของประเทศที่ทันสมัย/เป็นปัจจุบัน 

       กลยุทธ์ 
       ๑. พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและ
ไม่ซ้ าซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
       ๒. พัฒนากระบวนการจัดทาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ  ระบบการ
รายงานผลของฐานข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพเป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานเดียวกัน 
       ๓. ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา
และหน่วยงานท างานการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 
      ๔. จัดหาอุปกรณ์ /ทรัพยากรพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
ทั่วถึง และเหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ๖.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

       ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
       ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น  มีความโปร่งใส 
และเป็นที่ยอมรับของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ
กระจายอ านาจลงไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีสนับสนุน
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร  รวมทั้งผู้เรียน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  มีศักยภาพเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นได้ 
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      ตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ 
       ๑. สัดส่วนผู้เรียนในสถานศึกษาทุกระดับของรัฐต่อเอกชน  
       ๒. ร้อยละของผู้เรียน เยาวชนและประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพหรือทักษะด้านอาชีพ สามารถมีงานท า หรือนาไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้ 
      ๓. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จากการทดสอบระดับชาติเพ่ิมข้ึน 

นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
วิสัยทัศน์ 
  “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 
พันธกิจ 
  1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันโดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ คุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
  4. สร้างโอกาส ความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
  5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) SDGs) 
  6. พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
 
เป้าหมาย 
  1. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
และปรับตัวต่อ เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี  
  2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกลทุรกันดารได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ พร้อมก้าวสู่สากล ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ครู เป็นผู้เรียนรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความแม่นย าทางวิชาการ และมีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลายตอบสนองผู้เรียนเป็นรายบุคคล เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และทักษะในการใช้
เทคโนโลยี 
  4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นเลิศส่วนบุคคล คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้น าทาง
วิชาการ มีส านึกความรับผิดชอบ (Accountability) และการบริหารแบบร่วมมือ 
  5. สถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้  ร่วมมือกับชุมชน 
ภาคเอกชน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนที่ จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพ่ือการเรียนรู้ใน 
ทุกมิติ เป็นโรงเรียนนวัตกรรม 



 

34 >>> Annual Report 2019 Trat Primary Education Service Area Office 
 

  6. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการบริหารงานเชิงบูรณาการ เป็นส านักงานแห่งนวัตกรรมยุค
ใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยและพัฒนาในการขับเคลื่อนคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลอย่างเป็นระบบ 
  7. ส านักงานส่วนกลาง ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน โดย กระจายอ านาจการบริหารงาน
และการจัดการศึกษาให้สถานศึกษา บริหารเชิงบูรณาการ มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 
ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ  ใช้วิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อน
คุณภาพ  

นโยบาย /กลยุทธ์/ตัวช้ีวัด 
นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
                กลยุทธ์ 
        1.1 พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
          ตัวช้ีวัด 
          1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนสูงขึ้น 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการ
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยการบูรณาการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม และภาษาของท้องถิ่น 
   3) ผู้เรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ 
       1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส 
และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร เช่น พื้นที่สูง ชายแดน ชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่ง ได้รับการ
บริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) จ านวนผู้เรียนบ้านไกลได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการได้เข้าพักในโรงเรียนที่มี
หอพักนอน หรือการสนับสนุนการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียนอย่างปลอดภัย 
   2) จ านวนโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การ
พัฒนาทักษะชีวิต และการพัฒนาสภาพหอพักนอนให้มีคุณภาพที่ดี อย่างเหมาะสม  
   3) จ านวนผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะ
อาชีพ ที่เหมาะสมกับบริบท 
   4) จ านวนผู้บริหาร ครู ในสถานศึกษา/ห้องเรียนสาขา และที่ดูแลหอพักนอน ที่มี
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส กลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการพัฒนาและ
สวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบท 
   5) จ านวนผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มท่ีด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร 
ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และเกิดจิตส านึกรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
   6) การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการปรับปรุงและมีรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ 
   7) ผู้เรียนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร มี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                กลยุทธ์ 
        2.1 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า 
(Career Education) 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
หลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพตามความต้องการ และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
                กลยุทธ์ 
        2.2 พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดม่ันการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลัก
คิดท่ีถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล
ที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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กลยุทธ์ 
       2.3 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการ น าไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
   ตัวช้ีวัด 
   ด้านผู้เรียน 
   1) ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
   2) ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน 
   4) ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิด วิเคราะห์ 
   5) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องการอ่าน 
(Reading Literacy) 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ 
(Mathematical Literacy) 
   7) ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Literacy)  
   8) ร้อยละของผู้ เรียนที่มีทักษะสื่อสารอังกฤษ และสื่อสารภาษาที่  3 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   9) ร้อยละของผู้ เ รี ยนที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
   10) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม ่
   11) ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน   
(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
   12) ร้อยละ 60 ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีสมรรถนะการเรียนรู้เรื่องการ
อ่านตั้งแต่ระดับขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป (ระดับ 2) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
   13) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการประเมินทักษะการคิดแก้ปัญหาตามแนว
ทางการประเมิน PISA 
   ด้านสถานศึกษา 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง 
(Active Learning) 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาที่การจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน หรือบันได 5 
ขั้น (IS: Independent Study) 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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      กลยุทธ์ 
       2.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดีสามารถด ารงชีวิตอยู่          
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียน มี ID plan และ Portfolio เพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบ
อาชีพ 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย 
   4) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา 
                กลยุทธ์ 
        2.5 การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)          
เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสิ่งแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Environmental Education Sustainable Development: 
EESD) 
   3) ทุกสถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Global Goals for Sustainable Development)  
                กลยุทธ์ 
        2.6 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของแต่ละระดับ 
   2) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการพัฒนาด้านทักษะอาชีพ 
ทักษะการด ารงชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 
   3) ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ได้รับการส่งเสริมให้มีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อาทิ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และเทคโนโลยี เป็นต้น 
                กลยุทธ์ 
        2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ และความถนัด สร้างสังคมฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society) เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
   ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของผู้เรียนที่เรียนรู้ผ่าน Digital Platform 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนรู้เพื่อให้พัฒนาตนเองผ่าน Digital Platform 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ 
        3.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันทางการศึกษาที่ผลิตครู ในการผลิตและ
พัฒนาครูให้ตรงกับสาขาวิชา และสอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษามีแผนความต้องการครูระยะ 20 ปี  
   2) สถานศึกษามีกรอบสมรรถนะครูที่สอดคล้องกับการพัฒนาในศตวรรษที่ 21 และ
สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
   3) สถานศึกษาทุกแห่งมีจ านวนครูอย่างเหมาะสม และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของผู้เรียน 
                กลยุทธ์ 
       3.2 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพ  มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท มีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบ
ตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การ
จัดการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลอย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่
ละบุคคล  
                กลยุทธ์ 
       3.3 น า Digital Technology มาใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกประเภทท้ังระบบ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษา และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือวางแผนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ 
   2) ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
   3) ร้อยละของ Digital Content เกี่ยวกับองค์ความรู้ในสาขาท่ีขาดแคลน  
  
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
                ทางการศึกษา 
        กลยุทธ์ 
        4.1 ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ      
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    ตัวช้ีวัด 
    1) ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา  
    2) ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
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    3) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการ
แนะแนวที่มีประสิทธิภาพ  
    4) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ใน
การวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      กลยุทธ์ 
       4.2 ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมาตรฐานตามบริบทของ
พื้นที่เพื่อให้พัฒนาผู้เรียน มีคุณภาพ มีมาตรฐานเสมอกัน  
        ตัวช้ีวัด 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษามีกรอบมาตรฐานสถานศึกษา 
   2) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาตามท่ีก าหนด  
      กลยุทธ์ 
      4.3 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีข้อมูลสารสนเทศของการจัดการศึกษาพิเศษ ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับ 
   2) ส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมียุทธศาสตร์ แผนการด าเนินงาน และ
แผนปฏิบัติการที่ตอบสนองส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละ
บุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
   3) ทุกสถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมทั้งระบบ เพ่ือสามารถการจัดการศึกษาแบบ          
เรียนรวม  
      กลยุทธ์ 
       4.4 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียน และสถานศึกษาอย่างเหมาะสม เพียงพอ  
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนทุกคน และสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) จ านวนโครงการ/ กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาคทาง
การศึกษา 
      กลยุทธ์ 
       4.5  ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology  มา
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมต่อกับ
โครงข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 
   2) สถานศึกษามี Digital Device เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ของผู้เรียน และเป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
       กลยุทธ์ 
      5.1 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 
     ตัวช้ีวัด 
   1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีผลการด าเนินงานผ่านเกณฑ์ การ
ประเมินส่วนราชการที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการก าหนด  
   2) ร้อยละของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพมาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   3) ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 
   4) ร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
      กลยุทธ์ 
       5.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
บริหารจัดการศึกษา 
   ตัวช้ีวัด 
   1) ร้อยละของสถานศึกษาหน่วยงานมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
      กลยุทธ์ 
      5.3 ยกระดับการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีอิสระ น าไปสู่การกระจายอ านาจ 4 
ด้านให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดคุณภาพ 
   2) มีข้อเสนอเชิงนโยบายในการกระจายอ านาจทั้งระบบ 
   3) มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ 
   4) ร้อยละของสถานศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ปฐมวัย/ศูนย์การศึกษาพิเศษ) และพัฒนาสู่ระดับสากล 
   5) จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง 
   6) ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
      กลยุทธ์ 
       5.4 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณเพื่อสนับสนุนผู้เรียนและสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
เพียงพอ 
   ตัวช้ีวัด 
   1) มีรูปแบบหรือแนวทางในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา
โดยตรงอย่างเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนทุกคนและสถานศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3) จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ ได้รับความร่วมมือจากกองทุนความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 
       



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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     กลยุทธ์ 
       5.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา หน่วยงานทุกระดับน า Digital Technology มา
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ น าไปสู่การน าเทคโนโลยี Big Data เพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น มาวิเคราะห์เพื่อให้สถานศึกษา สามารถจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนเป็น
รายบุคคลตามสมรรถนะ และความถนัด และสามารถวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศต่อไป 
   ตัวช้ีวัด 
   1) สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัด
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) สถานศึกษาทุกแห่งมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ 
น าไปสู่การวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นโยบาย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าพาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” 

ค านิยามวิสัยทัศน์ 
คุณภาพ หมายถึง ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณภาพ สถานศึกษาและ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณภาพ” 
เป็นเลิศ หมายถึง ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามีคุณธรรมและคุณภาพเป็นเลิศในระดับชาติ 
คุณธรรม หมายถึง ผู้ เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม 

สถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น “องค์กรคุณธรรม” 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง การใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพ้ืนฐานในการ

ด ารงชีวิต มีสติ ปัญญา และความเพียร ความพอเพียง ในการด ารงและปฏิบัติตน 
บนพื้นฐานของทางสายกลาง 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
   4. สนับสนุนการด าเนินชีวติด้วยวิถีความเป็นไทย1บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
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เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
   2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด2 บนพื้นฐานความเป็นไทย ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 

1 วิถีความเป็นไทย หมายถึง แนวทางการด าเนินชีวิตของคนไทย รวมถึงความเป็นอยู่ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย ที่ได้รับประพฤติสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
2  วิถีตราด หมายถึง การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ ขนมธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษา ของชาวตราด 

ยุทธศาสตร์/ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
ตัวช้ีวัด  :        1. ร้อยละของสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

ตัวชี้วัดเกณฑ์การจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2560 

    2. ร้อยละของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
3. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ

การสื่อสาร 
    4. ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการสมวัย 

5. ร้อยละของนักเรียนแต่ละระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ตามเกณฑ์ที่ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

6. ร้อยละของนักเรียนอ่านหนังสือตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด 

7. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงตาม
สภาพความต้องการและบริบทของแต่ละพ้ืนที่  

8. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก และขยายโอกาสใช้สื่อ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

9. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียม
ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA 

10. ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) 
มากกว่าร้อยละ 50 เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา 

  11. ร้อยละของสถานศึกษา ท าวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
12. ร้อยละของสถานศึกษาท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้

การวัดและประเมินผล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวช้ีวัด  :  1. อัตราออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง 
    2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับได้รับโอกาสในการศึกษาต่อขั้นพ้ืนฐานเพ่ิมขั้น 
    3. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการเข้ารับการศึกษาภาคบังคับเพ่ิมขึ้น 

4. ร้อยละของผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ 
DLIT, DLTV, ETV มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตัวชี้วัด  :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
2. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของ

คนไทย 12 ประการ 
3. ร้อยละของสถานศึกษาน า “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด  :        1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
    2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตัวช้ีวัด  :  1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมขั้น 

2. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
จ าเป็นของสถานศึกษา 

    3. ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
4. ร้อยละของสถานศึกษาและหน่วยงานทุกระดับร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง 

ชุมชน สังคม ฯลฯ มีส่วนร่วม 
5. จ านวนสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมจัดการศึกษาแบบประชารัฐเพ่ิมข้ัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวช้ีวัด  :         1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนักในความส าคัญของการด

เนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน 

    2. ร้อยละของผู้เรียนมีความพึงพอใจในการด าเนินชีวิตแบบวิถีตราด 
    3. ร้อยละของจ านวนโรงเรียนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวช้ีวัด  :        1. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษมทีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบท

ของพ้ืนที่ 
2. ร้อยละของนักเรียนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 
3. ร้อยละของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การจัดการศึกษาเพ่ือการสื่อสารภาษาที่ 3 อย่าง

น้อย 2 ภาษา 
    4. ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาด้านทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท า 
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ส่วนท่ี 3  
ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  

ตามยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้บริหารและ
จัดการการศึกษาโดยใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา สนองต่อนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
1. นโยบาย : การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 1.1 หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 1.1.1 STEM/STEAM/STREM 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา    
                         STEM Education 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการ 
  1) จัดอบรมครูพ่ีเลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมกับ 
สสวท. โดยมีโรงเรียนคลองขวางเป็นโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมและให้ค าปรึกษาหลักสูตรฝึกอบรมสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education) จ านวน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
  2) โรงเรียนคลองขวาง ด าเนินการขยายผลอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล จ านวน ๓ 
ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยรับ
สัญญาณจาก สสวท. ระดับชั้นละ ๖๐ คน 
  ๓) ศึกษานิเทศก์ นิเทศ การจัดการเรียนรู้ สะเต็มศึกษา (STEM Education) 
 1.1.2 หลักสูตร Waldorf/Montessori/High/Scope/BBL/PBL 
  ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด าเนินการตามนโยบายส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโรงเรียนอนุบาลตราด จัดการศึกษาปฐมวัยตามแนวคิดเรกจิโอ
เอมิเลีย (Reggio Emilia) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.1.3 การเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active Learning 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยวิธีการ Active  
                           Learning 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบัติจริง(Active Learning) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ 
เช่น  กิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และด า เนินการนิเทศ 
ติดตามการจัดกิจกรรมโดยศึกษานิเทศก์อย่างต่อเนื่อง 
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  1.1.4 ทักษะการพูด อ่าน เขียน 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริม สนับสนุน และนิเทศ ก ากับติดตามการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
   ๑) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้  เช่น กิจกรรม Cross word กิจกรรม English is fun 
  ๒) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในห้องเรียน 
  ๓) การจัดค่ายวิชาการ O - NET เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
  ๔) การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ ในงานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจ าปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ระดับศูนย์
เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับภาค  
 1.1.5 การยกระดับความสามารถทางภาษาของครู 
  ตัวชี้ วัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน 
                             ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) ให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ มีครูสมัครเข้ารับการทดสอบจ านวนทั้งหมด ๒๐๔ คน พร้อมทั้งนิเทศ ก ากับติดตาม การ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.1.6 ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 
โดยการจัดสรรงบประมาณให้ศูนย์เครือข่าย ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ ให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 2562 ส่งผลให้นักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  
 1.2 การจัดการศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมือง (civic education) 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนสอน ให้สอดคล้องกับ 
                          ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาใน
เรื่องของ  
  1)  ด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2)  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 
  3)  ด้านการสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
  4)  ด าเนินการโครงการรณรงค์การจัดการขยะในหน่วยงานและสถานศึกษาตามมาตรการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล ที่ให้ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการจัดการขยะ
ตามมาตรการโดยมีเป้าหมายของหน่วยงานดังนี้  
  1) การคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารส านักงานมีการแยกประเภทของขยะมูลฝอย  
   2) ปริมาณขยะมูลฝอยที่ต้องน าไปก าจัดลดลง  
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   3) งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน  
  4) จ านวนพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งที่มีการทิ้งในถังขยะลดลง และสอดรับกับแผนแม่บทการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 - 2564  
 1.3 การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและกระบวนการคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
                            สถานศึกษา                                  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างความรู้ด้าน
การจัดท าข้อมูล และมีการติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ซึ่งได้ร่วมกับสถานศึกษาในการสังเคราะห์ผล
การตรวจสอบและผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
พร้อมกันนี้ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานประกนคุณภาพการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสู่การประเมินคุณภาพรอบสี่ 

2. นโยบาย : การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 2.1 การเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับการศึกษา 
  2.1.1 การจัดการศึกษาปฐมวัย 
  ตัวช้ีวัด : สัดส่วนนักเรียนปฐมวัย (อนุบาล 3-5) ต่อประชากรกลุ่มอายุ 3-5 ปี 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แจ้งนโยบายส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมผู้บริหารและแจ้งหนังสือราชการในระบบ AMSS ให้โรงเรียนในสังกัด
ด าเนินการตามก าหนดการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2.1.2 การจัดการศึกษาในกลุ่มเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้นักเรียนที่
ตกหล่นและนักเรียนออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาทุกคนเต็มตามศักยภาพ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
  - จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการให้ความ
ช่วยเหลือ 
  - ประชุม/อบรมบุคลากรสถานศึกษาที่รับผิดชอบงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการคัดกรองนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ และช่วยเหลือนักเรียนตามปัญหาแต่ละประเภท 
  - ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน เพ่ือจัดหาทุนสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่นักเรียน 
  - แนะน าส่งเสริมให้สถานศึกษาน าข้อมูลจากระบบปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจนและระบบ 
DMC เพ่ือให้สามารถคัดกรองนักเรียนที่ประสบปัญหาได้อย่างทั่วถึงและถูกต้อง 
 2.2 โครงสร้างพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ และการเข้าถึงองค์ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ Digital และใช้ Digital เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
  ตัวช้ีวัด : ระดับการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักเรียนจากเครือข่ายช่องสัญญาณความเร็วสูง 
                         ของโรงเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พัฒนาส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน โดยมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ช่วยเหลือสนับสนุน รวมถึงเผยแพร่ข่าวสารด้านเทคโนโลยีให้แก่
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ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผ่านทาง Facebook: TRAT EDU Digital Room จัดท าเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน อย่างไรก็ตามส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เน้นย้ าให้โรงเรียนให้
ความส าคัญในการใช้งานและดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน ซึ่งต้อง
ค านึงถึงการควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม การระบุตัวตน การตรวจสอบการใช้งาน การ
จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ และระบบการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันข้อมูลทาง
ราชการจากภัยคุกคามต่าง ๆ ตามพระบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
  2.2.2 DLTV/DLIT 
  ตัวชี้ วัด : ร้อยละสถานศึกษาที่ ได้รับการจัดสรร DLTV/DLIT มีการจัดการเรียนรู้ 
                            เพื่อพัฒนาตนเองผ่านระบบ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ความส าคัญในการระบบการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม เพ่ือจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบางโรงไม่ได้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
อย่างเต็มรูปแบบทุกรายวิชา เนื่องจากมีครูครบชั้น จึงใช้จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเพ่ือสอนเสริม
ในบางวิชาการจัดห้องเรียนส่วนใหญ่มีความเหมาะสม เป็นระเบียบ เอ้ือต่อการเรียนรู้ การติดตั้ง
จอโทรทัศน์อยู่ในระดับที่เหมาะสม ครูผู้สอนจัดเตรียมแผนการสอน เตรียมสื่อ แบบฝึกหัด และอุปกรณ์
เพ่ือจัดกิจกรรมในห้องเรียนก่อนล่วงหน้า กรณีที่นักเรียนเรียนไม่ทัน ครูมีการทบทวนและสอนเสริมท้าย
ชั่วโมง 
  2.2.3 การแก้ปัญหาครูขาด ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบวิชา 
  ตัวชี้วัด  : สัดส่วนนักเรียนต่อครูผู้สอนที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง  
                           สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ                                         
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด าเนินการเกลี่ยอัตราก าลังครู และลูกจ้าง
ชั่วคราว โดยใช้ข้อมูล 10 มิถุนายน 2561 ประกอบการพิจารณา  ดังนี้ 
      1) การเกลี่ยอัตราว่างจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังครูผู้สอนเกินเกณฑ์ไปก าหนดใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังครูต่ ากว่าเกณฑ์  จ านวน 12 อัตรา 
     2) การเกลี่ยอัตราว่างผู้บริหารสถานศึกษา จากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ ไป
ก าหนดในสถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 1 อัตรา 
     3) การเกลี่ยอัตราว่างตามผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 60 อัตรา 
     4) การเกลี่ยอัตราครูที่มีคนครองจากสถานศึกษาที่มีอัตราก าลังเกินเกณฑ์ไปก าหนดใน
สถานศึกษาท่ีมีอัตราก าลังต่ ากว่าเกณฑ์ จ านวน 1 อัตรา 
     5) การจัดท าข้อมูลส าหรับรองรับการเกลี่ยอัตราก าลังครูจากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอ่ืน กรณีท่ีสถานศึกษามีนักเรียนน้อยกว่า 120 คน จ านวน 57 อัตรา 
     6) การจัดสรรครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินให้สถานศึกษา จ านวน 24 อัตรา 
     7) การจัดสรรพนักงานราชการ(จ้างได้จริง) จ านวน 23 อัตรา 
     8) การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการขาดแคลนครูขั้นวิกฤต(จ้างได้จริง) จ านวน 27 
อัตรา 
     9) การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการครูวิทย์-คณิต(จ้างได้จริง)จ านวน 17 อัตรา 
     10) การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการพี่เลี้ยงเด็กพิการ จ านวน 46 อัตรา 
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     11 การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 15,000 บาท จ านวน 52 
อัตรา 
     12) การจัดสรรลูกจ้างชั่วคราวโครงการธุรการโรงเรียน ค่าจ้าง 9,000 บาท จ านวน 57 
อัตรา 
     13) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา จ านวน 15 อัตรา 

3. นโยบาย : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  3.1.1 โครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานศึกษาได้เตรียมความพร้อมของครูเพื่อเตรียมความพร้อมเข้า 
                          ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน
โครงการงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ด าเนินงานโครงการส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งเอกชน บ้าน วัด/ศาสนาสถานอ่ืน ๆ รัฐ และโรงเรียนในการขับเคลื่อนและพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนการด าเนินงานที่ประสบผลส าเร็จ 
  ตัวช้ีวัด : อัตราส่วนจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อจ านวนนักเรียน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อการ
เรียนการสอนและน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมภายในห้องเรียน ซึ่งจากการนิเทศ ติดตามของศึกษานิเทศก์
ประจ าโรงเรียน พบว่าโรงเรียนมีจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังไม่เพียงพอ และมีสภาพเก่า อุปกรณ์ล้าสมัย 
ท าให้ไม่สามารถรองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันได้ แก้ปัญหาโดยให้นักเรียนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมาณ 
2-3 คนต่อเครื่อง 
  3.1.2 Partnership School 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียน partnership school จ านวน 1 
โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ผู้สนับสนุนโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง คือ เครือเจริญโภคภัณฑ์ 
ร่วมกับ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานว่าด้วยการก าหนดองค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และจ านวนกรรมการสถานศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษารูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านอ่างกะป่องเข้า
ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เชียงราย เขต 3 เพ่ือปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน  

  



 

50 >>> Annual Report 2019 Trat Primary Education Service Area Office 
 

4. นโยบาย : การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4.1 การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ และPLC 
  ตัวช้ีวัด : ร้อยละของครูที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรน าผลการ 
                         พัฒนามาใช้ในการเรียนการสอน                               
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการพัฒนาตามโครงการพัฒนารูปแบบ
ครบวงจร ตรงตามควยามต้องการของตนเอง และสามารถน าความรู้ที่ได้มาพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ
และพัฒนากระบวนการเรียนการสอน มีการก าหนดแผนงานการชับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับ
สถานศึกษา ชับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยแต่งตั้งคณะศึกษานิเทศก์ของแต่
ละศูนย์เครือข่าย ก ากับ ติดตาม การพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแบบครบวงจรและขยายผลการพัฒนา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดให้มี
ประสิทธิภาพ 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรม 
              การเรียนรู้ให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดม่ันการปกครอง  
              ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง  
              มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
ปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ  มีคุณธรรม โดยด าเนินการ ดังนี้ 
         1. จัดประชุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
         2. จัดท ากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด    
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องเกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดตราด   ก าหนดสาระการ
เรียนรู้ดังนี้ 

2.1 สภาพภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคม 
2.2 พัฒนาการประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น 
2.3 มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 
2.4 ภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยี 
2.5 เอกลักษณ์ของท้องถิ่นจังหวัดตราด / ชุมชน 
2.6 บุคคลส าคัญของจังหวัดตราด 
2.7 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

         3. ด าเนินการนิเทศ ติดตาม การน าหลักสูตรไปใช้ 
  



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>51 

 

ตัวช้ีวัด  :  ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่  
              10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง  
              ประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ                     
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของใน
หลวง รัชกาลที่ 10 ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยด าเนินงาน ดังนี้ 
         1. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้บริหาร ครู ละผู้เกี่ยวข้อง 
         2. ทุกโรงเรียนจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงแผน และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
         3. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
              โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ  
             ของผู้เรียนและพื้นที่ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ฯ เพ่ือส่งเสริม  
ให้ผู้เรียนมีหลักคิดที่ถูกต้อง รักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี  มีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพตามความต้องการ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบ
ใหม่ โดยการจัดรายวิชาประวัติศาสตร์ ทุกชั้นปี และรายวิชาเพ่ิมเติม หน้าที่พลเมือง ทุกชั้นปี มีรูปแบบ
การจัด 2 ลักษณะ คือ จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีชั่วโมงการจัดการเรียนรู้ และจัดบูรณาการในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ หรือ โครงการ/กิจกรรม  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ในหมวด Heart ที่น าเนื้อหา
เกี่ยวกับสถาบันมาเป็นแกนในการด าเนินเรื่อง ฝึกให้นักเรียนคิดวิเคราะห์   สร้างความตระหนักและ 
เห็นคุณค่าของสถาบัน รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนและพ้ืนที่โดยการ
จัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ที่น ากิจกรรม
หมวด hand เป็นแกนน าของเรื่อง ในระดับประถมศึกษา  สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าในงานอาชีพ และรัก 
ในอาชีพผ่านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ฯ และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้    ใช้วิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
มาให้ความรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยเน้นให้นักเรียนเห็นคุณค่าในงานอาชีพ  รักในอาชีพ สามารถน าไป
ประกอบเป็นอาชีพได้   ผ่านการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ฯ และกิจกรรมเพ่ิมเวลารู้ ใช้วิทยากร   
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่าง วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ วิทยาลัยชุมชน
ตราด  มาให้ความรู้และฝึกทักษะให้นักเรียน  
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ตัวชี้วัด  : ร้อยละของผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  สังคม และ 
             สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา  
ให้ผู้ เรียนระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และ  
มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ได้จัดท าโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ภายในโครงการด าเนินงานกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริม
โรงเรียน ในสังกัดที่เปิดสอนระดับปฐมวัย พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดอบรมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช 
2561 ให้ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด และกิจกรรมนิเทศติดตามการด าเนินงานจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนี้จัดท าโครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนปฐมวัย จัดอบรมปฏิบัติการน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
พุทธศักราช 2561 สู่ห้องเรียน 
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู้เรียนที่อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีนิสัยรักการอ่าน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
ครูภาษาไทยโดยใช้ทีมนิเทศ เพ่ือคัดกรองและวิเคราะห์ผลการอ่านการเขียนโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานที่
สถาบันภาษาไทยก าหนด ทั้งนี้ครูประจ าชั้นและครูผู้สอนน าผลการทดสอบมาจัดท าข้อมูลสารสนเทศ
นักเรียนรายบุคคล เพ่ือก าหนดปฏิทินในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหนังสือ  
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย(ประกวดทักษะภาษาไทยระดับเขตพ้ืนที่) เพ่ือประกวดในระดับชาติต่อไป  
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียน 
มีทักษะการคิดวิเคราะห์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา 
ที่เน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา และการน าไปใช้ ให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจ าปีงบประมาณ 
2561 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 24 มิถุนายน 2561 จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาในศูนย์เครือข่าย และมีกระบวนการนิเทศ 
ติดตามผลโดยศึกษานิเทศก์ประจ าโรงเรียน ศึกษานิเทศก์เครือข่าย และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครบทั้ง 4 ด้าน  
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ 
            เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA                            
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ 
            เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เรียนที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็นด้านการรู้ 
            เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะที่จ าเป็น  
ด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)  
ด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA เช่น โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความต้องการของสถานศึกษา โครงการห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ 
มีกระบวนการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
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ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ซึ่งครูสามารถน าความรู้ไปใช้ปรับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารอังกฤษและภาษาที่ 3 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน และนิเทศ ก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น 
กิจกรรม Cross word กิจกรรม English is fun จัดค่ายวิชาการ O - NET เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
และสามารถเข้าร่ วมการแข่ งขันทักษะภาษาอังกฤษต่าง ๆ ในงาน มหกรรมความสามารถ 
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน  ตั้งแต่ระดับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ระดับเขต
พ้ืนที่ และระดับภาคได้ 
ตัวช้ีวัด  : ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินการ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการ
เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะด้าน Digital Literacy ในการเรียนรู้ควบคู่ไปกับทักษะการคิด  ทักษะ
ความคิด  และทักษะการแก้ปัญหา โดยส ารวจทรัพยากร ความพร้อมนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี 
สนับสนุนโรงเรียนน าสื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปสู่ผู้เรียน และ 
มีการแลกเปลี่ยนความความคิดเห็นกับครู/ผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง     
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กตราด  
ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจ าปี 2562 จัดค่ายพักค้าง 2 วัน 1 คืน  ณ  ห้องประชุมวัดหนองบัว  
อ าเภอเมืองตราด  จังหวัดตราด เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต ควบคู่กับกระบวนการ NLP ให้มี
คุณภาพ  สามารถปรับตัวและจัดการกับปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาเพศ ปัญหาสื่อ social 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ของโรงเรียนขยายโอกาส           
ทางการศึกษาในสังกัด จ านวน  27 โรงเรียน 
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) มากกว่า 
             ร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยศึกษานิเทศก์ร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด
น าผลการทดสอบ O-NET ในปีการศึกษาที่ผ่านมาวิเคราะห์ เพ่ือจัดท าแผน/โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา จัดกิจกรรม 1 วัน 1,000 ห้องเรียน  
ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนนิเทศภายในทุกห้องเรียนโดยก าหนดวันด า เนินการพร้อมกันทุกโรงเรียน และ 
ศึกษานิเทศก์สุ่มติดตามการด าเนินงาน จัดกิจกรรม 1 วันเตรียมการทดสอบระดับชาติ 400 ห้องเรียน 2 
ครั้งก่อนการทดสอบระดับชาติ โดยให้ผู้อ านวยการโรงเรียนนิเทศภายในทุกห้องเรียน ส่งผลให้คะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และคะแนนผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตั้งแต่ร้อยละ 
50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
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ตัวชี้ วัด  : ร้อยละสถานศึกษาจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง   
              (Active Learning) 
               สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดทุกแห่ง มีการจัดการ
เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และด าเนินการน าผลการ
ทดสอบระดับชาติมาวิเคราะห์เพ่ือจัดโครงสร้างเวลาเรียน การน าหลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบการ
จัดกิจกรรม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ Active Learning และมีกระบวนการนิเทศแบบ
ชี้แนะและการเป็นพ่ีเลี้ยง(Coaching and Mentoring) อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน านวัตกรรม 
“จิตศึกษา” มาจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่เห็นได้ชัด คือ นักเรียน
กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และมีเหตุผลมากข้ึน  
ตัวชี้วัด  : ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนในลักษณะของ STEM ศึกษา 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนตามแนวทางสะเต็มศึกษา เปิดโอกาสให้ครูทุกท่านเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา  และส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้แนวทางสะเต็ม
ศึกษาให้เกิดข้ึนในโรงเรียน  โดยมีครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ได้แก่โรงเรียนคลองขวาง  
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent  
            Study)  
     สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จ านวน 2 โรงเรียน  
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลคือ 1) โรงเรียนอนุบาลตราด และ 2) โรงเรียนคิรีวิหาร  
(สมเด็จพระวันรัตน อุปถัมภ์) มีการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ขั้น (IS: Independent 
Study) ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ชั้น ในรายวิชา
เพ่ิมเติมและบูรณาการกับกลุ่มสาระอ่ืน  
ตัวชี้วัด :  ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ 
             ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่สองได้อย่างมี  
             ประสิทธิภาพ 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริม สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอน  
อีกทั้งเปิดโอกาสให้อาสาสมัครต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมในสถานศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความเหมาะสมของสภาพ
บริบทแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนมี ID Plan และ Portfolio เพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
   สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ด าเนินการให้นักเรียน
ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดท าPortfolio เพ่ือให้นักเรียนใช้ในการวางแผนการเรียนต่อได้ตรงตามความ
สนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น เพ่ือประกอบอาชีพ
ด้วยตนเอง สถานศึกษามีมีระบบการแนะแนว มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือการมีงานท าและการศึกษาต่อ 
อย่างต่อเนื่อง 
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ตัวช้ีวัด : ร้อยละของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการด าเนินชีวิตที่เป็นมิตร 
            กับสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรมรณรงค์การ
จัดการขยะในสถานศึกษาตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐของรัฐบาล เช่น 
การคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารส านักงาน งดใช้โฟมบรรจุอาหารในหน่วยงาน งดใช้ถุงพลาสติก 
นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด :  ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ 
              ในการปฏิบัติงานครบตามความจ าเป็น ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัด :  ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology  
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีการจัดอบรมพัฒนาครู และจัดกิจกรรม
วิชาการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน มีการ PLC เพ่ือลดปัญหาการท างานโดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ที่ตัวนักเรียนเป็นส าคัญ มีการน านวัตกรรมต่าง ๆ มาสนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน 
เกาะติดสถานการณ์เพ่ือช่วยเหลือและร่วมพัฒนาการศึกษาอย่าง อบรมขยายผลโรงเรียนโครงการ 
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการเรียนวิทยาศาสตร์ค านวณด้วยโปรแกรม Scratch และโปรแกรม 
Coding ของโรงเรียนประชารัฐและโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน าหลักสูตร
ทุจริตศึกษาไปใช้ในโรงเรียน การอบรมขยายผล  Boot Camp การประชุมครูแกนน าภาษาอังกฤษ  
การอบรมด้วยระบบทางไกลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยยึดถือภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบ TEPE Online การพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา และการอบรมพัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น 
นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ า 
               ทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของเด็กวัยเรียนที่เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ.2545 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่บริการทุกคนได้เข้าเรียนและ
สามารถรับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้เรียนทุกคนได้รับการจัดสรรโอกาส 
การเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีระบบแนะแนวและการศึกษาต่อ
ในโรงเรียนซึ่งท าให้ผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถเลือกศึกษาต่อในแผนการเรียน(สายสามัญ/
สายอาชีพ) ได้ตรงตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของนักเรียนออกกลางคัน 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ดูแล ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้
อัตราการออกกลางคันขงอนักเรียนในสถานศึกษาให้ลดลง โดยจัดท าข้อมูลสารสนเทศนักเรียน  
ด้อยโอกาสของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือจะได้ดูช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล จัดหาทุนการศึกษาทั้งของ
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนยากจน ให้ได้เรียนต่อในโรงเรียนได้ตามสมควร มีการ
ประสานสถานศึกษาที่สามารถรับนักเรียนเข้าเรียนเพ่ือส่งต่อนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องลาออกจาก
โรงเรียน เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ อีกทั้ งยั งมี 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลการศึกษาต่อและประกอบอาชีพอย่างสม่ าเสมอ 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด : มีรูปแบบและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เกิดคุณภาพ  
ตัวช้ีวัด : จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กลดลง  
                ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2561 
จ านวน 45 โรงเรียน บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งเป็นโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ/ห่างไกล จ านวน 4 
โรงเรียน ไปเรียนรวมกับโรงเรียนอ่ืน 7 โรงเรียน เป็นโรงเรียนหลักของการมาเรียนรวม 2 โรงเรียน  โดยมี
การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
           1. สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามความต้องการของโรงเรียน  
           2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 
           3. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการหลักสูตร เป็นการน า
ความรู้มารวบรวมประมวลไว้ในหน่วยเดียวกัน ส าหรับโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้นมีความจ าเป็นที่จะต้อ ง
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เป็นอยู่รวมทั้งการน าหลักสูตรไปใช้ให้บังเกิดผลตามที่
ต้องการ ส าหรับการบูรณาการเนื้อหารายวิชา สามารถด าเนินการได้โดยศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร 
จากนั้นน าวัตถุประสงค์ตลอดจนเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกันมาเชื่อมโยง สู่การจัดท า
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณา แล้วน ามาก าหนดกิจกรรม เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ ได้ครั้งเดียวพร้อมกัน
ในแต่ละช่วงชั้น   
           4. จัดสรรงบประมาณค่าพาหนะ รับ –ส่งนักเรียน โรงเรียนมารวม 
           5. ก ากับ ติดตาม การด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน โดยการนิเทศติดตามของ
ศึกษานิเทศก์ประจ าศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา  
           6. จัดท าแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562 - 2564 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละของผู้เรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน  
           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริม สนับสนุน 
ในเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) โครงการห้องเรียนคุณภาพ : โรงเรียนคุณภาพ  จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
เครือขา่ยสถานศึกษา จ านวน 11 ศูนย์ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ภายในศูนย์ตามความต้องการ ส่งผลให้คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ในปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 
2560 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ตัวชี้วัด : สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา  
            ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา น า Digital 
Technology มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารอย่างเป็นระบบ เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลงบประมาณ และข้อมูลอ่ืน ๆ มาใช้ในการบริหาร
และพัฒนางานตามบริบทของเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความกระจ่างให้ในการเข้าใช้
งานสถานศึกษาผู้ปฏิบัติ และน าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ทั้ง 4 ด้าน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เป็นปัจจุบัน และสามารถเรียกดูข้อมูล
ได้แบบ Real time ได้แก่ 



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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          1. เว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด http://www.trat-edu.go.th  
          2. Facebook Page สารสนเทศ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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ส่วนท่ี 4  
ผลงานท่ีภาคภูมิใจ 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับรางวัล “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับดี 
สถานศึกษาสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาตราด 
รางวัลระดับประเทศ 
นักเรียน 
1. รางวัลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)              

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ความสามารถด้านภาษา เต็ม ๑๐๐  คะแนน 
เด็กชายปวรปรัชญ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลตราด 
เด็กหญิงพิชชาทร สุวรรณธารา โรงเรียนอนุบาลตราด 

2. รางวัลผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ความสามารถด้านค านวณ เตม็ ๑๐๐  คะแนน 

เด็กหญิงนนัทิชา จงไพศาล โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย ๓) 
เด็กหญิงกัญญาพัชร กิจอักษร โรงเรียนบ้านดงกลาง 
เด็กหญิงอาทิตยา ขันประทุม   โรงเรียนบ้านสวนใน 
เด็กชายสมศักดิ์   โรงเรียนวัดฆ้อ 
เด็กชายเหมรัศม์ วิจิตรสมบัติ   โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 
เด็กหญิงกนกวรรณ จันทร์แฝง   โรงเรียนวัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 
เด็กชายชยพล อ านวยศิลป์   โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

3. รางวัลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เต็ม ๑๐๐  คะแนน 
 วิชาคณิตศาสตร์ 

เด็กหญิงรวีพร  สิทธิถาวร โรงเรียนวัดสลักเพชร   
เด็กหญิงนฤมล บุญชู โรงเรียนบ้านดงกลาง   
เด็กหญิงศิโรรัตน์  นันทวงศ์ โรงเรียนวัดฆ้อ 
เด็กชายภูเบศ  ลาลุน โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ 
เด็กชายธนภัทร  ชูใจหาญ โรงเรียนบ้านไร่ป่า 
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ   โรงเรียนอนุบาลตราด 

 วิชาภาษาอังกฤษ 
เด็กชายธนาพัฒน์  บัวพันธุ์   โรงเรียนอนุบาลตราด 
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม โรงเรียนอนุบาลตราด 
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บุคลากร 

1. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม 
นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

2. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น 
นางพักตร์วิไล ช าปฎิ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขวาง 

3. รางวัลครูดีในดวงใจ 
นางสาวศศิวิมล จุลศิลป์ ครูโรงเรียนคลองขวาง 

4. รางวัล คุรุสดุดี 
นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษานิเทศ ช านาญการพิเศษ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

5. รางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
    ด้านวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหารเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

นางสาวมุทิตา แพทย์ประทุม ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสะพานหิน 
นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

 ด้านคุรุชน คนคณุธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา  
นางสาวกัญชพร ปานเพ็ชร   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองมะนาว 

 ด้านคุรุชน คนคณุธรรม ประเภทครูผู้สอน 
นางสาวมาติกา สิงห์ปั้น ครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
นางสาวสุภาภรณ์ เที่ยงทางธรรม ครูโรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
นางสาวจตุพร อึ้งประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 

สถานศึกษา 

1. รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
    สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศปีการศึกษา ๒๕๖๐ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

(DLTV) 
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป   โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา   โรงเรียนบ้านอ่าวตาลคู ่  
โรงเรียนบ้านบางปรง   โรงเรียนวัดท่าหาด   โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง   
โรงเรียนบ้านสวนใน   โรงเรียนวัดห้วงโสม   โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
โรงเรียนบ้านมณฑล โรงเรียนบ้านท่าประดู่  
โรงเรียนบ้านคลองศอก(เพ่ิมประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนบ้านเกาะหมาก  (สถิตย์สุทธิวงษ์) 
โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) 
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2. รางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกว่า 
ค่าเฉลี่ยของประเทศปีการศึกษา ๒๕๖ในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) 

โรงเรียนบ้านนาเกลือ โรงเรียนบ้านทุ่งไก่ดัก โรงเรียนบ้านท่าประดู่ 
โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ โรงเรียนบ้านเปร็ดใน โรงเรียนบ้านห้วงพัฒนา 
โรงเรียนบ้านสวนใน โรงเรียนวัดตะกาง โรงเรียนวัดห้วงน้ าขาว 
โรงเรียนวัดท่าหาด โรงเรียนวัดสลัก โรงเรียนบ้านมณฑล 
โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง 
โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง โรงเรียนวิเวกวราราม(ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 

3. โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประจ าปี 2562 
   โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวัดบางบิดล่างฯ 

4. รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

   โรงเรียนคลองขวาง    โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 
5. รางวัลสถานศึกษาพอเพียง  

โรงเรียนวัดตาพลาย โรงเรียนวัดประณีต โรงเรียนชุมชนบ้านตากแว้ง 
โรงเรียนวัดหนองคันทรง โรงเรียนวัดดินแดง โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง   

6. รางวัลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
    ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 จ านวน 13 โรงเรียน 

โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนวัดคลองขุด โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง โรงเรียนบ้านเกษมสุข โรงเรียนบ้านเนินตะบก 
โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา โรงเรียนบ้านมะนาว โรงเรียนบ้านด่านชุมพล 
โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง โรงเรียนชุมชนวัดบ่อไร่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 44 (บ้านนนทรีย์) 
โรงเรียนเพียงหลวง 6 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

    ผ่านการประเมินครั้งที่ 2 จ านวน 11 โรงเรียน 
โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ โรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป โรงเรียนบ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) 
โรงเรียนบ้านบางเบ้า โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ โรงเรียนวัดบางปิดบน 
โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง โรงเรียนบ้านโป่ง โรงเรียนบ้านจัดสรร 
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) 

 ผ่านการประเมินครั้งที่ 2 จ านวน 24 โรงเรียน 
โรงเรียนอนุบาลตราด โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม 
โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง โรงเรียนวัดสลักเพชร โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
โรงเรียนบ้านคลองเจ้า โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด โรงเรียนบ้านเนินตาล 
โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนบ้านคลองจาก 
โรงเรียอนุบาลน้ าเชี่ยว โรงเรียนบ้านสระใหญ่ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ 
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โรงเรียนวัดช้างทูน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง  โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง 
โรงเรียนบ้านเจียรพัฒนา โรงเรียนวัดตาพลาย โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) 
โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ (นิเทศก์อุปถัมภ์) 
โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บ ารุง) 

7. รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (จ านวน 3 โรงเรียน) 
     1. โรงเรียนบ้านคลองมะนาว โรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 
    2. โรงเรียนวัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) โรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 
    3. โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวิธีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 

8. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น  
 สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกัน 3 ปี 
  โรงเรียนบ้านจัดสรร 
 สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ติดต่อกัน 1 ปี 

โรงเรียนบ้านคลองมะขาม   โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนวัดวัง (ก่ิม-บุญอยู่ อุทิศ)  
โรงเรียนวัดบางปรือ   โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่   โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์)   

9. การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 
      1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1 – 3  
      โรงเรียนบ้านหนองบอน 
      2. การแข่งขันซูโดกุ ม.1 – 3  
        โรงเรียนบ้านฉางเกลือ(รักเมืองไทย 3) 
      3. การแข่งขันเวทคณิต ม.1 – 3 
        โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
      4. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1 – 3  
       โรงเรียนบ้านจัดสรร 
      5. การแข่งขันร าวงมาตรฐาน ม.1 – 3  
       โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
      6. การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4 – 6  
        โรงเรียนคลองขวาง 
      7. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค ป.1 – 3  
       โรงเรียนอนุบาลตราด 
      8. การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ ป.4 – 6  
      โรงเรียนบ้านเนินตาล 
      9. การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4 – 6  
       โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
      10.การแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
                โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
     11.การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความ

บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
                 โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา 
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12.การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-6 
           โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
รางวัลระดับภาค 
สถานศึกษา 
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตสุขภาพที่ 6  

โรงเรียนวัดสะพานหิน โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
2. รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 

โรงเรียนคลองขวาง โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 

ระดับจังหวัด 
1.  รางวัลผลงาน/นวัตกรรม ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีปฏิบัติเป็นเลิศ Best Practice 
     โรงเรียนคลองขวาง 
2. รางวัลโรงเรียนห้องเรียนคุณภาพ  
      2.1 ห้องเรียนปฐมวัยระดับยอดเยี่ยม 

        นางบงกช มุกมุณี โรงเรียนวัดสุวรรณมงคล 
        นางสาวอัจฉราภรณ์ ลอยสมุทร โรงเรียนบ้านคลองประทุน 
        นางสาวกมลวรรณ บุญรุ่ง โรงเรียนวัดวังฯ 
        นางสาวตวงพร ศรประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านปะอา 
        นางสาวณัฐนันท์ ทัศพันธ์ โรงเรียนวัดช้างทูน 
        นางสาวอัมพิกา เย็นสุข โรงเรียนวัดท่าโสมฯ 
        นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตรู โรงเรียนบ้านดอนสูง 
        นางสาวพวงผกา พานิชนาวา โรงเรียนบ้านคลองมะขาม 
        นางสาวธัญญาลักษณ์ ระลึกชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดน้ าเชี่ยว 
        นางสาวอรณี นพวรรณ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง 
        นางสาวหิรัญญา วิจิตรสมบัติ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 

      2.2  ห้องเรียนประถมศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
        นางสาววรรณภา อุตมัง โรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ 
        นางเมตตา อวยสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไร่ป่า 
        นางจุฬีภัค เข็มดี โรงเรียนวัดบางปรือ 
        นางสาวพัชราพรรณ จัตตุรัส โรงเรียนเพียงหลวง๖ 
        นางสุไหรยา หลีโส๊ะ โรงเรียนคีรีศรสาครวิทยา 
        นางยุพิน ทาบุราณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง 
        นางเสาวภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์ โรงเรียนบ้านดอนสูง 
        นางจินตนา สุทธิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ 
        นางสมนึก ไทยเถียร โรงเรียนชุมชนแหลมงอบ 
        นางสาววารี ทับศรี โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
        นางสาวสาวิตรี พลเทพ โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว 
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       2.3 ห้องเรียนมัธยมศึกษาระดับยอดเยี่ยม 
นางสาวชนุตพร กะไชยวงษ์ โรงเรียนวัดแหลมหิน 
นายอภิชพัฒ  เพชรพรรณ โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก 
นายอาณัติ ค าเพชร โรงเรียรบ้านฉางเกลือฯ 
นางสาวสุภาพร  ภูสมดี โรงเรียนบ้านสระใหญ่ 
นางสาวกรรณิการ์ ประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านจัดสรร 
นางสาวธิติมา  ก าลา โรงเรียนวัดท่าโสมฯ 
นางสาวนพรัตน์ ทองมาก โรงเรียนบ้านดอนสูง 
นางกรุณา อินทรสุข โรงเรียนชุมชนวัดบางกระดานฯ 

       2.4 ห้องเรียนมัธยมศึกษาระดับดีเยี่ยม 
นางสาวราตรี ชวนกระโทก โรงเรียนบ้านคลองจาก 
นางสาววิภาวรรณ ด่านวันดี โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 

3. รางวัลโรงเรียนคุณภาพ 

       3.1 โรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม  
นายทศพิธ ลุนสะแกวงษ์ โรงเรียนวัดคลองขุด 
นายนิคม เสงี่ยมสุข โรงเรียนบ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล 
นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี โรงเรียนบ้านจัดสรร 
นายวสันต์ ผาชลา โรงเรียนวัดท่าโสมฯ 
นายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ โรงเรียนบ้านดอนสูง 
นายวิเชียร ยิ่งยง โรงเรียนบ้านเนินตาล 
นางศิริรัตน์ โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดบางปิดล่างฯ 
นายสังคม จิตนาวสาร โรงเรียนบ้านคลองพร้าว 
นายณรงค์ ถาวรวงษ์ โรงเรียนบ้านคลองเจ้า 

        3.2 โรงเรียนคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
นายเทอดศักดิ์ แสบงบาล โรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ 
นางสาวกนกอร หงษ์วิเศษ โรงเรียนบ้านคลองประทุน 
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ส่วนท่ี 5 
ทิศทางการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา น าพาสู่ความเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ (Mission) 
   1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 
     2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม
หลักคนไทย 12 ประการ  
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
   4. สนับสนุนการด าเนินชีวติด้วยวิถีความเป็นไทย1บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   5. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่พิเศษ 

เป้าประสงค์ (Goals) 
   1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
   2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
   3. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพ 

4. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินชีวิตด้วยวิถีตราด2 บนพ้ืนฐานความเป็นไทย 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. ผู้เรียนในเขตพ้ืนที่พิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
๑. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศกึษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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นิเทศ ติดตาม โครงการอาหารกลางวัน 
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โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp) 
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นิทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของผู้สอน 

 ที่ผ่านการอบรมครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot camp) 

และครูที่ผ่านการอบรมขยายผลโครงการพัฒนาครูแกนน าภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot 
camp) 
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    โรงเรียนในอ าเภอเกาะกูด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การนิเทศบูรณาการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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โรงเรียนบ้านไม้รูดฯ โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียน ในอ าเภอคลองใหญ่   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายปทุมหลวง 
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โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ที่ 244/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

-------------------------------- 
ตามที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบหมายให้กลุ่มนโยบายและ

แผน จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท างานงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ประกอบด้วย 

ที่ปรึกษา 
1. นายอัมพล  หันทยุง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
2. นางลัดดา  ท่าพริก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
3. นายวิชชา  ครุปิติ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า แก่คณะท างาน เพ่ือให้การด าเนินงานจัดท ารายงานผล  
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะท างาน 
1. นางลัดดา  ท่าพริก  ประธาน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด  
2. นายวิจิตร  สัมโย คณะท างาน 

 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
3. นายรณกฤต  ยอดศิริ คณะท างาน 

 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคค  
4. นายบรรจง  ศรีตะ คณะท างาน 

 ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
5. นางสมใจ  วัฒฐานะ คณะท างาน 

 ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
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6. นางสาวสายสุนีย์  พลขันธ์  
 ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

7. นายวัชระ  เอ่ียมกุลวรพงษ์ คณะท างาน 
 ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและคดี คณะท างาน 

8.   นางสุเพ็ญพัฒน์  ศรีดี  คณะท างาน 
 ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  

9. นางจิราพร  ทองภักดี  คณะท างาน 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาบุคลากร  

10. นางสุชีรา  นามเกียรติ คณะท างาน 
 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
 

11. นายพิมล  ท่าพริก คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

12. นายส าเริง  รองในเมือง คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

13. นางธัญญา  ฉายศิริ คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

14. นางเสน่ห์  บุญชู คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

15. นางสาวผกายรัตน์  บริรักษ์ศุภกร คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

16. นางสุพัตรา  เรืองขจิต คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

17. นายวิเศษ  พ่ึงประยูร คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

18. นายวิฑูรย์  บุญสิน คณะท างาน 
 นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  

19. นางจงกล  ม่วงทิม คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

20. นางสะใบแพร  มากต่าย คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

21. นางมาลิน  จิตนาวสาร คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  

22. นางชุติกาญจน์  มัดถาปะโท คณะท างาน 
 ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
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23. นางสาวอังควรา  รมยานนท์ คณะท างาน 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

24. นางเสาวรี  สามารถกุล คณะท างาน 
 นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

25. นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์ คณะท างานและเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  

26. นางนารถฤดี  จามลิกุล คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ  

27. นางปิยมน  สินธุสาร คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

28. นางชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  

29. นางสาวกรกนก  รู้สรรพกิจ   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่ธุรการ  

     

ท าหน้าที่ ด าเนินการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเสร็จสิ้นตามก าหนด 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  19   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

(นายอัมพล  หันทยุง) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

      
      

 

  



  

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด      >>>79 

 

 
คณะผู้จัดท า 

 
 

ที่ปรึกษา 
 

นางลัดดา  ท่าพริก รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
 รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
นายวิชชา  ครุปิต ิ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

 
 

ผู้รับผิดชอบ รวบรวม เรียบเรียง รูปเล่ม 
 
 

นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
 
 

คณะจัดท ารูปเล่ม 
 

นางกรวรรณ  บุญฤทธิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางนารถฤดี  จามลิกุล นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ ช่วยราชการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางปิยมน  สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
นางชมพูนุช  เสริมเสนาบุญ เจ้าพนักงานธุรการช านาญการ 
นางสาวกรกนก  รู้สรรพกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ 
  

 
ผู้ให้ข้อมูล 

 
สถานศึกษา บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
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