
 



 
 
 
 

 
 

รายงานผลงานนวัตกรรม 

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคุณภาพ 

ของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารลำดับที ่005/2564 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

ก 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และ 2) เพ่ือรายงานผลการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  

ผลการดำเนินงาน พบว่า 
1. ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. มี 4 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้วิเคราะห์นโยบายจาก 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้

ข้อสรุป เป็น “จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง”  6 จุดเน้น ดังนี้  
จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ทั้งนี้แต่ละจุดเน้น  ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมด้วยเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ

ครบทุกประเด็น 
กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวช้ีวัด/จุดเน้นร่วม  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ  พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 

1. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดผลงานการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  



 

 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
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2. จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัดผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2564  ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีสถานศึกษาจำนวน            
43 โรงเรียน จาก 7 หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์   

3. ผลสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 จากการตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม           
มีความคิดเห็นต่อโครงการและกิจกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดบัมาก 
คิดเป็นร้อยละ 38.70 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีเอกสารผลการดำเนินงาน ส่งเสริม ประสานและบูรณา

การดำเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ด้วยการกำหนดจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม สนับสนุน บุคลากร และ
สถานศึกษาที ่มีผลงานการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง            
ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  

2. ผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564              
วันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนี้ 
 

 จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านลิพัง   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์    สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดนานอน   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า   สพป.ตรัง เขต 2 
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 จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง      สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดไม้ฝาด     สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านท่าข้าม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านลำแคลง   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด    สพป.ตรัง เขต 1 

 

 จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง                             สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ                                      สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านวังลำ                                          สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  อปท. 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านผมเด็น                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมสอม                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนมิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง”  สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดธรรมาราม              สพป.ตรัง เขต 1                                 
   

 จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพราย   สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนไทรงาม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบกหัก    สพป.ตรัง เขต 1 
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ง 

 จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                 
   ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง   สช. 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางด้วน             สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโคกทราย            สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (อ.กันตัง)   สพป.ตรัง เขต 2 

 

 จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4  จังหวัดตรัง    
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านสามแยก       สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์       สพป.ตรัง เขต 1 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ 
1. จังหวัดตรังมีจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.    
2. หน่วยงานทางการศึกษานำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตาม

จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ 
3. สถานศึกษามีผลงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
4. ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดการดำเนินงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    

 

ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรังมีแนวโน้ม 

ความรุนแรงและการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตรังจึงกำหนดมาตรการห้ามจัดกิจกรรมประชุม              
จัดงานซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มบุคคล และไม่อนุญาตให้โรงเรียน สถานศึกษา  และสถาบันการศึกษา               
ทุกประเภทจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On  Site) จึงส่งผลให้พบปัญหาการขับเคลื ่อนกิจกรรม             
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ในสถานศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยกำกับ  ติดตามและ

ประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรัง 
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จ 

1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป 
2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำแนวทางการเผยแพร่ผลงานการขับเคลื ่อน

คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ระดับดีเยี่ยม และ
ระดับดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนางานให้สถานศึกษาสามารถสร้างผลงานที่เป็น
แบบอย่างที่ด ีในรูปแบบที่หลากหลายต่อไป 

2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาต่อยอด      
ขยายผลจุดเน้นร่วมของจังหวัดในบริบทต่อไป 
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คำนำ 
 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในส่วน
ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับมติคณะกรรมการขับเคลื ่อนการปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  โดยมีอำนาจหน้าที่หนึ่งในการกำหนด
ยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท 
ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทาง 
กำหนดตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดที่สอดคล้องกับแนว
ทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐาน และ
กำกับ  ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ ซึ่งมีสถานศึกษา
ทุกสังกัดในจังหวัดตรังได้นำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมไปใช้เป็นเป้าหมายและได้พัฒนานวัตกรรมตลอดจนแนว
ทางการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมที่ได้ประกาศใช้  และเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
และสามารถนำไปเป็นแบบอย่างเพ่ือประยุกต์ใช้ตามบริบทของพ้ืนที่ได้ 

เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาตามจุดเน้น จึงได้รวบรวมผลงานที่
สถานศึกษาได้ปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จ ทั้งนี้จะสามารถนำไปเป็นแบบอย่างและการพัฒนาต่อยอด เพ่ิม
ประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป  และขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนโครงการ
ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรังต่อไปในอนาคต 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

กันยายน 2564 
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1 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์                
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทย
มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี  มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ  
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจั ดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา โดยมี
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มี ประสาน
และการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทาง
ที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไก  กศจ. ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งสิ้น 100,000 บาท ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้มีการดำเนินงานใน  
4 เรื่องหลัก โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  การวิพากษแ์นวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
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ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไก  กศจ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ตาม
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อรายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
2. เพื่อรายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นรว่ม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
 

ขอบเขตของการรายงาน  
1. เป้าหมาย  

1.1 เชิงปริมาณ  
1.1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีฐานข้อมูลสารสนเทศจุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ร้อยละ 100  

1.1.2 สถานศึกษาในจังหวัดตรังที่ได้รับการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นละ 1 ผลงาน  

1.2 เชิงคุณภาพ  
1.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังมีฐานข้อมูลสารสนเทศจุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ครบถ้วนและมีคุณภาพ  

1.2.2 สถานศึกษาในจังหวัดตรังมีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา         
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ในการนำไปประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดในสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  

2. สาระของการรายงาน  
2.1 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ดังนี้ 
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2.1.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำ
ตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม   

2.1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  

2.1.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

2.1.4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
2.2 รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
3. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2564 (1 มกราคม 2564 – 30 กันยายน 2564)  
4. งบประมาณท่ีได้รับ  

4.1 งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 100,000 บาท  
4.2 แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ

จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. หมายถึง โครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังดำเนินการขับเคลื ่อนสู ่การปฏิบัติ  โดยจัดสรรงบประมาณประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 100,000 บาท ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

2. ผลงานนวัตกรรม หมายถึง ผลงานของสถานศึกษาที ่เกี ่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ หมายถึง ผลที ่เกิดจากการดำเนินงานตามกิจกรรมของ 
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่าน
กลไกของ กศจ. จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
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กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม   
กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้

มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของ

จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 4   สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. จังหวัดตรังมีจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.    
2. หน่วยงานทางการศึกษานำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ตาม

จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ 
3. สถานศึกษามีผลงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
4. ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดการดำเนินงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัด

ตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 

2. จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
3. การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง 
 

รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

1. หลักการและเหตุผล 
คำสั ่งห ัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท ี ่  19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจ ังหวัด                      

มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด ด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัด
การศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่ง เสริมการ
บริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื ่นที ่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและตัวชี ้ว ัดการดำเนินงาน ในลักษณะตัวชี ้ว ัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและ
สถานศึกษา โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสาน
และการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทางที่ผ่าน         
การร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื ่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื ่อการพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่อง 
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จากหลักการและเหตุผลข้างต้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. 

  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัย

และระดับขั้นพื้นฐานของจังหวัดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา และ
สถาบันที่จัดการศึกษาอ่ืน 

2.2  เพื่อกำหนดตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด                
ที่สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับ            
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.3  เพื ่อกำกับ  ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ให้มี
คุณภาพของจังหวัดตามตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน 

3. เป้าหมาย  
3.1 ส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งภาครัฐ

และองค์กรเอกชน  มูลนิธิมีส่วนร่วมในการจัดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้             
ให้มีคุณภาพ การกำหนดตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม จำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย  

    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
     -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่   

   -  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (กศน.)   
   -  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง    
   -  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
   -  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง   

  -  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดตรัง  
            -  สถาบันอุดมศึกษา 
            -  หอการค้าจังหวัดตรัง 
            -  สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 
            -  สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
  - ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

3.2 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง มีนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อน               
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างน้อย 15 แห่ง   
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4. ผลผลิต ผลลัพธ์  
4.1 ผลผลิต (Output) 

4.1.1 จังหวัดตรังมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ                  
เท่าเทียมและทั่วถึง ตามบริบท ของจังหวัดที่กำหนดขึ ้นอย่างมีส่วนร่วม และผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4.1.2 จังหวัดตรังมีตัวชี ้ว ัด/จุดเน้นร่วม และผลการดำเนินงานขับเคลื ่อ นแนวทาง              
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด                         
ที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดให้ความเห็นชอบและมีส่วนร่วมในการประเมิน 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
หน่วยงานทางการศึกษานำแนวทางตัวชี้วัด / จุดเน้นร่วมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพ  

5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
5.1  จังหวัดตรังมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาจังหวัดตรังจากการมีส่วนร่วมและผ่านกลไกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  
5.2  ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง นำแนวทางการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพตัวชี้วัด /จุดเน้นร่วม ไปใช้ในการขบัเคลื่อนคุณภาพในสถานศึกษา          
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

6.1  จังหวัดตรังมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ กำหนด
ตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานของจังหวัดโดยการบูรณาการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

6.2  หน่วยงานทางการศึกษานำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ ตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ 

6.3  สถานศึกษามีผลงาน นวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง                
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

6.4 ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดการใช้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้                
ให้มีคุณภาพ 

7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
7.1  ส่วนราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
7.2  สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง 
7.3  ผู้บริหาร  ครู นักเรียน ทุกคนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
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8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   20 พฤษภาคม 2564  – 30 กันยายน 2564 
9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

1. ประชุมเชิงปฏบิัติการจดัทำแนวทางการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา จัดทำตัวชี้วัด/จุดเนน้ร่วม  
- ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ(ร่าง)แนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม 
 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ฯ 
-  สรุปผลการประชุม และจัดทำเอกสาร 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3,300 
 

 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ  “วิพากษแ์นวทางขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” (ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา) 
-  ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิพากษ์แนวทางและจัดทำ  
 ตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม 
-  สรุปและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ 

   
 
 
 

11,200 

 

3.  จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

    
76,720 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวด
ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ”  

    

3.2 จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์    

    

3.3 มอบโล่ เงินรางวัล และเกียรติบัตร     
4.  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน    8,780 

รวม   14,500 85,500 
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รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

กิจกรรม  
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่  1 ประชุมเชิงปฏิบตัิการจัดทำแนวทางการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพจัดทำตัวชี้วัด/
จุดเน้นร่วม  
1.1. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำ(ร่าง)แนวทาง 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน*2 มื้อ*50 บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (15 คน*1 มื้อ*120 บาท) 

  
 
 
 
 

1,500 
1,800 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
รวมกิจกรรมที่ 1  3,300  3,300 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์แนวทางฯ 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (35 คน*2 มื้อ*50บาท) 
- ค่าอาหารกลางวัน (35 คน*1 มื้อ*120บาท) 
- ค่าวัสดุ 

  
3,500 
4,200 

 

 
 

 
3,500 

 

รวมกิจกรรมที่ 2  7,700 3,500 11,200 
กิจกรรมที่ 3 จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

 
 

  
 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวดผลงาน
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด  
ผ่านระบบออนไลน์ ”   

    

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (30คน×2 มื้อ×1วัน×50บาท)  3,000   
- ค่าอาหารกลางวัน (30คน×1วัน×120บาท)  3,600   
3.2 จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์    

    

- ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน (15 คน×1วัน×1,000บาท) 15,000    
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (22 คน×2 มื้อ×3วัน×50บาท)  6,600   
- ค่าอาหารกลางวัน (22 คน×3วัน×120บาท)  7,920   
- ค่าพาหนะกรรมการตัดสินจากบุคคลภายนอก 
  (12 คน×1วัน×200บาท) 

  
2,400 
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กิจกรรม  
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

- ค่าพาหนะคณะทำงานคุมระบบออนไลน์ (3 คน×3วัน×300บาท)  2,700   
- ค่าโล่รางวัล 6 โล ่ (6 โล่×1,500บาท)  9,000   
- ค่าเงินรางวัล   รางวัลที่ 1 (6จุดเน้น×1,500บาท)  9,000   
                    รางวัลที่ 2 (6จุดเน้น×1,000บาท)  6,000   
                     รางวัลที่ 3 (6จุดเน้น×500บาท)  3,000   
- ค่าจ้างทำเกียรติบัตร (180แผ่น×20บาท)  3,600   
- ค่าวัสดุ   4,900  
               รวมกิจกรรมที่ 3 15,000 56,820 4,900 76,720 
4.  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน     
- ค่าจัดทำรูปเล่มเอกสารรายงาน (20 เล่ม *300 บาท)  6,000 -  
- ค่าวัสดุ   2,780  
               รวมกิจกรรมที่ 4 - 6,000 2,780 8,780 

รวมทั้งสิ้น 15,000 73,820 11,180 100,000 

 

ลงชื่อ  ทองทิพย์  ตรังคธนสิน  ผู้เสนอโครงการ 
           (นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน) 
            ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง 

  ลงชื่อ    อรทัย  เกิดภิบาล   ผู้เห็นชอบโครงการ 
          (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
          รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 

ลงชื่อ    ปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์    ผู้อนุมัตโิครงการ 
                                         (นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์) 
                ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
 
 
 

จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่
จังหวัด มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ด้วยการวิเคราะห์นโยบายจาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา 13 หน่วยงาน และสังเคราะห์จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังได้ 
6 จุดเน้น  ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ    
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                         
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละหน่วยงานได้ร่วมกัน

วิพากษ์และสรุปประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ และได้ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดังภาพที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

จุดเน้นร่วม 
พัฒนาการศึกษา 

จังหวัดตรัง 

การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

         การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    

การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

     การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 6 จุดเน้น  มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 
จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
เป้าหมาย 

1. เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
3. เด็ก/ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความพร้อมที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มี

ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง                     
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ                          
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม 

3. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความพร้อมที่สามารถรับมือกับภัยคุกคาม เช่น              
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ  
 

จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย 

เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. เด็ก/ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
➢ เด็ก/ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบค้นและคัดเลือกความรู้  
➢ เด็ก/ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการ             

ลงมือปฏิบัติจริง 
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการจัดการตนเองและผู้อื่น ทำงานด้วยตนเองได้  
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา ทำงานอย่างเป็นระบบ และยืดหยุ่น มีจริยธรรมในการทำงาน 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ  
2. ครูผู ้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน               

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    
เป้าหมาย 

ผู้เรียนได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
2. สถานศึกษาจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนหรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือการสร้างเสริมประสบการณ์

อาชีพ 
4. เด็ก/ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพหรือทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 

จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. เด็ก/ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ ์สืบทอด และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. เด็ก/ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ ์สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4. สถานศึกษามีเครือข่ายในการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. สถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองและพัฒนาศักยภาพเด็ก             
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารและการจัดการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ 
3. เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ความเป็นมา 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ             
เท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้
ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี ้ว ัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และ
สถานศึกษา และกำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน   โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด   ซึ่งทำหน้าที่ประสานและบูรการดำเนินงานตาม
ภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องกับองค์กรภาครัฐ  และเอกชนใน
จังหวัด   เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อคัดเลือกผลงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    

2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  ส่งเสริมบุคลากร และสถานศึกษาที่มีผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  
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3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
3.1 จังหวัดตรังมีจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.    
3.2 หน่วยงานทางการศึกษานำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ 

ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ไปใช้ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ 
3.3 สถานศึกษามีผลงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    

3.4 ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดการดำเนินงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

 
การรายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรังตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. มีวิธีดำเนินการโครงการ ดังนี้ 

1. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
2. วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
3. รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง 
 

ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
1. กำหนดกรอบแนวทางแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลาการ

ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ.  

2. นำเสนอโครงการแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ให้กรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

3. แต่งตั้งคณะทำงาน ดังนี้ 
3.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ 
3.2 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์    
4. ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลาการ

ดำเนินงานตามโครงการ ฯ ที่กำหนด  
 

วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม 

1. ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัด จากส่วนราชการ
หรือหน่วยงานและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภททั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน มูลนิธิ             
มีส่วนร่วมในการจัดแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ การกำหนดตัวชี้วัด/
จุดเน้นร่วม  จำนวน 13 หน่วยงาน   ประกอบด้วย  

-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
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-  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
 -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง-กระบี่   
-  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง (กศน.)   
-  สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดตรัง    
-  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  
-  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง   
-  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดตรัง  
-  สถาบันอุดมศึกษา 
-  หอการค้าจังหวัดตรัง 
-  สภาเกษตรกรจังหวัดตรัง 
-  สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง 
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา                   
และจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 15 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากร
ในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน     

3. สรุปผลการประชุม จัดทำเอกสารแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และตัวชี้วัด/
จุดเน้นร่วม 

 

กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพ จัดทำตัวช้ีวัด/จุดเน้นร่วม  

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” (ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา)
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 
35 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง ศึกษานิเทศก์/
ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   

2. สรุปและจัดทำเอกสารประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ส่งให้หน่วยงานทางการศึกษา 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต่อไป 
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กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของ
จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์    

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.                
ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 29 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรังเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถด้านสื่อ IT เป็นคณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์  ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและ
บุคลากรในสังกัด  

2. จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด                  
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่  24 -26 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง                    
มีกลุ่มเป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง คณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถด้านสื่อ IT  ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด  และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีลำดับในการ
นำเสนอผลงานตามกำหนดการ ดังนี้  

วันที่ 24  สิงหาคม 2564  เวลา 08.00 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง    
08.00 - 08.30 น.    เตรียมระบบออนไลน์และลงทะเบยีนเข้ากิจกรรม   และกลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
08.30 - 09.00 น.    พิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ :  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
09.00 - 09.10 น.         แนะนำคณะกรรมการตัดสิน  
 แจ้งลำดบัการนำเสนอผลงานผา่นระบบออนไลน์  จุดเน้นที่ 1  และจุดเน้นที่ 3 
09.10 - 09.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนบา้นหยงสตาร์    เสนอลำดบัที่  1 
09.30 - 09.50 น.       การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนบา้นลิพงั   เสนอลำดบัที่  2 
09.50 – 10.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนวัดนานอน   เสนอลำดบัที่  3 
10.10 – 10.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนบา้นโพรงจระเข้   เสนอลำดบัที่  4 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.40 – 11.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนบา้นเขาพรุเสมด็   เสนอลำดบัที่  5 
11.00 - 11.20 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   เสนอลำดบัที่  6 
11.20 – 11.40 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 1   โรงเรียนบา้นตะเคียนหลบฟา้   เสนอลำดบัที่  7 
11.40 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนบา้นควนสวรรค์                                   เสนอลำดบัที่  8 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนบา้นวังลำ                                          เสนอลำดบัที่   9 
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13.20 – 13.40 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนวัดควนวิเศษ                                      เสนอลำดบัที่  10 
13.40 -14.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนบา้นผมเดน็                                       เสนอลำดบัที่  11 
14.00 – 14.10 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.10-14.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา เสนอลำดบัที่  12 
14.30-14.50 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                                           เสนอลำดับที่  13 
14.50 -15.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนบา้นแหลมสอม                                       เสนอลำดับที่  14 
15.10 -15.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนบา้นหนองสองพีน่้อง             เสนอลำดับที่  15 
15.30 -15.50 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนมิตรภาพที ่31“วัดทุ่งหวงั” เสนอลำดบัที่  16 
15.50 -16.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 3   โรงเรียนวัดธรรมาราม                                     ไม่นำเสนอ 
16.10 - 16.20 น. ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ ผ่านระบบออนไลน ์
16.20 - 16.40 น. รวบรวมคะแนน และสรุปผลการประกวดผลงานจุดเนน้ที ่1 และผลงานจดุเนน้ที่ 3       

วันที่ 25  สิงหาคม 2564  เวลา 08.00 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง    
08.30 – 08.30 น.    เตรียมระบบออนไลน์และลงทะเบยีนเข้ากิจกรรม   และกลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
08.30 - 09.00 น. บรรยายพิเศษ :  ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
09.00 - 09.10 น.         แนะนำคณะกรรมการตัดสิน 
 แจ้งลำดบัการนำเสนอผลงานผา่นระบบออนไลน์ จุดเน้นที ่2 และจดุเน้นที ่4 
09.10  -09.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนบา้นหนองเรี้ย   เสนอลำดบัที่ 1 
09.30 - 09.50 น.       การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนวัดไมฝ้าด     เสนอลำดบัที่ 2 
09.50 – 10.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด    เสนอลำดบัที่ 3 
10.10 – 10.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนสภาราชนิี จ.ตรงั      เสนอลำดบัที่ 4 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.40 – 11.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนบา้นทา่ข้าม   เสนอลำดบัที่ 5 
11.00 - 11.20 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนบา้นลำแคลง   เสนอลำดบัที่ 6 
11.20 – 11.40 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนสวนปา่ประชาอุปถัมภ ์ เสนอลำดบัที่ 7 
11.40 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 2   โรงเรียนบา้นแหลมไทร  เสนอลำดบัที่ 8 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน      
13.00 – 13.20 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   เสนอลำดบัที่ 9 
13.20 – 13.40 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   วทิยาลัยสารพดัชา่งตรงั    เสนอลำดบัที่ 10 
13.40 -14.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนบา้นทุ่งขี้เหล็ก  เสนอลำดบัที่ 11 
14.00 – 14.10 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.10-14.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนบา้นบกหัก    เสนอลำดบัที่  12 
14.30-14.50 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนไทรงาม   เสนอลำดบัที่  13 
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14.50 -15.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนบา้นนำ้พราย   เสนอลำดบัที่  14 
15.10 -15.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนบา้นควนสระแก้ว   เสนอลำดบัที่  15 
15.30 -15.50 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 4   โรงเรียนบา้นบางหมาก   เสนอลำดบัที่  16 
15.50-16.10 น. ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ ผ่านระบบออนไลน ์ 
16.10 -16.40 น. รวบรวมคะแนน และสรุปผลการประกวดผลงานจุดเนน้ที ่2 และผลงานจดุเนน้ที่ 4    

 

วันที่ 26  สิงหาคม 2564  เวลา 08.00 -16.30 น.  ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง    
08.00 - 08.30 น.    เตรียมระบบออนไลน์และลงทะเบยีนเข้ากิจกรรม   และกลา่วต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ 
08.30 -09.00 น. บรรยายพิเศษ  :  ศึกษาธิการจงัหวัดตรัง 
09.00 - 09.20 น.         แนะนำคณะกรรมการตัดสิน 
 แจ้งลำดบัการนำเสนอผลงานผา่นระบบออนไลน์ จุดเน้นที ่5 และจดุเน้นที ่6 
09.10 - 09.30 น.       การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 5   โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง  เสนอลำดบัที่ 1                                                                                 
09.30 -09.50 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 5   โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ        เสนอลำดับที่  2                                                                           
09.50 – 10.10 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 5   โรงเรียนบา้นบางด้วน เสนอลำดบัที่  3 
10.10 – 10.30 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 5   โรงเรียนบา้นโคกทราย     เสนอลำดบัที่  4 
10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
10.40 – 11.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 5   โรงเรียนบา้นไร่ใหญ่ (อ.กันตัง)                   เสนอลำดบัที่ 5 
11.00 - 11.20 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 6   ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง   

        เสนอลำดบัที ่6                                                                   
11.20 – 11.40 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 6   โรงเรียนบา้นสามแยก    เสนอลำดบัที่ 7 
11.40 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานจุดเนน้ที่ 6   โรงเรียนวัดขนุสทิธิ์    เสนอลำดบัที่ 8 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.10 น. ตอบแบบสอบถามความพงึพอใจ ผ่านระบบออนไลน ์
13.10 – 14.00 น. รวบรวมคะแนน และสรุปผลการประกวดผลงานจุดเนน้ที ่5 และผลงานจดุเนน้ที่ 6    
14.00 – 14.10 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.10 -15.10 น. พิธีปิดงานผา่นระบบออนไลน ์

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 

3. ประกาศผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ผ่านระบบออนไลน์ ระดับจังหวัด  ในวันที่ 10 กันยายน 2564 

4.  มอบเงินรางวัล ให้สถานศึกษาที่มีผลงานชนะเลิศ รองฃนะเลิศอันดับ 1 และรองขนะเลิศ                  
อันดับ 2 การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 กันยายน 2564 
เวลา 08.30 -16.30 น.  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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5. มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาที่มีผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  (จะกำหนดวัน เวลา  และสถานที่อีกครั้ง ) 

6. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  ระหว่างวันที่ 10- 20 กันยายน 2564  ณ สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  โดยทีมศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้ที่เก่ียวข้อง 

7. จัดทำรายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. 
           

รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง 

1. กำหนดรูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Teams 

2. จัดทำหลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ดังนี้ 

   2.1 การส่งผลงาน เอกสารที่ต้องนำส่งมีรายละเอียด ดังนี้  
1) เล่มเอกสาร ไม่เกิน 30 หน้า รวมภาคผนวก (ไม่นับรวมปก สารบัญ คำนำ) จำนวน 6 เล่ม  
2) ผลงานที่นำเสนอเป็นผลงาน ระหว่างวนัที่ 9 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
3) ปกเอกสารรายงาน ให้ใส่รหัสจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ที่มุมปกขวามือ

ด้านบน ตามท่ีกำหนด ดังนี้ 
 

รหัส 01 กศจ. จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
รหัส 02 กศจ. จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
รหัส 03 กศจ. จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
รหัส 04 กศจ. จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ    
รหัส 05 กศจ. จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                            
รหัส 06 กศจ. จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

4) การนำส่งเล่มเอกสารผลงาน : สถานศึกษา / โรงเรียนละ 1 จุดเน้น โดยส่งเล่ม
เอกสารผลงานด้วยตนเอง ณ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือ ส่งเล่มเอกสารผลงานทางไปรษณีย์ 
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นวันที่ส่ง) ถึงกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 193 หมู่ 12 ถนนตรังปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
92000  
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2.2 รูปแบบการนำเสนอผลงาน 

1) นำเสนอผลงานด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ตามวันเวลาที่กำหนด 
2) ระยะเวลาในการนำเสนอ ไม่เกิน 10 นาที และตอบข้อซักถาม 5 นาที 

2.3 รางวัลการประกวดผลงาน 
รางวัลการนำเสนอผลงานตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จำนวน 6 จุดเน้น                  

แต่ละจุดเน้นมีรางวัล ดังนี้ 
1) รางวัลชนะเลิศ  ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,500 บาท 
2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท 
3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 500 บาท 
ทั้งนี ้เกียรติบัตรจะมอบให้แก่ครูผู้รับผิดชอบ จำนวน 2 คน และผู้บริหาร 1 คน 

2.4 เกณฑ์การตัดสินคุณภาพผลงาน 
1) เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

1.1) การจัดทำรูปเล่มเอกสารผลงาน 10 คะแนน 
1.2) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของผลงาน 25 คะแนน 
1.3) การนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ 15 คะแนน 
1.4) ผลที่เกิดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของจุดเน้นฯ 50 คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้ 

           เกณฑ์การให้คะแนน : ผลที่เกิดตามตัวชี้วัดความสำเร็จของจุดเน้นฯ (50 คะแนน) 

จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา / ตวัชี้วัดความสำเร็จ คะแนน 
จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพือ่ความมั่นคง (50 คะแนน) 

1. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาต ิยึดมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมุข 15 คะแนน 

2. เด็ก/ผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมทีัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคดิที่ถูกต้อง                 
เป็นพลเมืองดีของชาต ิมีคุณธรรมจริยธรรม มีคา่นยิมที่พงึประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์                        
มีจิตสาธารณะ มีจติอาสา รบัผดิชอบต่อครอบครัว ผู้อ่ืน และสังคมโดยรวม 15 คะแนน 

3. เด็ก/ผู้เรียนมพีฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมคีวามพร้อมทีส่ามารถรับมือกับภยัคุกคาม เช่น ภัยจาก   
ยาเสพติด ความรนุแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพยส์ิน การค้ามนุษย ์อาชญากรรม ไซเบอร์ และ
ภัยพิบัติตา่ง ๆ 20 คะแนน 
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จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา / ตวัชี้วัดความสำเร็จ คะแนน 
จุดเน้นที่ 2  การสง่เสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (50 คะแนน) 

1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสรมิการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 15 คะแนน 
2. สถานศึกษาจัดกิจกรรม/การเรียนการสอนทีส่่งเสริมให้เด็ก/ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้                  

ในศตวรรษที่ 21 15 คะแนน 
3. เด็ก/ผู้เรียนเปน็บุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 20 คะแนน 

จุดเน้นที่ 3  การขบัเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง   (50 คะแนน) 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจดัการ  10 คะแนน 
2. ครูผู้สอนนำหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน                    

และจัดกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
10 คะแนน 

3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยัง่ยืน 15 คะแนน 
4. ผู้เรียนทีไ่ด้รับการพฒันาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 15 คะแนน 

จุดเน้นที่ 4  การสง่เสริมทกัษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    (50 คะแนน) 
1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชพีเพื่อการมีงานทำ 10 คะแนน 
2. สถานศึกษาจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนหรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10 คะแนน 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้รบัการสง่เสริมดา้นทักษะอาชีพเพื่อการมงีานทำหรือการสรา้งเสริมประสบการณ์อาชีพ 15 คะแนน 
4. เด็ก/ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพหรือทักษะอาชีพเพื่อการมงีานทำ 15 คะแนน 

จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                             (50 คะแนน) 
1. เด็ก/ผู้เรียนมีองค์ความรู ้ความเข้าใจ เรื่อง การอนุรักษ ์สบืทอดและสง่เสริมศลิปวฒันธรรมท้องถิน่ 10 คะแนน 
2. เด็ก/ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสำคญัของการอนุรักษ์ สบืทอดและส่งเสริมศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น 10 คะแนน 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ สบืทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 10 คะแนน 
4. สถานศึกษามีเครือข่ายในการอนุรักษ์ สบืทอดและส่งเสริมศลิปวฒันธรรมท้องถิ่น 10 คะแนน 
5. สถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 10 คะแนน 

จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (50 คะแนน) 
1. ผู้บริหารมีรปูแบบการบริหารและการจัดการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเปน็พิเศษ 15 คะแนน 
2. ครูจัดการเรียนการสอนทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่งบุคคลของเด็กที่มีความต้องการจำเปน็พเิศษ 15 คะแนน 
3. เด็กที่มีความต้องการจำเปน็พิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 20 คะแนน 

2) เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพผลงาน 

ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนน   90 – 100 คะแนน 

ระดับดีมาก ได้คะแนน   80 – 89 คะแนน 

ระดับดี ได้คะแนน   70 – 79 คะแนน 

ระดับชมเชย ได้คะแนนน้อยกว่า 69 คะแนน 
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ประจำปี
งบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รายงานผลโครงการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. แบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/
จุดเน้นร่วม   

1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  

1.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

1.4 กิจกรรมที่ 4  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
2. รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
 

รายงานผลโครงการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ        
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
ผลการดำเนินงาน 

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม 
ในวันที่  28 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย  15 คน ประกอบด้วย 
ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน ใช้งบประมาณ  
3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)  เป็นค่าอาหารกลางวัน 1,800 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
1,500 บาท    

ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมฯ ได้วิเคราะห์นโยบายจาก 13 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุป 
เป็น “จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง”  6 จุดเน้น ดังนี้  

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
ทั้งนี้แต่ละจุดเน้น  ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ พร้อมด้วยเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ

ครบทุกประเด็น 
  

กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ จัดทำตัวช้ีวัด/จุดเน้นร่วม  

ผลการดำเนินงาน 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
มีกลุ่มเป้าหมาย 35 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดตรัง  
ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน  ใช้งบประมาณ  
11,200 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหารกลางวัน 4,200 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดืม่ 3,500 บาท  และค่าวัสดุ 3,500 บาท 

ผลการดำเนินงาน  ได้ข้อสรุปจากที่ประชุมฯ  ดังนี้                                                            
มีประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ส่งให้หน่วยงานทางการศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของ
จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 

ผลการดำเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์” ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ
จงัหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 29 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
ในจังหวัดตรังเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  ผู ้อำนวยการสถานศึกษาที ่มีความรู ้ความสามารถด้านสื ่อ IT เป็น
คณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์ ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ใช้งบประมาณ  
6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหารกลางวัน 3,400 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
2,900 บาท   
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 ผลการดำเนินงาน มีดังนี้          
1. หลักเกณฑ์การประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
2. รูปเล่มเอกสารผลงาน ประกอบด้วย บทสรุป (ไม่เกิน 1 หน้า) คำนำ สารบัญ ข้อมูล

พื้นฐานโรงเรียน ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการพัฒนา ผลที่เกิดจาก

การพัฒนาตามตัวชี้วัด ปัจจัยความสำเร็จ ภาคผนวก 

2. จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัดผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 -26 สิงหาคม 2564  ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีกลุ่มเป้าหมาย  50 คน  
ประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม  
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
ตรัง คณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์ซึ ่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านสื่อ IT  
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง  ใช้งบประมาณ  63,400 บาท (หกหมื่น               
สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหารกลางวัน 6,000  บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 บาท  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13,000 บาท ค่าพาหนะของคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการ
ควบคุมระบบ 3,900 บาท ค่าโล่รางวัลจำนวน 6 จุดเน้น 9,000 บาท ค่าเงินรางวัล จำนวน 6 จุดเน้น 18,000 บาท  
ค่าวัสดุ 4,900 บาท  และค่าเกียรติบัตร 3,600 บาท   

ผลการดำเนินงาน   มีดังนี้                                                            
1. มีสถานศึกษาจำนวน 43 โรงเรียน จาก 7 หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงาน

การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งมีลำดับในการนำเสนอ
ผลงานตามกำหนดการ  

2. ผลสรุปกิจกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

  

จากแผนภูมิข้างต้น พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา                

ตามจุดเน้นรว่มพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ผา่นระบบออนไลน์ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 62 คน  

จำแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ  74.20  และเพศชาย ร้อยละ  25.80 
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จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์  วันที่  24-26 สิงหาคม 2564 สังกัด
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ร้อยละ 48.40  รองลงมาคือ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ร้อยละ 41.90  

 

จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า จุดเน้นที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุดคือ จุดเน้นที่ 3 การขับเคลื่อน
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ  30.60  รองลงมาคือ จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
ร้อยละ 25.80   
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จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์
ประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  45.20  รองลงมา มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  41.90  

 

จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นด้าน วัน เวลา สถานที่               
ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
48.40  รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  43.50 

 

จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นด้านเกณฑ์การตัดสิน
ผลงานมีความเหมาะสม/สอดคล้องกับจุดเน้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ 48.40  รองลงมาคือ 
มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  45.20 
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จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นด้านรูปแบบการประกวด
ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  48.40  รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  41.90 

 

จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการที่
สถานศึกษาดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  54.80  รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมาก  คิดเป็นร้อยละ  43.50 

 

จากแผนภูมิข้างต้น พบว่า  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นต่อโครงการและกิจกรรม                 
การประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  38.70 
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ข้อเสนอแนะ 

1. เสนอแนะให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง / อยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก 
2. เกณฑ์การตัดสินควรแบ่งกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา / โรงเรียนมัธยมศึกษา 
3. หน่วยงานต้นสังกัดควรประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึนกว่านี้ 
4. ควรให้เวลาการส่งเอกสารและเวลาในการนำเสนอมากกว่านี้ 
5. สัญญาณอินเตอร์เนตของ กศจ. ต้องปรับปรุง เสียงสัญญาณขาดหาย ทำให้รูปแบบ

การนำเสนอไม่เสถียร ระบบมีความล่าช้า และขัดข้องเป็นบางครั้ง 
 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง  โดยคณะทำงานศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้งบประมาณ 8,780 บาท (แปดพัน
เจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าจัดทำรูปเล่มเอกสารรายงาน 6,000 บาท และค่าวัสดุ 2,780 บาท 

ผลการดำเนินงาน    
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีเอกสารผลการดำเนินงาน ส่งเสริม ประสานและบูรณา

การดำเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่ ด้วยการกำหนดจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริมบุคลากร และสถานศึกษา
ที ่มีผลงานการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ยอดเยี ่ยม                          
มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี  
 

รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านลิพัง   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์    สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดนานอน   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า   สพป.ตรัง เขต 2 
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 จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง      สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดไม้ฝาด     สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านท่าข้าม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านลำแคลง   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด    สพป.ตรัง เขต 1 

 

 จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง                             สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ                                      สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านวังลำ                                          สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  อปท. 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านผมเด็น                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมสอม                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนมิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง”  สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดธรรมาราม              สพป.ตรัง เขต 1                                 
   

 จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพราย   สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนไทรงาม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบกหัก    สพป.ตรัง เขต 1 

 
 



 

 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

32 

 จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                 
   ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง   สช. 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางด้วน             สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโคกทราย            สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (อ.กันตัง)   สพป.ตรัง เขต 2 

 

 จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4  จังหวัดตรัง    
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านสามแยก       สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์       สพป.ตรัง เขต 1 
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บทที่ 5 
บทสรุปย่อผลงานนวัตกรรม 

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รวบรวมบทสรุปย่อผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ดังนี้ 
จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  จำนวน 7 ผลงาน 
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จำนวน 8 ผลงาน 
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 9 ผลงาน 
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ จำนวน 7 ผลงาน 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 5 ผลงาน 
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 3 ผลงาน 
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จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ชื่อผลงาน   :  พระบรมราโชบายสู่การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ด้วยรูปแบบ SRM Model 
โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 

ผู้จัดทำ  1. นายจุมพล  ทวีตา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   
 2. นางสาวสมร  จันทร์รัตน ์           ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข     
 3. นายอิทธิกร  เกศรัต      ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสวสัดิ์รัตนาภิมุข     
ความเป็นมา          
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10           
มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ดังพระบรมราโชบายที่ว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 
4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3. มีงานทำ มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี จากพระ
บรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ด้วยรูปแบบ SRM Model โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
รักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นักเรียนมีทัศนะคติที่ดีต่อ
บ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตอาสา จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ สุจริต มีความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
แนวทาง/กระบวนการ  
 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข ได้พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงตามจุดเน้นที่ 1 ด้วยนวัตกรรมพระบรมรา
โชบายสู่การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง ด้วยรูปแบบ SRM Model (Study Realistic Moral) โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA และทฤษฎี
ระบบเป็นแนวทางในการดำเนินงาน มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ มีการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานหลังการ
ปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมสร้างสรรค์ตามแนวทางพระบรมราโชบาย เสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นคนดีให้เกิดกับผู้เรียน               
4 ประการ ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมนิเทศภายใน กำกับติดตาม ทบทวนหลังปฏิบัติกิจกรรม (After Action Review : AAR)                 
และใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้                
และหาแนวทางแก้ปัญหาให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลที่เกิด 
     ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของ

ชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ
ชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีจิต
สาธารณะ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย รักษาศีลธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
ปัจจัยความสำเร็จ 
     หน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ได้น้อมนำและเล็งเห็นความสำคัญของหลักพระบรมราโชบาย มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และให้ความ
ร่วมมือในการดำเนินงานตามจุดเน้น ผ่านกระบวนการลงมือปฏิบัติจริง
อย่างเป็นรูปธรรม 
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จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ชื่อผลงาน  :  LIPANG MODEL กระบวนการลูกเสือสู่การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
โรงเรียนบ้านลิพัง   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ 
1. นายดำรงค์  วรรณแรก     ผู้อำนวยการโรงเรียนบา้นลพิัง 
2. นางกชชติา  สงขำ          ครูโรงเรียนบ้านลิพัง 
3. นางสาวพรเพ็ญ  ณ พัทลงุ  ครูโรงเรียนบ้านลิพัง 
ความเป็นมา 

การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทำให้พวกเขามีความเจริญงอกงามทั้งทางกาย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีพฤติกรรมที่ดีงาม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จากเหตุผลดังกล่าว จึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อการจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงรูปแบบ“LIPANG MODEL กระบวนการลูกเสือสู่การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง” ของ
โรงเรียนบ้านลิพัง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรักในสถาบันหลัก
ของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีเติบโตเป็น
รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 
แนวทาง/กระบวนการ 

  หลักการบริหารจัดการในรปูแบบ 
“LIPANG MODEL ก ร ะ บ ว น ก า ร
ลูกเสือสู ่การจัดการศึกษาเพื ่อความ
มั่นคง” ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ 
คือ  
 L : learning (การเรียนรู้)  
 I : Identity  (เอกลักษณ์)  
 P : Participative (การมีส่วนร่วม)  
 A : Activity (กิจกรรม)  
 N : Number one (ความเป็นหนึง่)   
 G : Goal  (เป้าหมาย)    
 

ผลที่เกิดขึ้น 
   ส่งผลให้ผู้เรียนทุกคนผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลงานรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในเชิงประจักษ์            
มีระบบงานและวิถีแบบพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการเน้น
การมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับปฏิญญาโรงเรียนสุจริตด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต                
สร้างความตระหนักเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง     
รักและเทิดทูนสถาบันหลักของประเทศ 
ปัจจัยความสำเร็จ 

1. มีรูปแบบการบริหารเพื่อการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ที่เน้นกระบวนการลูกเสือเป็นสำคัญ 
2. ครูได้พัฒนาวธิีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
3. มีระบบการติดตามและประเมินประสทิธิผลโครงการและกิจกรรม ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
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จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ชื่อผลงาน  :  รูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 
โรงเรียนบ้านหยงสตาร์   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ  นางพรพนา  สมัยรัฐ       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 

 นางจรรยา  หยงสตาร์  และนางสาวสุรัตยา  หยังหลัง   ครูโรงเรียนบ้านหยงสตาร์ 
ความเป็นมา 

นโยบายและทิศทางการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 นโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1  และโรงเรียนบ้านหยงสตาร์  ตลอดจนสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ โรคภัย ภัยต่าง ๆ ในปัจจุบัน 
แนวทาง/กระบวนการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลที่เกิดขึ้น 
เด็กและนักเรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง               
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ 
มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม และมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความพร้อมที่สามารถ
รับมือกับภัยคุกคาม เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม                  
ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ จากกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายที่โรงเรียนได้บริหารจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง และ            
ผลด้านอื่น  ๆตามมา ท้ังผลท่ีเกิดกับครู ผลท่ีเกิดต่อสถานศึกษา ผลท่ีเกิดกับการบริหาร ผลท่ีเกิดต่อชุมชนและสังคม 
ปัจจัยความสำเร็จ เกิดจากผู้บริหารมีบทบาทสำคัญกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อ                
ความมั่นคง ครูมุ่งมั่น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนกิจกรรมสู่การปฏิบัติ นักเรียนตระหนัก เข้าใจและเห็นถึง
ความสำคัญมีความต้ังใจให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดผู้ปกครองและเครือข่ายสนับสนุนโรงเรียน 

ใช้หลักการบริหารแบบมีส ่วนร ่วมโดยใช ้ กระบวนการ PDCA และ             
มีกระบวนการออกแบบตามทฤษฎีระบบ (System theory) ผ่านโครงการ
และกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ตามนโยบาย และจุดเน้น
หน่วยงานต้นสังกัด จุดเน้นท่ี 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  
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จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

ชื่อผลงาน  :  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
โรงเรียนวัดนานอน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ 1. นางสาวลดาวรรณ  ช่วยเรือง  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดนานอน 
 2. นายอิสระ   หนูชู                ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดนานอน 
           3. นางสาวซอฟียะฮ์  เอ็มบุตร    ตำแหน่ง ครูโรงเรยีนวัดนานอน 

ความเป็นมา โรงเรียนวัดนานอนได้บริหารจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงทำให้ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โดยยึดหลักในการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2558 - 2563 “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”การจัดการ
ศึกษาเพื่อความมั่นคงให้เกิดแก่ผู้เรียนอย่างหลากหลายท้ังการเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน สอดแทรกกิจกรรมต่างๆ
ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขสู่สังคมอย่างยั่งยืน 

แนวทาง/กระบวนการ ผ่านกระบวนการพัฒนาการจัดการศกึษาตามหลักสูตรท้ัง 8 กลุ่มสาระในห้องเรียนและกิจกรรม
เพิ ่มเติมนอกห้องเรียนอย่างหลากหลาย โดยกิจกรรมดังนี ้  กิจกรรมการทำพิธีถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ในวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยึดถือปฏิบัติตาม
อุดมการณ์ของลูกเสือ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จากสถานที่จริงที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์  กิจกรรมการ
เลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมปลูกต้นไม้คนละต้น กิจกรรมรักษ์พงไพร 
การปฏิบัติจิตอาสาของนักเรียนตามโอกาสและวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
กิจกรรมการร่วมบำเพ็ญกุศลศพ ของญาติและบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE  กิ
จรรมลูกเสือต้านยาเสพติด กิจกรรมดนตรีวงวงโยฑวาทิต วงดนตรีสตริงของโรงเรียน  กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์การใช้
ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT  และ Coding กิจกรรมการให้ความรู้ โครงการครูแดร์ หรือ D.A.R.E. 
กิจกรรมการให้ความรูก้ารขับขี่ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จากบริษัทออนด้า  กิจกรรมชุมนุมศิลปะและทักษะด้านอาชีพ  
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีมั่นคงแก่ผู้เรียน 

ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีผลท่ีเกิดจากการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100  
2. นักเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของ

ชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว 
ผู้อื่นและสังคมโดยรวม มีผลท่ีเกิดจากการพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 100  

3. นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการมีความพร้อมท่ีสามารถรับมือกับภัยคุกคาม ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง 
การคุกคามในชีวิต และทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง  ๆมีผลท่ีเกิดจากการพัฒนา คิดเป็น
ร้อยละ 100  

ปัจจัยความสำเร็จ  ผู้บริหาร คร ูอุทิศทุ่มเทให้ความรู้แก่นักเรียน องค์กรภายนอกให้การช่วยเหลือ และร่วมมือในการ

จัดการศึกษากับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังนักเรียนมพีร้อมกับการเรียนรู ้
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จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ชื่อผลงาน  :  เด็กดีศรโีพรงเข้ 
โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ 1. นางสาววันดี   โตะ๊ดำ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   
 2. นางสาวชิดชนก  สองเมือง  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   
 3. นายสันติชัย เจริญฤทธิ์     ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   

ความเป็นมา            
จากสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียนจึงจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ต่างๆ ที่สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยสถานศึกษามีการร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรต่างๆ เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนทุกคน ให้มีความรักในสถาบันของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง  สถานศึกษาจึงได้มีการกำหนด                  
แนวทางการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ในการเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นเด็กดีศรีโพรงเข้ 
แนวทาง/กระบวนการ         
 โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ได้ตระหนักถือความสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ
โดยเฉพาะการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มุ่นเน้นการพัฒนาและยกระดับทรัพยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็น
ทรพัยากรมนุษย์ในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดย
น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อ
ความมั่นคง และพัฒนานักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึง ระดับประถมศึกษา โดยยึดใช้ KAP MODEL 
ผลที่เกิด 
 1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถป้องกันตนเองและบุคคลรอบข้างให้พ้นจากภัยคุกคามในทุกรูปแบบ   
  2. นักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สามารถใช้กระบวนการคิดในการสร้างจิตสำนึกที่ดีงาม ยึดมั่นในสถาบัน
ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 3. นักเรียนโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้มีพฤติกรรมในการแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง มีงาม ส่งเสริมวัฒนธรรมความเปน็ไทย  
ปัจจัยความสำเร็จ 
 1. การสนับสนุนของผู้บริหาร  ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ทั้งด้านวิชาการ และด้านกีฬา  รวมทั้งการสนับสนุนด้านขวัญและกำลังใจ  แนะนำ  การ
กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง  ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน 

 2. การทำงานเป็นทีม ของบุคลากรโดยเฉพาะคณะครู ครูทุกคนทุ่มเทกำลังใจ กำลังกาย และเสียสละในการ
ปฏิบัติงาน  ตลอดจนบุคลากรที่เก่ียวข้อง เกิดการทำงานกันอย่างใกล้ชิด ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการทำงาน 

3. การสร้างความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องระหว่างบ้านและโรงเรียน  โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้มีความสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้ปกครอง  เพื่อเน้นความใกล้ชิดกันระหว่างครูกับผู้ปกครองนักเรียน กระตุ้นให้ผู้ปกครองเข้ามามีบทบาทในการดูแลนักเรียน 
และแก้ไขปัญหาของบุตรหลานเป็นอย่างดี 
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จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
ชื่อผลงาน  :  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ผู้จัดทำ 1. นายมารุตต์  ลั่นเต้ง  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 
 2. นางสาววิรวรรณ  สมาธิ  ตำแหน่ง  คร ู  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 
          3. นางสาวธนารักษ์  ลำล่อง ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด 
ความเป็นมา  

ในสภาวการณ์เช่นนี้ โรงเรียนจึงเป็นสถานีเพาะบ่มและฟื้นฟูศีลธรรมได้ดีที่สุด  เป็นทางออกของปัญหา              
ทั้งในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก่อนที่เยาวชนเหล่านั้นจะเติบใหญ่   
ก้าวเข้าสู่สังคมของการทำงาน และร่วมกันก่อปัญหารอบใหม่จนอาจเป็นวัฏจักรที่ทำให้ปัญหาสังคมพอกพูนเพิ่ม
มากยิ่งขึ้นกรอบความคิดเรื่อง 7 กิจวัตรความดี เป็นกระบวนการรณรงค์ให้เกิ ดการนำธรรมะไปสู่ภาคปฏิบัติ โดย
เริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “กิจวัตร” เมื่อมีการฝึกฝนพัฒนาบ่อย ๆ จนเกิดเป็นนิสัยที่ดีขึ้นในแต่ละบุคคล คือ 
“คิดดี พูดดี ทำดี” อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ก็จะเป็นรากฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ครอบครัว
อบอุ่น และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่สงบสุข โดยยึดหลักการที่ว่า “เปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก” 
คือไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดขึ้น ทุกคนสามารถช่วยแก้ปัญหาได้  
แนวทาง/กระบวนการ  

โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน  กิจกรรกรรมส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพื่อความมั่นคง มีการประชุมวางแผนการสร้างทีมงานในโรงเรียน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้บริหาร โดยแบ่งกันรับผิดชอบงานให้ท่ัวถึงสร้างการมีส่วนร่วมของคณะครูในสถานศึกษาซึ่งผู้บริหารมีการติดตาม
ให้คำปรึกษาแนะนํา และเสริมแรงอย่างสม่ำเสมอเป็นแผนระยะยาว นอกจากนี้ได้ดำเนินการวางแผนสร้างนักเรียน
แกนนํา โดยมีการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครใจมีการดำเนินการประชุมนักเรียนแกนนําอธิบายความสำคัญของ
กิจกรรมในโรงเรียน เพื่อสร้างทีมทำงานที่เข้มแข็ง และมีการแบ่งภาระรับผิดชอบทั่วถึงและมีการทำงานอย่างเป็น
ระบบ 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามตัวชี้วัด 
 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบในการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
ผู้เรียนประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีจิตสาธารณะในการพัฒนาสังคม มีความสามารถในการ
รับมือจากภัยคุกคามทาสังคม และตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ปัจจัยความสำเร็จ   

ผู้เรียนสามารถปรับปรุงพฤติกรรมการพูดจาให้สุภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์  
มีจิตสาธารณะประโยชน์ และสามารถพัฒนาทักษะที ่สำคัญที ่โร งเรียนได้ตั ้งเป้าหมายไว้ ทักษะการสร้าง
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้อื่น 
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จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
ชื่อผลงาน : การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า โดยใช้ WITEETAM Model 
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

 

ผู้จัดทำ  1. นางนงลักษณ์  เกปัน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นางวนิดา รักไทรทอง ตำแหน่ง ครู 
 3. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เพชรฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูจ้าง 

 

ความเป็นมา 
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าจึงได้ดำเนิน การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้ใน

โรงเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และ
พัฒนาครูผู้สอนในการสอนให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ความสนใจ ความต้องการ และเจตคติของผู้เรียน 
โดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรู้เป็นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โรงเรียน
บ้านตะเคียนหลบฟ้านำจุดเน้นร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา ในจุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง มาใช้
ในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน มีนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ  ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต  สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  
แนวทาง/กระบวนการ 

แนวทางการพัฒนาจุดเน้นใช้เทคนิค SWOT Analysis จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทำให้ทราบถึงบริบท
ของโรงเรียนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบในการพัฒนามาและใช้รูปแบบ WITEETAM Model ใน
การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้ามีการร่วมดำเนินกิจกรรมที่หลากหลาย
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาผู้เรียนมีการบันทึก และประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนครอบคลุม
ทุกประเด็น จากแบบสังเกต สัมภาษณ์  ประเมินผลและตรวจสอบรูปแบบแนวทางการพัฒนาการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้าตามจุดเน้น และสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง 
(Reflection) มาวิเคราะห์และสะท้อนผลการดำเนินงานตามสภาพจริง (Reflection) เพื่อวิเคราะห์ว่ามีปัญหา 
อุปสรรคที่ควรแก้ไขและพัฒนา 
ผลที่เกิด 
 ผู ้เร ียนมีพฤติกรรมที ่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั ่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                  
มีหลักคิดที ่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีคุณธรรมอัตลักษณ์                           
มีจิตสาธารณะ  มีจิตอาสา  รับผิดชอบต่อครอบครัว  ผู้อื ่นและสังคมโดยรวม มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมี                 
ความพร้อมท่ีสามารถรับมือจากภัยคุกคาม   
ปัจจัยความสำเร็จ 
 ครูและบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจและรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  มีการทำงานเป็นทีม  มีการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบ มีวัฒนธรรมและ ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ นโยบายการทำงาน                    
ท่ี ชัดเจน มีภาวะผู้นำ เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการกระจายอำนาจในการปฏิบัติงาน 
สร้างเสริมบรรยากาศในการในการเรียนรู้ 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ชื่อผลงาน : การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ O-NET ด้วยโมเดล PLUS รายวิชาภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถมัภ์ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
 ผู้จัดทำ  
1. นางสาวฉวีวรรณ    แสงหิรัญ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางอุไรวรรณ       ไชยสง  ตำแหน่ง ครู หัวหน้างานบริหารวิชาการ 
3. นางสาวกนกพรรณ กุนหลัด  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ         
 ความเป็นมา เป้าหมายหลักของการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยคือการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก  การจัด
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553) การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ต้องจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่มุ่งสร้างให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์จึงได้จัดการเรียน
การสอนภายใต้ชื่อ“การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สู่ O-NET ด้วยโมเดล PLUS รายวิชาภาษาอังกฤษ” โดยดำเนินการ
ผ่านโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ 
 แนวทาง/กระบวนการ  
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                      

                                                            ผลที่เกิด การจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาเป็นไปตาม 
                                                                  เจตนารมณ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                  ที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมการเรียน    
                                                                  การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก กิจกรรมการเรียนการสอนที่ 
                                                                  เกิดขึ้นในสถานศึกษาเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอนให้เป็นผู้ที่
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผู้เรียนมีบทบาทในการกำหนดเป้าหมายตนเอง รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
ด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้น และผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  
 ปัจจัยความสำเร็จ เกิดจากการบริหารจัดการที่มีการกำหนดเป้าหมายชัดเจนในการขับเคลื่อนการจัดเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ครูมีความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและร่วมกันขับเคลื่อนสู่การจัดการเรียนการสอน นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดโดยผู้ปกครองและเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนโรงเรียน 

PLUS Model แนวปฏิบัติ/กระบวนการในการดำเนินการเพื่อ
การยกระด ับผลส ัมฤทธิ์ จากการทดสอบทางการศ ึกษา
ระดับชาติ (O-NET) รายวิชาภาษาอังกฤษ  
P-Preparing stage: กระบวนการเตรียมความพร้อม 
L-Learning process: กระบวนการในการเรียนรู้ 
U-Ultimate development: กระบวนการตรวจสอบ
ความก้าวหน้าขัน้สุด 
S-Sum up: กระบวนการสรุปผล  
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จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ผู้จัดทำ  1. นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 2. นายสุวิชา   คีรีรัตน์  ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
 3. นางอรุณศรี   แซ่จิ้ว  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
ความเป็นมา  :  โรงเรียนวัดเขาวิเศษ  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
จัดการ และการบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ โดยทางโรงเรียน ได้รับการคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” ในปีการศึกษา 
2554 และดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ระดับประเทศ ประจำปี 2560 จากการดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียน
จึงได้รับการประเมินและผ่านเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ในปีการศึกษา 2563  
แนวทาง/กระบวนการ : โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งเน้นให้
เกิดการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทั ้งกับผู้บริหาร ครู นักเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน ซึ่งการที่จะขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนได้กำหนดแนวทางและยุทธวิธีในการขับเคลื่อน ดำเนินการพัฒนาฐานการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ รูปแบบการ
พัฒนาแบบ IPP (Input Processing Product Development Model : IPP) โดยนำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้โรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำมาปรับ
ประยุกต์เป็นวิธีการบริหารจัดการพัฒนาฐานการเรียนรู้เพื ่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงให้มีคุณภาพ 
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่เกิด 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน โดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน ปลูกฝังวิถีชีวิตและบ่มเพาะคุณลักษณะนิสัยอยู่
อย่างพอเพียง ส่งผลในทางปฏิบัติกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
2. มีครูแกนนำ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายชุมชน 
หน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มาศึกษาดูงานได้   
3. มีนักเรียนแกนนำ ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้อ่ืนได้ 
4. สถานศึกษาเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการการขับเคลื่อนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ความยั่งยืน 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านควนสวรรค์       
               โรงเรียนบ้านควนสวรรค์  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ  1. นายสุทธิเมธ    ชัยเพชร์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นายธีระพงษ์ คงทองคำ  ตำแหน่ง ครู 
 3. นางสาวอติกานต์ ทองมาก  ตำแหน่ง ครู 

 ความเป็นมา โรงเรียนบ้านควนสวรรค์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารจัด
การศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเป็นความรู้คงทนสู่การดำเนินชีวิตตามแนวทางหลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ผ่านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบบูรณาการ
องค์รวม การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการเนื้อหา ตัวชี้วัดเข้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน พร้อมขยายผลสู่ชุมชน 
 แนวทาง/กระบวนการ การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ฐานการเรียนรู้มาบูรณา
การการจัดการเรียนรู้ ดำเนินการตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาโดยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ  โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 

ผลที่เกิด ผู้บริหารสถานศึกษาได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ผ่านการกำหนดกลยุทธ์เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาสถานศึกษา ครูผู้สอนนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบรูณาการในการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย
วิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบหน่วยการเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ความยั่งยืนโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ 4 ฝ่ายงาน ร่วมกับวงจร
เดมมิ่ง ( P- D- C- A ) ส่งผลให้ผู้เรียนที่ได้การพัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง ผ่านกิจกรรมฐานการ
เรียนรู ้ตามความถนัดและความสนใจของผู ้เรียน และผู ้เรียนสามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2- 3- 4 
 ปัจจัยความสำเร็จ การเตรียมความพร้อมบุคลากรให้มีความรู้ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การขับเคลื่อนเพื่อให้การดำเนินงานเป็นระบบ โดยการจัดการเรียนการสอนบูรณาการในหลักคิดทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือบ่มเพาะอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และ
การสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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   จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน  :  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนวัดควนวิเศษ 

โรงเรียน วัดควนวิเศษ   สังกัด สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ  1. นางเบญญารัต นวลนิล    ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษ 
 2. นางอังศุมาลิน  แสงศรีจันทร์  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
 3. นางสาวนาถยา  สินไชย  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนวัดควนวิเศษ 
ความเป็นมา 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
บูรณาการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษ ะชีวิต 
และสามารถนำองค์ความรู้หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ไปปรับใช้ได้จริงทั้งที่โรงเรียนและขยายผลไปสู่บ้าน
ของตนเองได้อย่างยั่งยืน จึงได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่หลักสูตรสถานศึกษา 
แนวทาง/กระบวนการ 

โรงเรียนวัดควนวิเศษได้ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
บูรณาการหลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข 4 มิติ ลงสู่การปฏิบัติทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เน้น
ทักษะชีวิต ให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรม Active Learning และปรับวิถีชีวิตผู้เรียนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
จัดทำโครงการห้องเรียนสีเขียว บริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม “EGAT Model”  
 

ด้วยกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำและ
กิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู ่ช ุมชน 
ขับเคลื่อนโดยสภานักเรียนและแกนนำ
ห้องเรียนสีเขียว ปลูกฝังจิตสำนึกและ
สร้างทักษะการลดพลังงานไฟฟ้าที่ถูกวิธี  

ผลที่เกิด 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าค่าเป้าหมายท่ีโรงเรียนกำหนด เกิด
ทักษะในการลดพลังงานไฟฟ้าได้ท้ังท่ีโรงเรียนและท่ีบ้านของตนเองอย่างยั่งยืน 

ปีการศึกษา 2563 สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำชนะเลิศ  ระดับประเทศ และรางวัล
โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนระดับประเทศ และรางวัลนักเรียนต้นแบบในการลดพลังงานไฟฟ้า ระดับประเทศ มอบ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปัจจัยความสำเร็จ การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยนวัตกรรม “EGAT Model” ภายใต้วงจรคณุภาพ PDCA และน้อม
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียนได้อย่างแท้จริง ได้รับความร่วมมือจากการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต้ังแต่ ปี พ.ศ.2546 เป็นต้นมา 

“EGAT Model” 

E – Electricity     : พลังงานไฟฟ้า 
G – Green Class  : ห้องเรียนสีเขียว 
A – Attitude       : เจตคติ 
T – Teamwork    : ทีมงาน 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านวังลำ 

โรงเรียนบ้านวังลำ  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ผู้จัดทำ   1. นายสุธรรม  หาขุน    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังลำ 
 2.นางภีรดา  มานันตพงศ์ ตำแหน่งครูชำนาญการ 
 3. นางธิดารัตน์  ทองสลัก ตำแหน่งคร ู
 

ความเป็นมา 
 โรงเรียนบ้านวังลำ  ได้เป็นสถานศึกษาพอเพียงในปีการศึกษา 2560 และทางโรงเรียนได้เห็นถึง
ความสำคัญของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถมาใช้ได้ในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนและ
การจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนจึงได้ ขอรับการประเมิน
เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการปีการศึกษา 2563  
แนวทาง/กระบวนการ 

โรงเรียนบ้านวังลำ มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้  GREEN School Model (โมเดล
สถานศึกษาสีเขียว) ในการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่ายเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับโรงเรียน
มากที่สุด ในการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนทุกกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ ทำให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                               
สู่ความยั่งยืนโดยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้            
มีทักษะ ปฏิบัติตนอยู่บนความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข 
 

ผลที่เกิด 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
2. ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนโดยศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา  
   ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง  
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
2. มีครูแกนนำ และนักเรียนแกนนำที่มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ตามหลักปรัชญา 
   ของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างด ี 
3. โรงเรียนได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2563 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  สังกัด เทศบาลตำบลห้วยยอด 

ผู้จัดทำ  1. นางปัทมา   เรืองอุดมโชคชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 
 2. นางสุภาวดี   รักษามั่น ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา 
 3. นางสาวพรนิภา  พิรามวิทวัส ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 
ความเป็นมา : โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ท่ี 1 ระดับจังหวัด ทางโรงเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบรรจุในวิสัยทัศน์ของทางโรงเรียน การบริหาร
จัดการภายในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนจึงได้ขอรับ            
การประเมินเพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในการปีการศึกษา 2563  
แนวทาง/กระบวนการ  :  โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้  หลัก 
(School-based Management for Local Development - SBMLD)  การบริหารงานทางโรงเรี ่ยนมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและผู้ปกครอง เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลกับทุกฝ่ายมากที่สุด ในการจัดการเรียน             
การสอน ครูผู้สอนจัดทำโครงการเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทำให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความสำเร็จและส่งผล
ต่อผู้เรียนให้มีความสุข มีความรู้ มีทักษะ สามารถสร้างรายได้จากการปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผลที่เกิด 
1. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้การบริหารจัดการ 
2. ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนโดยได้รับรางวลัโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  ท่ี 1 ระดับจังหวัด
ตรัง ปี พ.ศ 2560 
4. สถานศึกษาผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพีบงท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 2562 
5. ครูและนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  การแข่งขันโครงงานวิชาคณิตศาสตร์ โดยบูรณาการกับ
เศรษฐกิจกพอเพียง โครงงานการสร้างสรรค์เลขาคณิตสู่อัลบั้มรีไซเคิล งานศิลปหัตถกรรมเขตพื้นท่ีการศึกษา จงัหวัดนครศรีธรรมราช  
6. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติทำให้ให้มีความสุข มีความรู้ มีทักษะ สามารถสร้างรายได้ 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ผู้บริหาร น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารสถานศึกษาได้ตามท่ีวางแผนไว้ 
2. ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและ    
จัดทำโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
3. นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือในปฏิบัติและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน :  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการการบริหารจัดการ 
               “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ” 
โรงเรียนบ้านผมเด็น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ผู้จัดทำ  1. นางสางสุวรรณี สุขขุม             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นางสาวพสชนัน ไชยคช          ตำแหน่ง ครู 
 3. นางสาวเพลินพิสุทธิ์ ศรีจันทร์   ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 
 ความเป็นมา โรงเรียนบ้านผมเด็นเป็นโรงเรียนที ่มีขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจำนวน 6 คน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของเด็กโรงเรียนบ้านผมเด็น พบว่า
นักเรียนยังขาดความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจ เห็นความสำคัญและคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นแนวทางในการนำไปใช้ในบริบทของตนเอง 
รวมถึงในการน้อมนำหลักปรัชญามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน โดยสอดแทรกและผสมผสานในกิจกรรม
การเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการฝึกฝนการใช้ชีวิต เรียนรู้การรู้จักพึ่งตนเอง 
รู้จักคิด รู้จักวางแผน และการปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
 แนวทาง/กระบวนการ  โรงเรียนบ้านผมเด็น มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมี
การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน แล้วจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อเสนอผู้บริหาร และ
ดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโดยให้ชุมชนและผู้ปกครองเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนโดยเชิญวิทยากรชาวบ้านมาให้ความรู้โดยบูรณาการไปกับรายวิชาเศรษฐกิจ
พอเพียง เมื่อนักเรียนได้ร่วมทำกิจกรรมก็มีการนำผลผลิตหรือทักษะที่นักเรียนได้รับไปต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆ 
เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย กิจกรรมผ้ามัดย้อม กิจกรรมการผลิตน้ำยาล้างจานจากผลมะกรูด จากนั้นก็
มีจัดให้มีการนำเสนอผลงานสู่สังคมและชุมชน โดยมีการนำเสนอผลงานในกิจกรรมเปิดบ้านวิชากา ร (Open 
House) และมีการสรุปผลเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไปและพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
 ผลที่เกิด  ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้คำชี ้แนะแนวทางในการพัฒนาโครงการ
ขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริในสถานศึกษา อีกทั้งครูยังมีความรู้ความความเข้ าใจ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนได้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง มีความรักความสามัคคี มีจิตอาสา ขยัน อดออม  มีความรู้คู่กับคุณธรรม 
สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  และโรงเรียนได้พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน และ
ชุมชนสามารถต่อยอดและขยายผลลงสู่ชุมชนต่อไป 
 ปัจจัยความสำเร็จ  ผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี ่ยนแปลง กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ                  
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนครูก็มีการทำงานแบบมีส่วนร่วมทำให้งาน
สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์และมีคุณภาพ และทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายไม่ว่าจะ
เป็นนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน รู้และเข้าใจรายละเอียด ขั้นตอนและเป้าหมาย
ของงาน รู้จุดแข็ง จุดอ่อนแล้วร่วมกันปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน : เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแหลมสอม                                                                  

ผู้จัดทำ : นายวรัตน์  หูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสอม 

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านแหลมสอม  มีวัตถุประสงค์                
1. เพื่อให้นักเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการบริโภคตลอดช่วงการศึกษา โดยใช้ผลผลิตทาง
การเกษตรที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนมาประกอบอาหาร 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้านการทำ
การเกษตร รู้จักวางแผนในการผลิต และการจำหน่ายผลผลิตจากการปฏิบัติ 3.เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
การเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันกับการเรียนการสอนในหลักสูตรและทักษะอาชีพ การมีรายได้ระหว่างเรียน ซึ่งมี
กิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมด้านพืช ปลูกผักกาด ผักหวาน ผักบุ้ง มะเขือ ข้าวโพด แก้วมังกรและการเพาะเห็ด
นางฟ้า  2. กิจกรรมด้านประมง เลี้ยงปลาดุก และปลาหมอ  3. กิจกรรมด้านปศุสัตว์ เลี้ยงเป็ดไข่  4. กิจกรรม
ด้านแปรรูป การทำปลาดุกร้า ปลาส้ม ไข่เค็มสมุนไพร 5. กิจกรรมลดต้นทุน มีการทำปุ๋ยหมัก น้ำยาล้างจาน  
น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 6. กิจกรรมสหกรณ์ การจำหน่ายผลผลิต นำผลผลิตการเกษตรผ่านสหกรณ์โรงเรียน
จำหน่ายให้โครงการขยายผลเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน    

ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษา โรงเรียนบ้านแหลมสอมเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการประเมินศูนย์การเรียน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  

2. ผู้บริหาร นายวรัตน์ หูเขียว ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประจำปี 2564 

3. ครูผู้สอน ดำเนินชีวิต สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้รับรางวัลครูดีไม่มี
อบายมุข ประจำปี 2564      

4. นักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ปฎิบัติกิจกรรมต่างๆ เช่น
การปลูกผัก การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงปลาดุก การทำปุ๋ยหมัก การทำน้ำยาล้างจาน การ
ทำไข่เค็มตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต  นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันจากผัก ผลไม้ท่ีปลูกเอง ปลอด
สารพิษ ลดภาวะทุโภชนาการของนักเรียน นักเรียนอ้วนลดลง ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนที่มี
นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาวะทีดีระดับดีเด่น จากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ชื่อผลงาน  : การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา    
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง”   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ   1. นางทัศณีย์ เทพเนียม          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” 
             2. นายทำนูล จันทราวุฒิกร       ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” 
         3. นางสาวมยุรี สมายุ้ย  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” 

 ความเป็นมา โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง” ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัด
การศึกษา และจัดกระบวนการการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ดำเนินชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดอุปนิสัย “อยู่อย่างพอเพียง” เพื่อพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง
เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเป็นวิถีปฏิบัติของครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอื่น  ๆ 

แนวทาง/กระบวนการ ดำเนินการด้วยการน้อมนำหลักทรงงานของในหลวง รัชกาลท่ี 9 คือ เข้าใจ เข้าถึง 
พัฒนา มาบริหารจัดการในสถานศึกษา  เข้าใจ หมายถึง การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่าย ด้วย
การ  พาดู คือ สำรวจสภาพบริบทของโรงเรียนว่าขณะนี้เป็นอย่างไร มีความพร้อมอยู่ในระดับใด พาคิด คือ คิดหา
แนวทางใน การพัฒนาสถานศึกษาให้ดีขึ้น  เข้าถึง หมายถึง การร่วมมือกันวางแผนค้นหาวิธีการที่จะนำพาไปสู่
ความสำเร็จ คือ การจัดทำโครงการ กิจกรรม  พาทำ คือ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการด้วยการบูรณาการหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง
แก่ผู้เรียน  พัฒนา หมายถึง มีการสรุปเพื่อนำข้อสรุป ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นมาพัฒนา ตลอดจนการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ PDCA 
         ผลที่เกิด ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการจัดการศึกษา โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง จาก
การลงมือปฏิบัติจริง(Active Learning) ผ่านการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ผู้เรียน
มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  สามารถถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ เกิดผลงานเด่นของ
นักเรียนเป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 12 ฐานการเรียนรู้ นักเรียน
ขยายผลนำเสนอในค่ายวิชาการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
 ปัจจัยความสำเร็จ  ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายมาบูรณาการ
บริหารจัดการทุกกระบวนการ บุคลากรของสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน   ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 

ชื่อผลงาน : กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์  

 โดยใช้รูปแบบ PDCA & 7 Quality Tools 

โรงเรียนบ้านน้ำพราย สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

ผู้จัดทำ  1. นายพลกฤต หัสสะโร            ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 2. นางสาวสกาวเดือน เตียวย่อง  ครูผู้ช่วย 

 3. นายนราเทพ นวนมี  ครูผู้ช่วย 

ความเป็นมา : ชุมชนบ้านน้ำพรายนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองนักเรียนมีอาชีพด้านเกษตรกรรมประเภทพืชสวนพืชไร่เป็น
หลัก ส่วนงานรองคือการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืชผักสวนครัว ได้แก่ การเลี้ยงหมู การปลูกกล้วย พริก เตยหอม ตะไคร้ 
เป็นต้น ปัจจุบันปัญหาโรคระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid-19) ส่งผลให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ โรงเรียน
จึงแก้ปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและชุมชน โดยจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และวิชาการงานอาชีพเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ทั้งนี้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ นั่นคือโรงอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Green House) ที่คอยสนับสนุนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน 

แนวทาง/กระบวนการ : โรงเรียนจึงจัดทำกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์

ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้รูปแบบ PDCA & 7 Quality Tools 

ในการดำเนินการ ซึ่งกระบวนการ PDCA เป็นกระบวนการที่ควบคุมการทำงาน

อย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

และผสานกับ 7 Quality Tools เป็นเครื่องมือที่โรงเรียนกำหนดขึ้นเพื่อเสริม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

ผลที่เกิด : กิจกรรมดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาพัฒนา และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

ฝึกทักษะกระบวนการคิดในการทำงานของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ตอบสนองการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้บริบท

ของสถานศึกษาและท้องถิ่น รวมไปถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด อีกทั้งยังเป็นการ

สนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความสามารถพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านอาชีพให้แก่ผู้เรียน 

เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 

ปัจจัยความสำเร็จ : กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ด้วยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นกิจกรรมเด่นของโรงเรียน                  

บ้านน้ำพราย ซึ ่งขับเคลื ่อนกิจกรรมผ่านกระบวนการเรียนรู ้ภายใต้ร ูปแบบ  PDCA & 7 Quality Tools ซึ ่งเป็น               

ความร่วมมือจากการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา วางแผนจากผู ้บริหารสถานศึกษาร่วมกับคณะครู และคณะกร รมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านน้ำพราย  รวมถึงวัตถุดิบ ต้นทุนและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องซึ่งมาจากความอนุเคราะห์

และความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนมีส่วนร่วม และแหล่งเรียนรู้(โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์) ที่ถูกออกแบบ

และสร้างขึ้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน    กิจกรรมดังกล่าว สำเร็จเกิดเป็นผลผลิตและผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถสร้าง

งานสร้างอาชีพให้กับผู้เรียนและครอบครัว ส่งเสริมการต่อยอดความคิดแก่ผู้เรียนในการสร้างสรรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 
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จุดเน้นที่ 4 ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ “เปลี่ยนใบไม้ เป็นดินดี” 
สร้างอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 
ผู้จัดทำ 1.นางสาวเพียงตะวัน  วิคบำเพิง   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.นางสาวเสาวลักษณ์ พุฒสม  ตำแหน่ง ครู 
 3.นางสาวกฤตวยา จรเสมอ ตำแหน่ง ครู 
ความเป็นมา : โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีพื้นที่จำนวน 50 ไร่ มีนักเรียนทั้งหมด 48 คน 
เนื่องจากจำนวนนักเรียนน้อยและพื้นที่บริเวณโรงเรียนมีต้นไม้เป็นจำนวนมาก  ส่งผลให้มีใบไม้ที่หล่นในบริเวณ
โรงเรียนเป็นจำนวนมากเช่นกัน อีกทั้งผู้ปกครองของนักเรียน ส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ซึ่งมี
รายได้ไม่พอรายจ่าย จากสภาพปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยกิจกรรมการสอนแบบเพื่อน
คู ่ค ิด(think pair share) ร ่วมกับทฤษฎีการเร ียนรู ้แบบร่วมมือ(Theory of Collaborative Learning) มาใช้ใน
กระบวนการพัฒนา ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ สร้างรายได้ให้กับนักเรียน สามารถต่อยอดประสบการณ์            
ในอนาคตและสามารถช่วยเหลือผู้ปกครองหรือชาวบ้านในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและรายได้ที่ดีขึ้น และการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการในรายวิชา ต้านทุจริตศึกษา 
แนวทาง/กระบวนการ : โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว มีกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตของ
สถานศึกษา นำไปสู่การแก้ปัญหา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดร่วม (think pair share) กับทฤษฎีการ
เรียนรู ้แบบร่วมมือ (Theory of Collaborative Learning) “เปลี ่ยนใบไม้ เป็นดินดี” ในการบริหารงานอาศัย
กระบวนการ PDCA ในการวางแผน ออกแบบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
นักเรียนได้มีความรู้และทักษะสำหรับการพัฒนา การวางแผน เพื่อประกอบอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคต อีกทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดการคิดอย่างมีเหตุผล                 
ผลที่เกิด : การจัดทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตของสถานศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
เพื่อนคู่คิดร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ “เปลี่ยนใบไม้ เป็นดินดี” ครั้งนี้ เป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ี
ส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ฝึกฝนทักษะชีวิต การทำงานเป็นกลุ่ม กระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดในประเด็นปัญหาต่างๆ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย โดยเป็นการสอนควบคู่ไปกับเรื่อง คุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิด
ทักษะการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวผู้เรียนเองทุกขั้นตอน ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะอาชีพจากการทำดิน
ผสม เพื่อการมีงานทำ สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปต่อยอด
หรือการสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน  การนำความรู้ท่ีได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัจจัยความสำเร็จ : ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียนหรือนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเสริมสร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตที่เสียสละ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ตนเองในทางที่ดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรมต้านทุจริต คิดและทำในสิ่งที่ดี มีเหตุผลเหมาะสมกับวัย 
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จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 

ชื่อผลงาน : หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ 
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ผู้จัดทำ 
1. นางจินทนา  เหมะรักษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 
2. นางสร้อยนัดดา  ใจคง   ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก 
3. นางสาวปาริณี  ว่าโระ   ครูโรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก  
ความเป็นมา 

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย                
ด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ในการสร้างพื้นฐาน
ให้แก่นักเรียนด้านการมีงานทำ มีอาชีพ  เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและเรียนรู้อาชีพจากประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติ
จากแหล่งเร ียนรู ้ตามสภาพจริง ซึ ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและตัดสินใจเลือกเส้นทางการศึกษา               
การประกอบอาชีพในอนาคตได้สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจความถนัดของนักเรียน  
แนวทาง/กระบวนการ 

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็กได้ดำเนินการ จัดทำโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรม  “หนึ่งห้องเรียน หนึ่งอาชีพ” ตามแบบ ทขล. ผ่านกระบวนการทำงานเชิงระบบ  
วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะประสบการณ์อาชีพ จำนวน 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 
การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกมะพร้าวน้ำหอม การเพาะเห็ดนางฟ้า  การเพาะถั่วงอก      
การทำน้ำด่ืมสมุนไพร การร้อยลูกปัด และการทำน้ำยาล้างจาน   
ผลที่เกิด 

จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวทำให้ประสบผลสำเร็จ ส่งผลให้นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจ  มี
ประสบการณ์อาชีพและทักษะอาชีพ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื ่นได้ สามารถเรียนรู้และประดิษฐ์
นวัตกรรมที่นำมาใช้ในการประกอบอาชีพที่ตนสนใจได้ เช่น เครื่องเพาะถั่วงอกแบบต่างๆ ครูสามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับหน่วยงานอื ่นได้ และสถานศึกษาได้รับรางวัลในการสร้างสรรค์ผลงาน  หนึ ่งโรงเรียน                     
หนึ่งนวัตกรรม ระดับภูมิภาค เครื่องเพาะถั่วงอก 5 ป. 
ปัจจัยความสำเร็จ                                                                                                                    

ปัจจัยความสำเร็จมาจากความร่วมมือของนักเรียนบุคลากรในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน                  
สถานประกอบการ และชุมชน  ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพอย่างหลากหลาย รวมถึงได้สร้างเสริมประสบการณ์
อาชีพและการถอดประสบการณ์อาชีพ ได้ค้นพบความสนใจและความถนัดของตนเอง 
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จุดเน้นที่ 4 ด้านการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ     
ชื่อผลงาน : ผลงานการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษากิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house “ตลาดชุมนุม One 
Project One Product” ปีการศึกษา 2563 โดยใช้กระบวนการพัฒนา 3P Model   
โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 2 
ผู้จัดทำ 1. นายภูวดล   เม่งช่วย   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2. นายสมหมาย จิตรแก้ว   ตำแหน่ง ครู 
 3. นางสาวฉัตราภรณ์  ช่วยหนู ตำแหน่ง ครู 
 ความเป็นมา 
 โรงเรียนวัดไตรสามัคคีมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมตามความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน 
โรงเรียนจึงปรับโครงสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้สอดรับกับแนวทางพัฒนาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ในการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนกิจกรรมชุมนุม  จนออกมาเป็นผลผลิตท่ีสามารถเปิดตลาดจำหน่ายสู่ชุมชน ผู้บริหารและคณะครูจึงมีแนวคิด
จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ  “ตลาดชุมนุม One Project One Product” เพื่อให้ผู้เรียนที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเอง สามารถเผยแพร่ความรู้และจำหน่ายผลงานของตนเอง เพื่อสร้างรายได้และเป็นพื้นฐานสำหรับการ
ประกอบอาชีพ  และให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม และให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมบ้านเปิดวิชาการ  
“ตลาดชุมนุม One Project One Product” 
 แนวทาง/กระบวนการ 
  
  
 
 
 
 
 ผลที่เกิด 
 โรงเรียนวัดไตรสามัคคีมีกิจกรรมชุมนุมที่หลากหลาย แต่ละกิจกรรมชุมนุมกำหนดหน่วยการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมด้านทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำหรือการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพในทุกระดับชั้น และโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open house “ตลาดชุมนุม One Project One Product” ปีการศึกษา 2563 เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของชุมนุมของตนเอง มีการขายสินค้า มีการแข่งขันการนำเสนอผลการดำเนิน
กิจกรรมของแต่ละชุมนุม  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการจัดกิจกรรมชุมนุมไปต่อยอด ในการสร้างรายได้
เสริมระหว่างเรียน นอกจากนั้นผู้เรียนมีความตั้งใจที่จะนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตอีก
ด้วย ความพึงพอใจของกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ( Open House)“ตลาดชุมนุม One Project One Product” ปี
การศึกษา 2563 ในแต่ละประเด็นอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด  

ปัจจัยความสำเร็จ  
  
 
 
 

กระบวนการพัฒนาของผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากิจกรรมเปิด
บ้านวิชาการ Open house “ตลาดชุมนุม One Project One Product” ปีการศึกษา 
2563 ใช้กระบวนการพัฒนา 3P Model  โดยใช้รูปแบบการบริหารงาน PDCA   ในการ
วางแผน ออกแบบ ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ของผู้เรียนในอนาคต                  

ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษากิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ Open house “ตลาดชุมนุม One Project 
One Product” ปีการศึกษา 2563 ประสบความสำเร็จด้วย 
ปัจจัยความสำเร็จ  3A  ดงันี ้
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    จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
ชื่อผลงาน : โครงการยุวชนชาวนา ด้วยกิจกรรม “88 กล้านา 88 คุณค่าสู่อาชีพ 
โรงเรียนไทรงาม    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ นายพิทยา  หวานขัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรงาม 
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน 

โรงเรียนไทรงามได้นำหลักการนี้ มาเชื่อมโยงกับ ”การสร้างอาชีพ การมีงาน” โดยเชื่อมโยงกับ ผู้ปกครอง ผู้นำ
ชุมชน ชุมชน และสุดท้าย คือ ผู้เรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียน และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ดังนั้น เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะในการสร้างอาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนสามารถพึ่งพาตนเองได้และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเองอย่างมี
ความสุข สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่าน
กลไกของ กศจ.ตามจุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำโรงเรียนไทรงามจึงได้จัดทำโครงการยุวชนชาวนา
ด้วยกิจกรรม “88 กล้านา 88 คุณค่าสู่อาชีพ”เป็นโครงการท่ีทางโรงเรียนได้ดำเนินการ มาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน  

รูปแบบการส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ผ่านโครงการยุวชนชาวนา ด้วยกิจกรรม “88 กล้านา 
88 คุณค่าสู่อาชีพ” ด้วยรูปแบบ RICE Model สามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
ปัจจัยความสำเร็จ 
1. ด้านสถานศึกษา 

 รางวัลการคัดสรรผลงานหน่ึงโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค  
2. ด้านบุคลากร 

 รางวัลนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริต (๑ โรงเรียน ๑ นวัตกรรม) หัวใจต้นกล้า สู่รวงข้าวคุณธรรม 
ระดับภูมิภาค 
 รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6   
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (เรื่อง รวงข้าวคุณธรรม) 
3. ด้านผู้เรียน 

รางวัลเหรียญเงิน กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (เรื่อง รวงข้าวคุณธรรม) 

รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6  
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ท่ี 69 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา (เรื่อง รวงข้าวคุณธรรม) 
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จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ 
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จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำ 
ชื่อผลงาน  : การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนบ้านบกหัก    สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

ผู้จัดทำ นางสุพัตรา  เพ่ิมเพ็ชร์  , นางสาวอะติมา  เหมนแก้ว , นายภูวนาถ  องศารา 
ความเป็นมา   โรงเรียนบ้านบกหักดำเนินการส่งเสริมทักษะอาชีพจริง ช่วยให้นักเรียนสามารถวางแผนและ

ตัดสินใจเพื่อการมีงานทำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ การเสริมทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพของ
นักเรียน จัดเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนได้เรียนรู้อาชีพอย่างหลากหลาย การถอดประสบการณ์อาชีพ ได้ค้นพบความ
สนใจ และความถนัดของตนเองเห็นเส้นทางชีวิตเพื่อวางแผนศึกษาต่อสามารถพัฒนาทักษะอาชีพที่ตกผลึกในตัวนักเรียน
ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเอง ได้ต่อไปในอนาคต 

แนวทาง/กระบวนการ   มุ่งเน้นการให้องค์ความรู้ การฝึกทักษะ เพื่อความสำเร็จของนักเรียนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยประถมศึกษา ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต มีการวางแผนร่วมกันจัดทำกรอบแนวคิด เป้าหมายการจัด
กิจกรรม แนวทางการจัดกิจกรรมของโรงเรียน การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด  

ระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สำนึกความเป็น
ไทยมีความ รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน บริบททางวัฒนธรรม วิถีชีวิตทางสังคมของเด็ก สนับสนุนให้ผู ้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ ่นในการจัด
ประสบการณ์ทักษะอาชีพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีทักษะชีวิต สามารถปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัยและมีความสุข ที่เหมาะสมกับวัยและได้มีการนำสู่การปฏิบัติ           

ระดับประถมศึกษา  นักเรียนเห็นความสำคัญของอาชีพ ทั้งอาชีพของครอบครัว อาชีพในชุมชน อาชีพในท้องถิ่นนำ
ความรู้ที่ได้มาปฏิบัติจริง ทั้งความรู้ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะกระบวนการทำงานร่วมกัน สามารถสร้างงาน และสร้างอาชพี
ให้กับตนเองมีอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่ตนเองและครอบครัว มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน มีความรักความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน  

ปัจจัยความสำเร็จ 
o การจัดวางระบบการบริหารจัดการที่มีรูปแบบชัดเจน ที่มีการวางแผน การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 

การบริหารจัดการบุคลากร การจัดการนำสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการทำงานที่ร่วมกันขับเคลื่อน 
o การสื่อสารสร้างความเข้าใจอันดี ต่อความชัดเจนในการส่งเสริมทักษะอาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้เกิด                       

ความร่วมมือจากบุคลากรที่เก่ียวข้อง ทั้งในฝ่ายบริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
o การมีทัศนคติหรือมุมมองเชิงบวกต่ออาชีพสุจริต การร่วมกันกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและการลงมือ

ปฏิบัติ การเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต 
o เกิดจากการร่วมมือกันทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเห็นคุณค่าของการบูรณาการเรียนรู้ ปลูกจิตสำนึก

ให้กับนักเรียนมีทักษะอาชีพ ฝึกประสบการณ์ 
o การจัดกระบวนการเรียนรู้ทักษะอาชีพผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย  มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

มีทักษะกระบวนการคิด  มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และยึ ดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม  
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชื่อผลงาน : เพชร ม.ศ.ว. 
โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง    สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผู้จัดทำ  1.นายประเวช ไกรเทพ      ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.นางสาวจิตรา  กาญจนรัตน์     ตำแหน่ง ครูประจำการ 
 3.นายอานนท์  เรืองรัตน์  ตำแหน่ง ครูประจำการ 

ความเป็นมา 
นาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย ถือเป็นศิลปะและวัฒนธรรมไทยอย่างหนึ่งอันแสดงถึงความเป็นชาติไทย

โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จึงสืบทอดเจตนารมณ์ “การรักษาวัฒนธรรม คือ การรักษาชาติ”  เพื่อให้
ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทย เพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสานและสืบทอด
วัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ไทยและดนตรีไทยให้อยู่คู่กับชาติไทยสืบไป 
แนวทาง/กระบวนการ 
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทำโครงการ เพชร ม.ศ.ว. โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ  
ขั้นตอนที่ 2 วางแผนการดำเนินกิจกรรม  
ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้อนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย 
ขั้นตอนที่ 4 เผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอกของสถานศึกษา จนเป็นที่ประจักษ์ทางสังคม 
ขั้นตอนที่ 5 การสรุปโครงการ  
ผลที่เกิด  

1. นักเรียนได้มีองค์ความรู ้  ความเข้าใจและ ความสำคัญของการอนุรักษ์สืบทอดและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ชุมชนและจังหวัด เข้าค่ายฝึกทักษะทางด้าน
การแสดง ก่อนออกเผยแพร่ในชุมชน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพขั้นสูงสุด   

2. สถานศึกษามีเครือข่ายโรงเรียน และมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด 
จึงได้รับการยอยรับจากหน่วยงานทางราชการมากมาย  
ปัจจัยความสำเร็จ 

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง และชุมชน ให้การสนับสนุนเพื่อการอนุรักษ์ สืบทอดและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
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จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์  สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 

ผู้จัดทำ 1.นายพงศักดิ์ จันทรเกษ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 2.นายโกเมศร์ อ่อนเกตุพล ตำแหน่ง ครู 
 3.นางสาวศิริประภา ถาวรสุวรรณ ตำแหน่ง ครู 
ความเป็นมา  :  โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ให้ความสำคัญกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยโรงเรียนได้
กำหนดอัตลักษณ์ “1 นักเรียน 1 ความสามารถพื้นฐานด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์” เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นได้แก่ มโนราห์ หนังตะลุง กลองยาว และวงดนตรีอังกะลุง จึงจัดกิจกรรมนี้ไว้ในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระดับชั้น ป.1- ป.6 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถในการแสดงศิลปะมโนราห์ หนังตะลุง กลองยาว  และ
ศิลปะด้านดนตรี วงอังกะลุง เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่านี้ เป็นการสืบทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ให้
อยู่คู่ชุมชนและท้องถิ่นสืบไป  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 
แนวทาง/กระบวนการ  :  กระบวนการพัฒนาสู่การอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ของโรงเรียน                    
เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน 

1. ศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ร่วมกับชุมชน 
2. เสนอต่อภาคีเครือข่าย 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม 
3. จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียนให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของชุมชน 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมลดเวลาเรียน            

เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมชุมนุม) ซึ่งในแต่ละสัปดาห์จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไป 
5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และฝึกทักษะ ด้านมโนราห์ หนังตะลุง กลองยาว  อังกะลุง อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้ 
6. นำเสนอผลงานต่อสาธารณะชนร่วมกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
7. การต่อยอดผลงานด้วยการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับเขตพื้นที่  ระดับภาคและระดับชาติ 

ผลที่เกิด  :  โรงเรียนเพาะปัญญา  ในพระอุปถัมภ์ฯ  ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  เรื่อง การอนุรักษ์  สืบทอดและ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่นของภาคใต้  และของจังหวัดตรัง   เพราะได้เล็งเห็น
ความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าวว่าส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีสุนทรียภาพ  มีจิตใจที่อ่อนโดยน  มีความคิดสร้างสรรค์  
สามารถสร้างผลงานได้ตามจินตนาการ และมีความสุขในการเรียน  ประกอบกับทางโรงเรียนได้กำหนดอัตลักษณ์ “1 นักเรียน               
1  ความสามารถพื้นฐานด้านศิลปะ  ดนตรี  และนาฏศิลป์” มีจุดมุ่งหมายคือนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความสามารถ
พื้นฐานด้านศิลปะ นาฏศิลป์  อย่างน้อย 1 อย่าง  โรงเรียนมีการดำเนินการ จัดการอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  สืบทอดและ
ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับนักเรียน เช่น การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องหนังตะลุง การรำมโนราห์ การร้อยชุด
มโนราห์ การร้อยลูกปัดมโนราห์เป็นต่างหู พวงกุญแจ กระเป๋าและโคมไฟ  และการเล่นอังกะลุง 
ปัจจัยความสำเร็จ  :  โรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น จึงได้จัดทำ
หลักสูตรท้องถิ่นขึ้นมา โรงเรียนได้รับงบสนับสนุนโครงการ โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชน และท้องถิ่นเป็นอย่างดี และยัง
ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีฝึกซ้อมนักเรียนทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความรัก
ในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์  สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ชื่อผลงาน : โครงการรำมโนราห์สืบสานวัฒนธรรมไทย 

โรงเรียนบ้านบางด้วน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ  1. นายอาคม บรสิุทธ์ิ  ตำแหน่ง ผูอ้ำนวยการ โรงเรียนบ้านบางด้วน  

2. นายศิริพงษ์ ควนวิไล  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบางด้วน 

3. นางสาวศรินธร ควนวิไล  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านบางด้วน 

 

“...นอกจากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสอนให้อนุรักษ์วัฒนธรรมเพราะเป็นสิ่งที่เป็นรากฐานชีวิตของ
นักเรียนทุกคน เมื่อรู้ว่าท้องถิ่นของตนมีอะไรดีบ้าง ก็จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ มีการบันทึกสิ่งที่เป็นของมีคุณค่าที่เป็น
ความคิดของมนุษย์ เป็นจิตวิญญาณของบุคคล ให้ร่วมกันทำงานอนุรักษ์พร้อม ๆ  กับงานพัฒนาชุมชน...” ความตอนหนึ่งจาก
หนังสือ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบรรยายเรื่อง การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร             
กล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเป็นคำที่มีความหมายรวมกันของพฤติกรรมของคนในสังคมอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่โดดเด่นเฉพาะตัว  
 มโนราห์ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมการแสดงพื้นบา้นแขนงหนึ่ง เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดภาคใต้ที่คนภาคใต้สืบทอดมา
ตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการแสดงละคร ชาตรี มีศิลปะแม่บทท่ารำ ประกอบดนตรี กลอง ทับคู่ ฉิ่งโหม่ง ปี่ชวา ที่ผู้แสดงสามารถ
ประยุกต์ท่ารำด้วยจิตนาการของตนตามเสียงเร้าจากดนตรีเป็นท่ารำที่งดงาม ซึ่งศิลปะการแสดงมโนราห์มี อนุรักษ์ด้วยการ
ถ่ายทอดความรู้โดยครูโนรา ผ่านความเชื่อและพิธีกรรม หรืออนุรักษ์แบบรับช่วงต่อกันมาอย่างเคร่งครัด  
 โรงเรียนบ้านบางด้วน มองเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว จึงได้จัดทำ
โครงการรำมโนราห์สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รับการฝึกฝนท่ารำมโนราห์อันเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้การรำมโนราห์ผ่านกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโครงการรำมโนราห์ของนกัเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ตระหนัก รู้ถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ สืบทอด และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานศึกษา จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์และ
ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้าง  โรงเรียนบ้านบางด้วนได้รับการสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย (มโนราห์)                 
จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วนเป็นระยะเวลา 5 ปีต่อเนื่อง ดำเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัด
สวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังได้รับการ
สนับสนุนปีงบประมาณ 2563 เป็นเงิน 53,000 บาท และปีงบประมาณ 2564 เป็นเงิน 47,000 บาท รวมเป็นงบประมาณกว่า 
100,000 บาท ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากชาวบ้านในชุมชนบ้านบางด้วน ซึ่งเป็นปราชญ์ด้านมโนราห์ และได้ดำเนินการ
ขอความร่วมมือชุมชนบ้านบางด้วน ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมโครงการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี เกิดผลการพัฒนาตาม
ตัวชี้วัดส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ มีความตระหนัก รู้ถึงความสำคัญ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ สืบ
ทอด และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของสถานศึกษา จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ  
เช่น ร่วมรำมโนราห์ ณ บ้านฯพณฯ ท่านชวน หลีกภัย ในโอกาสทำบุญแม่ถ้วน หลีกภัยสนับสนุนชุดการแสดงมโนราห์ กิจกรรม
วิ่งเพื่อการกุศล “ก้าวคิดถึงพ่อ” ณ แหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้รับการตีพิมพ์ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 
ฉบับวันศุกร ์ที่ 14 สิงหาคม 2563 และได้รับการยกย่องเป็นโรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (มโนราห์) นอกจากนี้
นักเรียนยังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ฝึกสมาธิ เกิดรายได้จุนเจือห่างไกลยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง  
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จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์  สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

โรงเรียนบ้านโคกทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ 

ผู้จัดทำ  1.นายอัศวกรณ์   สิทธิศักดิ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 2.นางสาวชฎาพร  ชูศรีเพชร ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

 3.นางสาวอารยา  สังข์ทอง  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

ความเป็นมา 

 โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนมาศึกษาเล่าเรียนจึงมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านโคกทรายจึงเล็งเห็นคุณค่าและตระหนักถึงปัญหาสำคัญนี้เพื่อช่วยอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังสืบไป จึงได้
สอดแทรกเนื้อหาการแสดงมโนราห์ลงในหลักสูตรท้องถิ่นและจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดย ได้จัดทำโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การแสดงมโนราห์) ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และประสบความสำเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน และบุคคลทุกๆ คนที่ได้รับชม อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากบุคคล
หลายฝ่ายที่เก่ียงข้อง ทั้งคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังเป็นอย่างดี 
แนวทาง/กระบวนการ 

 

  
 
 
 
 
 
 

ผลที่เกิด 
 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทำให้ผู ้เรียนได้สามารถค้นพบความสามารถของตนเองทำให้
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลในเรื่องการแสดงมโนราห์ 
ผู้เรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาได้สำเร็จ 
 โรงเรียนบ้านโคกทรายได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคม ได้รับการติดต่อให้นำนักเรียนชุมนุม
นาฏศิลป์ไปแสดงในงานต่าง ๆ ทั้งระดับชุมชนและจังหวัด เช่น งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดประจำปี 2563 
ปัจจัยความสำเร็จ  

 โรงเรียนบ้านโคกทรายมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยได้กำหนดกลยุทธ์ของ

โรงเรียนข้อที่ 7 คือ ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ร่วมถึงมีการประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

กับทางโรงเรียนและได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ เป็นอย่าง 
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จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้จัดทำ  

1. นางสาวอังสนา มากมูล   รองผู้อำนวยการ             
2. นางสาวสุทิศา ปานด่วน ครู คศ.2 
3. นายจักรกฤษ ทองมณี ครูผู้ช่วย 

ความเป็นมา 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดทำโครงการปักหมุดจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ

ออนไลน์ (Google site)  เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษา โดยลงพื้นที่เพ่ือปักหมุดตำแหน่ง
ที่ตั้งที่อยู่อาศัยของเด็กพิการ และเป็นการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศออนไลน์  (Google site) ให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงการทำงานฯ  
กระบวนการพัฒนา 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  สำรวจและค้นหาเด็กพิการโดยเครือข่ายระดับ
ชุมชน (Searching For all disability children) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง พ.ศ.2560-2564  ฉบับทบทวน พ.ศ.2562                 
มีขั้นตอนการดำเนินการของโครงการตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ชี้แจง และร่วมวางแผนการ
ดำเนินโครงการ บทบาทของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ต่างๆ ในพื้นที่ ที่ทำงานให้บริการกับเด็กพิการ ทั้งโรงพยาบาลประจำจังหวัด   โรงพยาบาลในแต่ละอำเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล หน่วยงานเทศบาล องค์การบริหารประจำตำบล   หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และอาสาสมัครดูแลสุขภาพระดับหมู่บ้าน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการศึกษาของศูนย์
การศึกษาพิเศษ และเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เด็กพิการได้รับโอกาสทางการศึกษา และได้มี
การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องนำข้อเสนอมาพัฒนาระบบสารสนเทศ และรูปแบบของกิจกรรมตามโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไป 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามตัวช้ีวัด 
 1. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารและการจัดการพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

2. ครูจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
3. เด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

71 

จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ชื่อผลงาน  :  การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเนน้ร่วมการพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนบ้านสามแยก  อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ     :   นายวิสุทธิ์       ชายภักตร์       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยก 
        นางสาวมานิสา  สมหวงั          ครูชำนาญการ 
        นางสุกัลยา       เวชสิทธิ์         ครูชำนาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนวทางและกระบวนการพัฒนา :                                                          ปัจจัยความสำเร็จ : 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเป็นมา : โรงเรียนบ้านสามแยก ได้ยึดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551 ในมาตรา 

5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบท่ี

หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิต อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยัง 

ได้มีการคัดกรองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือส่งต่อแพทย์เพื่อวินิจฉัย จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล จัดทำ/จัดหา พัฒนา สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เทคนิควิธีการในการพัฒนานักเรียน จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า / ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้

เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจาก

ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรท่ี

สนับสนุนทำให้เกิดความเข้มแข็ง

และมีประสิทธิภาพในการจัด 

การเรียนการสอนนักเรียนที ่มี

ความจำเป็นพิเศษ 

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาจนเกิด

ศ ักยภาพเป ็นท ี ่ยอมร ับของ

ชุมชนและสร้างชื ่อเสียงให้กับ

นักเรียน ผู้ปกครองและโรงเรียน

อย่างต่อเนื่อง 
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จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ชื่อผลงาน :  โครงการขับเคล่ือนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการให้มีคุณภาพตาม 
                จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ผู้จัดทำ 
นายพรชัย คำนวนณศิลป์     ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 
นางสิริมา   นุ่นเกตุ            ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 
นางสายฝน ไทยราช      ครูโรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ 
ความเป็นมา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่งมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ในมาตรา 5 ที่กล่าวถึงสิทธิทางการศึกษาของคนพิการในการ
ได้รับโอกาสและบริการทางการศึกษาในทุกระบบและทุกรูปแบบที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ จึงให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมขึ้นในโรงเรียน 
เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษทุกคนในตำบลและหมู่บ้านที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน  โดย 1) นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทางการศึกษาจำนวน 14 คน ในโรงเรียนได้รับสิทธิและโอกาส
ทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด  2) ร้อยละ 100 ของผู้บริหารและครู มีความรู้ เข้าใจ พัฒนา
ตนเอง บริหารจัดการและการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนพิการเรียนรวม
เพิ่มขึ้นทุกปี 
 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ ์ได้จัดทำโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาผู ้เรียนที ่มีความบกพร่องพิการ             
เรียนรวมได้มีการพัฒนาในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อบริการและความช่วยเหลือในการ
จัดการศึกษา และพัฒนาระบบการบริหารการจัดการเรียนรวมให้มีประสิทธิภาพ  โดยความร่วมมือของผู้ปกครอง องค์กร และ
ชุมชน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
แนวทาง/กระบวนการพัฒนา 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องที่ผ่านกระบวนการคัดกรองทุกคน ได้รับการพัฒนาในระบบเรียนรวมตาม
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลและแผนการสอนเฉพาะบุคคล 

2. ร้อยละ 70 ของผู้พิการเรียนรวมมีพัฒนาการดีขึ้นตามศักยภาพ 
3. โรงเรียนมีห้องเรียนเรียนรวม (ห้อง SSS) ม ีสื่อ อุปกรณ์เฉพาะนกัเรียนเรียนรวม ทันสมัย และพอเพียง 
4. ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรวมได้ร่วม แลกเปลีย่นเรียนรู้ การจัดการศึกษาเรียนรวม 
5. ร้อยละของผู้เก่ียวข้อง มีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 

ปัจจัยความสำเร็จ 
1. นักเรียนเรียนรวมทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง ยอมรับตนเอง ปรับตวัเข้ากับสังคม

สิ่งแวดล้อมและดำรงชวีิตอยู่อย่างเป็นสุขตามอัตภาพ 
  2. โรงเรียนโดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง องค์กร และชมุชน มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพใน
การจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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บทที่ 6 
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
การรายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และ 2) เพ่ือรายงานผลการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
 

สรุปผลการดำเนินงาน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู ้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. รายงานผลโครงการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. แบ่งผลการดำเนินงานออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1.1 กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/
จุดเน้นร่วม   

1.2 กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  

1.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

1.4 กิจกรรมท่ี 4  สรุปรายงานผลการดำเนินงาน 
2. รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
 

รายงานผลโครงการขับเคลื ่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ        
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

กิจกรรมที่ 1 การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้น
ร่วม ในวันที ่ 28 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ ่มเป้าหมาย  15 คน 
ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน  
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2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  3,300 บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหารกลางวัน 
1,800 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,500 บาท    

3. สรุปผลการดำเนินงาน ได้วิเคราะห์นโยบายจาก 13 หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง และได้ข้อสรุป 
“จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง”  6 จุดเน้น ดังนี้  

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม    
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
พร้อมทั้งได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 6 จุดเน้น  

  

กิจกรรมที่ 2 การวิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ จัดทำตัวช้ีวัด/จุดเน้นร่วม  

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ

เรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง  มีกลุ่มเป้าหมาย 35 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาใน
จังหวัดตรัง  ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน   

2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  11,200 บาท (หนึ ่งหมื ่นหนึ ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็น
ค่าอาหารกลางวัน 4,200 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 3,500 บาท  และค่าวัสดุ 3,500 บาท 

3. สรุปผลการดำเนินงาน  ได้ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
และเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดความสำเร็จ  ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดได้ส่งให้หน่วยงานทางการศึกษา 
แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของ
จังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 

ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์”  
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ ในวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัด

ตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 29 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ใน
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จังหวัดตรังเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  ผู ้อำนวยการสถานศึกษาที ่มีความรู ้ความสามารถด้านสื ่อ IT เป็น
คณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์ ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด  

1.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  6,300 บาท (หกพันสามร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหาร
กลางวัน 3,400 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,900 บาท   

 1.3 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้          
1.3.1 หลักเกณฑ์การประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น

ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง    
1.3.2 รูปเล่มเอกสารผลงาน ประกอบด้วย บทสรุป (ไม่เกิน 1 หน้า) คำนำ สารบัญ 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน ความเป็นมาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กระบวนการพัฒนา ผลที่เกิด

จากการพัฒนาตามตัวชี้วัด ปัจจัยความสำเร็จ ภาคผนวก 

2. จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัดผ่านระบบ
ออนไลน์  

2.1 จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัดผ่านระบบ
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 24 -26 กันยายน  2564 ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีกลุ่มเป้าหมาย  50 คน  
ประกอบด้วย คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม 
ของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัด
ตรัง คณะทำงานควบคุมระบบออนไลน์ซึ ่งผู ้อำนวยการสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านสื่อ IT  
ศึกษานิเทศก์และบุคลากรในสังกัด และคณะทำงานที่เก่ียวข้อง  

2.2 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  63,400 บาท (หกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหาร
กลางวัน 6,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 5,000 บาท  ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน 13,000 บาท              
ค่าพาหนะของคณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการควบคุมระบบ 3,900 บาท ค่าโล่รางวัลจำนวน 6 จุดเน้น 
9,000 บาท ค่าเงินรางวัล จำนวน 6 จุดเน้น 18,000 บาท  ค่าวัสดุ 4,900 บาท  และค่าเกียรติบัตร 3,600 บาท   

2.3 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้          
2.3.1 มีสถานศึกษาจำนวน 43 โรงเรียน จาก 7 หน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

ผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งมีลำดับในการ
นำเสนอผลงานตามกำหนดการ  

2.3.2 ผลสรุปกิจกรรมการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 สรุปไดด้ังนี้  
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ผู้ตอบแบบสอบถามกิจกรรมขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 62 คน  จำแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ  
74.20 และเพศชาย ร้อยละ 25.80 สังกัดหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 1 ร้อยละ 48.40 รองลงมาคือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ร้อยละ 
41.90 จุดเน้นที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด คือ จุดเน้นที่ 3 การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง             
ร้อยละ  30.60  รองลงมาคือ จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ ร้อยละ 25.80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความคิดเห็นด้านการประชาสัมพันธ์ประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ  45.20  รองลงมา มีความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.90 มีความคิดเห็นด้าน วัน เวลา สถานที่ในการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน (COVID-19) โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.40 รองลงมาคือ มีความคิดเห็น
ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.50 มีความคิดเห็นด้านเกณฑ์การตัดสินผลงานมีความเหมาะสม/สอดคล้อง
กับจุดเน้น โดยรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 48.40  รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมากที่สุด  คิดเป็น
ร้อยละ 45.20 มีความคิดเห็นด้านรูปแบบการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.40 รองลงมาคือ มีความคิดเห็น
ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 41.90 มีความคิดเห็นด้านประโยชน์จากการที่สถานศึกษาดำเนินงานขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  
54.80 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 43.50 และมีความคิดเห็นต่อโครงการและ
กิจกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  โดยรวม
อยู ่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.60 รองลงมาคือ มีความคิดเห็นระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 38.70 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ควรให้มีการจัดกิจกรรมนี้ต่อเนื่อง เกณฑ์การตัดสินควร
แบ่งกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา / โรงเรียนมัธยมศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดควรประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น      
ควรให้เวลาการส่งเอกสารและเวลาในการนำเสนอมากกว่านี้ และสัญญาณอินเตอร์เนตของ กศจ. ต้องปรับปรุง            
เสียงสัญญาณขาดหาย ทำให้รูปแบบการนำเสนอไม่เสถียร ระบบมีความล่าช้า และขัดข้องเป็นบางครั้ง 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
1. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง  โดยคณะทำงานศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง  
2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 8,780 บาท (แปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นค่าจัดทำรูปเล่ม

เอกสารรายงาน 6,000 บาท และค่าวัสดุ 2,780 บาท 
3. สรุปผลการดำเนินงาน  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีเอกสารผลการดำเนินงาน ส่งเสริม 

ประสานและบูรณาการดำเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ด้วยการกำหนดจุดเน้น
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ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. และยกย่องเชิดชูเกียรติ ส่งเสริม
บุคลากร และสถานศึกษาที่มีผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรังยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ด ี 
 

รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ผ่านระบบออนไลน์ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 
วันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
 

 จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านลิพัง   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านหยงสตาร์    สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดนานอน   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโพรงจระเข้   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า   สพป.ตรัง เขต 2 
 จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
   ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง      สพม.ตรัง กระบี่ 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดไม้ฝาด     สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านท่าข้าม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมไทร สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านลำแคลง   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนสวนป่าประชาอุปถัมภ์   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด    สพป.ตรัง เขต 1 

 

 จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง                             สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนวัดเขาวิเศษ                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านควนสวรรค์                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดควนวิเศษ                                      สพป.ตรัง เขต 1 
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   ชมเชย โรงเรียนบ้านวังลำ                                          สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา  อปท. 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านผมเด็น                                       สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านแหลมสอม                                   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนมิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง”  สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนวัดธรรมาราม              สพป.ตรัง เขต 1                                 
   

 จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    
   ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพราย   สพป.ตรัง เขต 2 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว   สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนไทรงาม   สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบางหมาก สพป.ตรัง เขต 2 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านบกหัก    สพป.ตรัง เขต 1 

 

 จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                                 
   ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จังหวัดตรัง   สช. 
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ  สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนบ้านบางด้วน             สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านโคกทราย            สพป.ตรัง เขต 1 
   ชมเชย โรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ (อ.กันตัง)   สพป.ตรัง เขต 2 

 

 จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
   ชนะเลิศ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4  จังหวัดตรัง    
   รองชนะเลิศ อันดับ 1 โรงเรียนบ้านสามแยก       สพป.ตรัง เขต 1 
   รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์       สพป.ตรัง เขต 1 

 

ปัญหา อุปสรรค 
1. เนื่องจาก ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรังมีแนวโน้ม 

ความรุนแรงและการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้น จังหวัดตรังจึงกำหนดมาตรการห้ามจัดกิจกรรมประชุม              
จัดงานซึ่งมีลักษณะการรวมกลุ่มบุคคล และไม่อนุญาตให้โรงเรียน สถานศึกษา และสถาบันการศึกษา               
ทุกประเภทจัดการเรียนการสอนตามปกติ (On  Site) จึงส่งผลให้พบปัญหาการขับเคลื ่อนกิจกรรม             



 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

79 

การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ในสถานศึกษา
ขาดความต่อเนื่อง  
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
1.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ปรับรูปแบบการดำเนินงาน โดยกำกับ  ติดตามและ

ประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ผ่าน
ระบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดตรัง 

1.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์  

2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป 
2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำแนวทางการเผยแพร่ผลงานการขับเคลื ่อน

คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ระดับดีเยี่ยม และ
ระดับดีมาก เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการพัฒนางานให้สถานศึกษาสามารถสร้างผลงานที่เป็น
แบบอย่างที่ด ีในรูปแบบที่หลากหลายต่อไป 

2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาโดยพัฒนาต่อยอด      
ขยายผลจุดเน้นร่วมของจังหวัดในบริบทต่อไป 
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ภาคผนวก ก 

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรือ่ง ประกาศจุดเน้นร่วม ฯ 
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ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรือ่ง  ผลการประกวดผลงาน ฯ 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการยกระดบัคุณภาพการศกึษา จัดทำตัวชี้วัด/จุดเนน้ร่วม 

วันที่  28 พฤษภาคม 2564   เวลา 09.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

  
 

กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “วิพากษ์แนวทางขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ จัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม” 
วันที่ 18 มิถุนายน 2564   เวลา 09.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง    

  
 

 กิจกรรมที่ 3 

3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการจัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ ”   

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.00-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

  



 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
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3.2  จัดงานประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด ผ่านระบบออนไลน์ 
ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม  2564 เวลา 08.00-16.30 น. ณ  ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 

  
  

  
 
 

  
 
 

กิจกรรมที่ 4 
   สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2564 

ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  โดยทีมศึกษานิเทศก์และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 



 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
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กิจกรรมการมอบโล่และเกียรติบัตรการประกวดผลงานการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตามจุดเน้นร่วมของจังหวัด และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยผ่านกลไก ของ กศจ. 

 

   
 

   
 

           
 

      
 



 
 
 

รายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
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ที่ปรึกษา  
นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์        ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นางอรทัย  เกิดภิบาล                รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ผศ.อบ  แก้วชูเสน ประธานอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ใน กศจ.ตรัง 
 
 
 
 

 
 

คณะทำงาน 
นางสาวอัมพา  ข่ายม่าน ผู้อำนวยการนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา                  
นายวศะพิชญ์  ศรีเพ็ญ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางยุพิน  ลักษณะพริ้ม ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                   
นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง            
นายประดิษฐ์  ทองใย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางฉวีวรรณ  ศิลปะ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางชเนตตี  ชนชอบธรรม ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                       
นางสาวนาฏยา  สิทธิชัย ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                                                                 
  

เขียนรายงาน /พิมพ์/ ตรวจ   
นางทองทิพย์  ตรังคธนสิน ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                   
นางสุจิรา  ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์  ศธจ.ตรัง                   

 

คณะทำงาน 

 



 


