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“สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายหลักที่ 4 
“สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต” ซึ่งมีท้ังหมด 10 เป้าประสงค์ คือ 

SDG 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปีพ.ศ. 2573 

SDG 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัด
การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี2573 

SDG 4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิคอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี2573 

SDG 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับ
การจ้างงานการมีงานที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี2573 

SDG4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึง   
ผู้พิการชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี2573 

SDG 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออก
เขียนได้และคำนวณได้ภายในปี2573 

SDG 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
ระหว่างเพศการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมใน
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี2573 

SDG 4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาท่ีอ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ 
และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรงครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

SDG 4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาในทั่วโลกที่ให้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนา
น้อยที่สุดรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 
รวมถึงการฝึกอาชีพและโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์
ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี2573 

SDG 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุดและรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ภายในปี2573  

กรอบแนวทางและกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาไปสู่        
การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องอาศัยกลไกและความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง ถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงานจาก
ภาพรวม (ส่วนกลาง) ไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในระดับพ้ืนที่ภาคและจังหวัด ดังนั้น ขอบเขตการดำเนินงานที่เป็น



กิจกรรมหลักภายใต้โครงการ จึงมีกิจกรรมการดำเนินงานที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในส่วนของขอบเขตและ
ความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ไดด้ำเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระดับพ้ืนที ่ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพื้นที่ระดับ
จังหวัด  

 2. เพ่ือให้หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง มีโครงการขับเคลื่อนเป้าหมาย       การพัฒนาที่
ยั้งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDG4 Roadmap     ในระดับ
จังหวัด 

เป้าหมาย 
1. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษาให้

บรรลุเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ เท่าเทียม และสนับสนุน
โอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เพื่อเสนอของบประมาณจากแหล่ง
งบประมาณต่าง ๆ  อย่างน้อย 10 โครงการ 

3. มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษา   

กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ 
1. ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมาย

ย่อย  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษาSDG4 Roadmap ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับภาค ระดับจังหวัด  

2. เสนอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัด
ตรัง ต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือแต่งตั้ง 

3. แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับฟัง การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับภาค ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting 

4. จดัทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดตรัง 
5. แจ้งคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดตรัง  
6. ส่งเครื่องมือติดตาม ประเมินผลประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

จังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานข้อมูล 
7. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ  
8. รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 และสำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 



ผลจากการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ 
1. การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ให้ความสำคัญในการร่วมมือกันขับเคลื ่อนเป้าหมายฯ ยังไม่

บรรลุผลเท่าที่ควร เนื่องจากคณะทำงานตามคำสั่ง ส่งผู้แทนเข้าร่วมการรับฟัง ส่งผลให้ในส่วนของการขับเคลื่อนที่
จะต้องเป็นนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการจึงมีน้อย เป็นการขับเคลื่อนโดยการดำเนินงานแผนงานโครงการตาม
ภารกิจ  เสนอแนะให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละส่วนได้สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ให้ความสำคัญ แก่ผู้บริหารใน
สังกัด ได้เข้าใจร่วมกัน และพร้อมดำเนินการขับเคลื ่อน ซึ ่งจะส่งผลให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ดำเนินการในระดับ
ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2. การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  ซึ่งบางเป้าหมายย่อยก็ไม่สามารถหาข้อมูล
เพื่อตอบตัวชี้วัดได้  จึงควรมีการทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของตัวชี้วัดแต่ละตัว นิยามศัพท์ ค่าเป้าหมายที่จะกำหนด
ว่าควรเป็นเท่าไร เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการรายงานจากระดับล่างขึ้นไปจนถึงระดับกระทรวง  

3. การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDG4 Roadmap ยังไม่ชัดเจนใน
แหล่งของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บ  ระบบฐานข้อมูลที่ส่วนกลางจะต้องรับผิดชอบก็ยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย 
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บที่ไม่ตรงตามตัวชี้วัด บางครั้งต้องใช้ข้อมูลซึ่งเป็นเพียงพอมูลสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายย่อยเท่านั้น  ไมใ่ช่เป็นข้อมูลหลัก ซึ่งถ้ามองในภาพรวมก็อาจจะไม่ชัดเท่าที่ควร 

4. เสนอให้มีนโยบายบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายฯ ด้านการศึกษารวมกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด  ซึ่งเป็นแผน 5 ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เพื่อให้ง่ายแก่การดำเนินงานในกรณีท่ีบุคลากรใน
แต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีไม่เพียงพอ ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ไม่ต้องดำเนินการ 
หลายครั้ง ลดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ เวลา แต่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ครบทุกมิติ  

ความมก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ผล
การดำเนินงานรายเป้าหมายย่อย ของจังหวัดตรัง ดังนี้ 

1. เป้าหมายย่อย กลุ่มที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดครบถ้วน สมบูรณ์ 
สามารถนำเสนอความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม  ได้แก่ 
เป้าหมาย่อย 4.1  -  เป้าหมาย่อย 4.5  

2. เป้าหมายย่อย กลุ่มที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลพื้นฐานบางส่วน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์    
แต่สามารถนำเสนอความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยได้บางส่วน ได้แก่ เป้าหมาย่อย 
4.6 และ เป้าหมาย่อย 4.7  

3. เป้าหมายย่อย กลุ ่มที ่ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลพื ้นฐานน้อย ไม่สามารถนำเสนอ
ความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะต่อไป  ได้แก่ เป้าหมาย่อย 4.a  เป้าหมาย่อย 4.b และ
เป้าหมาย่อย 4.c  

 
  



คำนำ 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายหลัก  
ที ่ 4 “สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที ่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาส           
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ซึ่งในการดำเนินงานกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนิน
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตาม  ประเมินผลระดับพื ้นที ่เพื ่อสนับสนุนการขับเคลื ่อนเป้าหมายของ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานการขับเคลื่อนเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการศึกษา รายเป้าหมายย่อย ปัญหาอุปสรรค ประเด็น   
ท้าทายและประเด็นข้อเสนอแนะจากผลการดำเนินนงานในปี พ.ศ. 2565 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในปี พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา   
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จังหวัดตรังขึ้น เพ่ือรายงานผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่  รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อ
ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนได้รับทราบต่อไป   

 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
           ตุลาคม 2565 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

1.1 ความเป็นมา 
ตามมติคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 

2562 เห็นชอบในหลักการร่างแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG 
Roadmap) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 
ซึ่งแผนการขับเคลื่อนฯ ครอบคลุมการดำเนินการหลักใน 6 ด้าน ดังนี้ 

1) การสร้างการตระหนักรู้ ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความรู ้และความเข้าใจในเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการดำเนินการทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน 

2) การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับแผน 3 ระดับของประเทศ ขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย   
การพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างประเทศให้มั่นคง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 

3) กลไกการขับเคลื ่อนการพัฒนาที่ยั ่งยืน  มีคณะกรรมการเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืนเป็นกลไก
สนับสนุนการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย และหน่วยงานภาครัฐบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อนำไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 

4) การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน ดำเนินงานโดยยึดหลักความสัมพันธ์ 
เชิงเหตุและผล เพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการที่สำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ชาติ 
รวมทั้งขยายผลสู่การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่ (SDG Localization) 

5) ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั ้งในประเทศและภาคีการพัฒนา
ระหว่างประเทศ เพ่ือร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

6) การติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  ติดตามและประเมินผล 
การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้วยระบบฐานข้อมูลกลางที่มีการรายงานความก้าวหน้าจากหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องอย่างสม่ำเสมอ 

ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่การปฏิบัติของประเทศไทย  สำนักงานสภาพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขานุการ กพย. ได้จัดประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงาน 
ที่เกี ่ยวข้อง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการขับเคลื่อน SDGs ระหว่าง
หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักรายเป้าหมายหลัก (Goals) และเป้าหมายย่อย (Targets) กำหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันในระยะ 10 ปี ข้างหน้า รวมถึง รับทราบแนวทางการจัดทำ Roadmap รายเป้าหมายหลัก 
และการกำหนดค่าเป้าหมาย/หมุดหมายรายเป้าหมายย่อย โดยการจัดทำ Roadmap เพื่อการดำเนินการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยในระดับเป้าหมายหลัก (Goal) กำหนดให้เจ้าภาพรายเป้าหมายหลักเป็นผู้ดำเนินการ 
ในการจัดทำ Roadmap ให้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบรายเป้าหมายย่อยเพื ่อพิจารณากำหนดค่าเป้าหมาย 
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และหมุดหมาย (milestone) ให้สอดคล้องกับ SDGs และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั ้งกำหนดตัวชี ้ว ัดที ่เหมาะสม  โดยพิจารณาจากตัวชี ้ว ัดที ่สหประชาชาติกำหนดเป็นหลัก  (global SDG 
indicators) และอาจเสนอตัวชี้วัดทดแทน (proxy indicators) และตัวชี้วัดเพ่ิมเติม (additional indicators) เพ่ือให้
การขับเคลื ่อน SDGs สอดคล้องกับบริบทของประเทศ ตลอดจนประสานหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในการพัฒนา 
และจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด เพ่ือระบุแหล่งข้อมูล (sources) และผู้ประสานงาน (focal point) ด้วย 

กระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก เป้าหมายหลักที่ 4 
“สร้างหลักประกันว่า ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต” ซึ่งในการดำเนินงาน กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา รับผิดชอบการดำเนินงานขั บเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในภาพรวม และแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนที่นำทาง (Roadmap) การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา รับผิดชอบจัดทำแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  
ด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ที่สอดคล้องกับ Thailand’s SDG Roadmap เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินงาน สำหรับในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ  
ในระดับพ้ืนที่ กระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา เห็นชอบให้มีการ
แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และระดับจั งหวัด  
และให้มีการจัดทำแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) ระดับภาค/ 
กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน  

ดังนั้น ในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที่ 4) 
ไปสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดกรอบแนวทาง และกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงาน   
1.1 การดำเนินงานภาพรวม ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  

ด้านการศึกษา 
1.2 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับภาค ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด 
1.3 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ แผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด 
2. กลไกการดำเนินงาน แบ่งเป็น  

2.1 การดำเนินงานภาพรวม ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน  
ด้านการศึกษา โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก 

2.2 การดำเนินงานในพ้ืนที่ระดับภาค ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ ่มจังหวัด  โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 
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2.3 การดำเนินงานในพื้นที่ระดับจังหวัด ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด  โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 
และประสานงานหลัก 

จากกรอบแนวทางและกลไกการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ต้องอาศัยกลไกและความร่วมมือจากหน่วยงานหรือภาคีเครือข่าย  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง และในระดับพื้นที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างจริงจัง ต่อ เนื่อง ดังนั้น กรอบแนวคิดในการ 
กำหนดขอบเขตและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการฯ คือ ยึดเป้าหมาย SDG4 เป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายเดียว  
แต่แนวทางการปฏิบัติหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการ สามารถดำเนินการได้หลากหลายแนวทาง โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับสถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการหรือความจำเป็น รวมถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่  
เน้นการถ่ายทอดเป้าหมายการดำเนินงานจากภาพรวม (ส่วนกลาง) ไปสู่เป้าหมายการดำเนินงานในระดับพ้ืนพื้นที่ภาค
และจังหวัด ดังนั ้น ขอบเขตการดำเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักภายใต้โครงการฯ จึงมีกิจกรรมการดำเนิ นงาน 
ที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันในส่วนของขอบเขตและระดับความรับผิดชอบที่มีผลการดำเนินงานที่สอดคล้อง 
เชื่อมโยง และส่งผลกระทบต่อกันโดยตรง ได้แก่ ระดับกำหนดนโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก  
คือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. 
และระดับพ้ืนที่ หน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก คือ สำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
โดยกรอบแนวทางหรือกิจกรรมหลักท่ีจะดำเนินการ มีดังนี้ 

1. การประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ตรงกัน 
รวมทั้ง ระดมความคิดเห็น เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนที่นำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทางฯ  
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ความต้องการ/ความจำเป็น และบริบทที่เก่ียวข้อง 

3. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

4. การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื ่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน   

5. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ รับทราบ
และนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึง รายงานผลการดำเนินงาน  
ต่อคณะกรรมการฯ และ กพย. ตามลำดับ 

6. การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป  
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1.2 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง หน่วยงานทางการศึกษา 

และสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
(เป้าหมายที่ 4 : SDG4)  พ.ศ. 2565  

2) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ประเด็นท้าทายและประเด็นข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2565 มาพิจารณากำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในปีถัดไป 

3) เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ปี 2565 ต่อศึกษาธิการภาค 6 

1.3 แผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา 
แผนที่นำทางการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  

มีสาระสำคัญ แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำ และปัจจัยส่วนที่ 2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)  
กับการพัฒนาประเทศไทย ส่วนที่ 3 ความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (เป้าหมายหลักที่ 4) ส่วนที่ 4 
สาระสำคัญของแผนที่นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap) และส่วนที่ 5 
การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายหลักที ่ 4 สู ่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล โดยยึด
องค์ประกอบของแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDGs Roadmap) 
ตามที่ กพย. เห็นชอบ นำมาใช้เป็นกรอบหรือองค์ประกอบหลักของ SDG4 Roadmap ทั้งนี้ สำหรับสาระสำคัญ 
ของแผนที่นำทางฯ ส่วนที่มีความสำคัญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน 
คือ ส่วนที่ 4 ที่ได้นำเสนอให้เห็นภาพห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และตัวชี้วัดและเป้าหมายของการดำเนินงาน 
รวมถึงกรอบแนวทาง แผนงานหรือโครงการสำคัญในการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
ในแต่ละเป้าหมายย่อยให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 

เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 

SDG 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ  
เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
1) ร้อยละของเด็กในวัย ป.3 ที่มีทักษะการอ่านและการคำนวณขั้นพื้นฐาน ผลสอบ NT (ปี กศ. 2564) ศธ. (สพฐ.) 

2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  
(O-NET) (1) ภาษาไทย (2) คณิตศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์  
(4) ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ผลสอบ O-NET 
(ปี กศ. 2564) 

สทศ. 

3) อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น  
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. (ศทก.สป.) 
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เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 

SDG 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถม 
ศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 

1) ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู ้
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน
ชาต ิ(ดา้นคณุภาพเด็กปฐมวัย) 

พม. 

2) อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียน
ประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ  

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. (ศทก.สป.) 

SDG 4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิคอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัย 
ที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคุณภาพภายในปี 2573 

1) อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลายสายอาชวีศึกษา (ปวช.) : สายสามัญศึกษา) 

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. (ศทก.สป.) 

2) อัตราการเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ฐานข้อมูลการศึกษา อว. อว. 

SDG 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงาน 
ที่ดีและการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573 

1) สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

SDG 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ 
ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 2573 
1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา) 

ฐานข้อมูลกลาง 
ด้านการศึกษา ศธ. 

ศธ. (ศทก.สป.) 

2) ดัชนีความเท่าเทียมทางความมั่งคั่ง จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

3) ดัชนีความเท่าเทียมตามพื้นที่ จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศึกษา)  

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

SDG 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้ 
และคำนวณได้ ภายในปี 2573 
1) อัตราการอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไปจำแนกตามเพศ รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

2) อัตราการมีทักษะด้านการคำนวณของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป  
จำแนกตามเพศ 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 

3) อัตราการอ่านออกเขียนได้และมีทักษะด้านการคำนวณของประชากร 
อายุ 15 ปีขึ้นไป 

รายงานผลการสำรวจข้อมูล สสช. 
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เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 

SDG 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง 
การศึกษาสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริม
วัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในปี 2573 
1) ระดับการดำเนินการการกำหนดเรื่อง การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง
โลกและการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเรื่องหลักใน (ก) 
นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู (หลักสูตร
การผลติ/พฒันาครู)  และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 

จัดทำรายงานผล 
การวิเคราะห์ระดับ 
การดำเนินงานเชิงนโยบาย 
ตามประเด็นที่กำหนด 

ศธ. 

2) การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะ
เกี่ยวกับความเป็นพลเมือง หรือการพัฒนาที่ยั่งยืน (โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนเสริมหลักสูตร) 

เสนอตัวชี้วัดเพิ่มเติม 
เพื่อแสดงข้อมูลการดำเนินงาน 
เชิงปฏิบัต ิ

ศธ. 

SDG 4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มี
สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ทีป่ลอดภัย ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสทิธผิลสำหรับทกุคน  
1) สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภท
บริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มกีารเข้าถึง) (a) ไฟฟา้ (b) อินเทอร์เน็ต 
ที่ใช้ในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
(d) โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดอุุปกรณ์ที่ได้รบัการปรบัให้เหมาะสมกบั
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางรา่งกาย (e) น้ำดื่มพื้นฐาน (f) สิ่งอำนวยความ
สะดวกพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิง่อำนวยความ
สะดวกพื้นฐานในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวชี้วัดของ WASH 
ในเร่ือง น้ำ สุขอนามัย และสุขลกัษณะสำหรับทุกคน)) 

จะดำเนนิการพัฒนารปูแบบ
และวิธีการจัดเก็บข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ต่อไป 

ศธ. 

SDG 4.b ขยายจำนวนทุนการศกึษาในทั่วโลกทีใ่ห้สำหรับประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  
รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในแอฟริกาในการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ 
และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม และวิทยาศาสตร์ในประเทศพัฒนาแล้ว 
และประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ภายในปี 2563 
1) ปริมาณความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ที่เป็น
ทุนการศึกษา สำหรับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 

รายงานผลการดำเนนิงาน  กต. 

SDG 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณภาพ รวมถึงการดำเนินการผ่านทางความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครู 
ในประเทศกำลังพัฒนาเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สดุ และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี 2573  
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เป้าหมายย่อย/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล หน่วยงาน 

1) สัดส่วนของครูที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพื้นฐาน จำแนก
ตามระดับการศึกษา ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรม
การสอน) ซึ่งต้องดำเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ทำการสอนในระดับ 
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ (1) ก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา  
(3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ฐานข้อมูลทางการศึกษา ศธ. (สกศ.) 

 

1.4 กลไกการขับเคลื่อน  
1) กลไกการขับเคลื่อนระดับชาติ ได้แก่ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการนโยบาย

การพัฒนาเด็กปฐมวัย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน ฯลฯ 

2) กลไกการขับเคลื่อนระดับกระทรวง ได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา 

3) กลไกการขับเคลื่อนระดับพื้นท่ี 
3.1) คณะทำงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ ได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ด้านการศึกษา ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด  
3.2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  สำนักงานศึกษาธิการภาค/

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา 

3.3) หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย/สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถานศึกษา/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/นานาชาติ 

4) ภาคีการพัฒนา สนับสนุนความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั ้งในประเทศและภาคีการพัฒนา 
ระหว่างประเทศ เพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และภาคีการพัฒนาระหว่างประเทศ 
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ส่วนที่ 2 
การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) สู่การปฏิบัติ 

            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

2.1 การดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุน 
การขบัเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

1) ขอบเขตการดำเนินโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ 

(1) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 
Roadmap) ระดับพ้ืนที่ในระดับจังหวัด สู่เป้าหมายระดับประเทศ 

(2) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและระบบติดตามรายงานผลสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อน
เป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในภาพรวมของประเทศ 

1.2) เป้าหมาย 
(1) ร้อยละของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ตาม SDG4 Roadmap (ร้อยละ 100) 
(2) มีฐานข้อมูล เพื ่อการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัด SDG4 Roadmap 

(ร้อยละ 50) 
(3) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายหลักที่ 4 

ในพ้ืนที่ระดับจังหวัดแล้วเสร็จ และรายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด ภายในระยะเวลาที่กำหนด (1 ฉบับ) 
1.3) กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ 

(1) การประชุม ชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทางและเป้าหมายการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู่การปฏิบัติ ให้ถูกต้อง ตรงกัน 
รวมทั้ง ระดมความคิดเห็น เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

(2) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนที่นำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทางฯ 
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ความต้องการ/ความจำเป็น และบริบทที่เก่ียวข้อง 

(3) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

(4) การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน  
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(5) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ 
รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึง รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

(6) การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน 
เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 การดำเนินโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG4 Roadmap) ในพื้นที่ระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษา SDG4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบประมาณ 30,000  บาท 

1) ขอบเขตการดำเนินโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ในพ้ืนที่ระดับจังหวัด  
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 2. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง มีโครงการขับเคลื่อนเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDG4 Roadmap     
ในระดับจังหวัด 

1.2) เป้าหมาย 
1. หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนด้าน

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ เท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีโครงการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ยั่ งยืนด้านการศึกษา เพื ่อเสนอขอ
งบประมาณจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ  อย่างน้อย 10 โครงการ 

3. มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษา   

1.3) กิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้อง

เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง  

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา 

3. ประสาน รวมรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงสู่
เป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนที่นำทางฯ  

4. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ นำเสนอ
คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายฯ และศึกษาธิการภาค 

5. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ เพ่ือเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 
2) ผลการดำเนินงาน  

2.1) การประชุม ชี ้แจง สร้างความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับกรอบแนวทางและเป้าหมาย          
การขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษา และแผนที่นำทางฯ (SDG4 Roadmap) ไปสู ่การปฏิบัติ           
ให้ถูกต้อง ตรงกัน รวมทั้ง ระดมความคิดเห็น เพ่ือกำหนดแนวทางการดำเนินงานและบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้เชิญคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา 
ที่  2/2565 ลงวันที่ 31 พ.ค. 2565  จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบแนวทาง    
ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา
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ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในพื้นที่จังหวัดตรัง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง รายละเอียดดังนี้  

กล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดตรัง โดย 
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์การประชุม แนะนำคณะทำงานตามคำสั่งแต่งตั้ง สร้างรับรู้การ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดตรัง 

 
แนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดตรัง 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
----------------------------------- 

 
สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยกำหนดเป้าหมาย

การพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 17 เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย        
เพื ่อเป็นกรอบแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน ซึ ่ง ในการดำเนินงานของประเทศไทย ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน หรือ “กพย.” โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ ทำหน้าที่
กำหนดแนวทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้น สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั ่งยืนของประเทศไทย กพย. ได้เห็นชอบแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนสำหรับประเทศไทย 
(Thailand’s SDGs Roadmap) และกำหนดให้ ตั้งแต่ปี 2564 - 2573 เป็นทศวรรษแห่งการทำจริง “Decade of 
Action” รวมทั้ง กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักในระดับเป้าหมายหลัก (C1) และระดับเป้าหมาย
ย่อย (C2) ทำหน้าที ่กำหนดแนวทางการดำเน ินงานและจัดทำแผนที ่นำทาง (Roadmap) เพื ่อเป ็นกรอบ 
แนวทางการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนที่กำหนดไว้  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมาย 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานหลักเป้าหมายหลักที่ 4 “สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต”  การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา     
ที่ยั่งยืน เป้าหมายหลักที่ 4 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน     
ด้านการศึกษา มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน 

เพื่อให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม   
มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหาและความต้องการของพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา ซึ่งในการ
ดำเนินงานมีภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก และต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง และจริงจัง 
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมาย    
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง ตามคำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา  ที่ 2/2565  ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมายการดำเน ินงานเพื ่อข ับเคล ื ่อนเป้าหมายการพัฒนา  
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด 

2. จัดทำ ทบทวน ปรับปรุงกรอบแนวทางการดำเนินงาน หรือแผนที่นำทางขับเคลื ่อนเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ บริบท 
สภาพแวดล้อม ความต้องการจำเป็นในพ้ืนที่  
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3. ประสานกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาในพื ้นที ่ เพื ่อจัดทำแผนบูรณาการหรือแผนปฏิบัติการ  
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนที่นำทางขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด ไปสู่การปฏิบัติ       
ให้บรรลุเป้าหมาย 

4. กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื ่อนเป้าหมาย        
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัด รวมทั้ง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงาน
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ 

5. ประสาน จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนที่นำทางฯ เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจัดทำสารสนเทศ สถิติหรือฐานข้อมูลการดำเนินงาน ขับเคลื ่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด รวมถึงพัฒนารูปแบบ วิธีการหรือกระบวนการในการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศ สำหรับตัวชี้วัดกลุ่มท่ียังไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 

6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 
นำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาทราบและพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ส่วน
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

7. ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ในฐานะผู้รับผิดชอบและประสานงานหลักการดำเนินงานขับเคลื่อน
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในระดับพ้ืนที่ จึงได้จัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษา SDG4 จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อหน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนต่อไป   สรุปขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วม ระยะเวลา 
1 ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูล เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน17 

เป้าหมายหลัก และ 169 เป้าหมายย่อย  การขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ แผนที่นำทางการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาSDG4 
Roadmap ระดับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับภาค ระดับจังหวัด  

กลุ่มนโยบายและแผน กุมภาพันธ์ 
2565 

2 เสนอแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง  ต่อปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพ่ือแต่งตั้ง 

กลุ่มนโยบายและแผน มีนาคม 2565 

3 แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้ารับ
ฟัง การสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาระดับภาค ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ 
Zoom Meeting 

คณะทำงานฯ ตาม
คำสั่งที่ 2/2565 ลง
วันที่ 31 พ.ค. 2565  

23 มิถุนายน 
2565 

4 จัดทำกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง 

ศธจ.ตรัง รอง ศธจ.
ตรัง 
กลุ่มนโยบายและแผน 

24 มิถุนายน 
2565 
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ที ่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบและผู้ร่วม ระยะเวลา 
5 แจ้งคณะทำงานฯ ตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้กรอบ

แนวทางในการขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืนด ้าน
การศึกษาจังหวัดตรัง  

คณะทำงานฯ ตาม
คำสั่งที่ 2/2565 ลง
วันที่ 31 พ.ค. 2565  

30 มิถุนายน 
2565 

6 ส่งเครื่องมือติดตาม ประเมินผลประเมินผลการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ได้รายงานข้อมูล 

ศธจ.ตรัง รอง ศธจ.
ตรังกลุ่มนโยบายและ
แผน 

กรกฎาคม 
2565 

7 ประช ุมคณะทำงานว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล จ ัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานฯ  

ศธจ.ตรัง รอง ศธจ.
ตรังกลุ่มนโยบายและ
แผน 

23 กันยายน 
2565 

8 รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนฯ ไปยังสำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 6 และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ศธจ.ตรัง รอง ศธจ.
ตรังกลุ่มนโยบายและ
แผน 

30 กันยายน 
2565 

2.2) การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนที่นำทางฯ หรือทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทางฯ  
ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ ความต้องการ/ความจำเป็น และบริบทที่เก่ียวข้อง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการทบทวน กรอบแนวทางการดำเนินงานขับเคลื ่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในคราวประชุม
เดียวกันกับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืนด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   คณะทำงานได้ร่วมกัน
พิจารณากรอบแนวทางในการขับเคลื่อน ฯ ในแต่ละเป้าหมายย่อย เพื่อให้ส่งผลต่อ ตัวชี้วัด  ค่าเป้าหมายที่กำหนด 
และการพิจารณาดูว่าตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เดิม ยังสามารถใช้วัดได้หรือไม่  และหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบ
ในการขับเคลื่อน และรายงานผลการขับเคลื่อน เป็นหน่วยงานใดบ้าง ครอบคลุมทุกหน่วยงานหรือไม่ คณะทำงานได้
ร่วมกันเสนอแนะแก้ไขเพิ่มเติม และรับทราบร่วมกันในการบูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุผล ที่ประชุมได้
เสนอแนะให้นำตัวชี้วัดค่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 
2566-2570 เพ่ือจะได้ไม่ต้องทำซ้ำซ้อน เพราะมีกระบวนการที่เหมือนกัน  และให้จัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยง
และส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา (SDG4) ในพื้นที่จังหวัดตรัง  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมจำนวน 66 คน  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 
2565  ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง   
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- กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อ   การขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง  โดยศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

- ชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์การประชุม  
- ชี้แจงรายละเอียดโครงการที่แต่ละกลุ่มได้เสนอไว้ในคราวประชุมคณะทำงานยกร่างแผนฯ 
- ชี้แจงแบบฟอร์มการเขียนโครงการแบบย่อ (Project Brief) โดย นายอดิศร  แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการ

จังหวัดตรัง 
- แบ่งกลุ่มตามระดับการศึกษา จัดทำรายละเอียดโครงการแบบย่อ  (Project Brief)  ตามโครงการที่ 

แต่ละกลุ่มได้เสนอไว้  โดยคณะทำงานแต่ละกลุ่ม  
- สรุปผลการจัดทำรายละเอียดโครงการแบบย่อ  

คณะทำงานได้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่ี 1 ปฐมวัย   กลุ่มท่ี 2 พื้นฐาน   กลุ่มท่ี 3 อาชีวศึกษา  
กลุ่มท่ี 4 อุดมศึกษา และกลุ่มที่ 5 การศึกษาพิเศษ ศูนย์วิทย์ และ กศน.  ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ร่วมกันคิดโครงการ/กิจกรรม 
ตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้เป้าหมายย่อยในแต่ละข้อได้โครงการแบบย่อ จำนวน 17 โครงการ  

2.3) การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือติดตาม และรายงานผลการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาจังหวัด ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานข้อมูล ตามกำหนดเวลา       
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

2.4) การจัดเก็บข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูลพื้นฐาน   

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อนำมา
ประกอบการจัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565  ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบบางหน่วยยังไม่ได้รายงานตามกำหนดเวลา ซึ่งก็ใช้การ
ประสานงานส่วนตัว เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล 

2.5) การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื ่อเสนอคณะกรรมการฯ หรือคณะทำงานฯ 
รับทราบและนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไป รวมถึง รายงานผลการ
ดำเนินงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานฯ  ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในพื้นที่จังหวัดตรัง   
ในวันศุกร์ที่  23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บ 
นำจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด  

2.6) การวิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็นร่วมกัน  
เพ่ือกำหนดกรอบแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือกำหนดแนวทางหรือนวัตกรรมการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายในระยะต่อไป 
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ผลจากการดำเนินงาน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
1. การสร้างการรับรู้ ความตระหนัก ให้ความสำคัญในการร่วมมือกันขับเคลื ่อนเป้าหมายฯ ยังไม่

บรรลุผลเท่าที่ควร เนื่องจากคณะทำงานตามคำสั่ง ส่งผู้แทนเข้าร่วมการรับฟัง ส่งผลให้ในส่วนของการขับเคลื่อนที่
จะต้องเป็นนโยบายจากหัวหน้าส่วนราชการจึงมีน้อย เป็นการขับเคลื่อนโดยการดำเนินงานแผนงานโครงการตาม
ภารกิจ  เสนอแนะให้หน่วยงานต้นสังกัดของแต่ละส่วนได้สร้างการรับรู้ ความตระหนัก ให้ความสำคัญ แก่ผู้บริหารใน
สังกัด ได้เข้าใจร่วมกัน และพร้อมดำเนินการขับเคลื ่อน ซึ ่งจะส่งผลให้ผู ้ใต้บังคับบัญชาได้ดำเนินการในระดับ
ปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

2. การทบทวนแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  ซึ่งบางเป้าหมายย่อยก็ไม่สามารถหาข้อมูล
เพื่อตอบตัวชี้วัดได้  จึงควรมีการทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปของตัวชี้วัดแต่ละตัว นิยามศัพท์ ค่าเป้าหมายที่จะกำหนด
ว่าควรเป็นเท่าไร เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในการรายงานจากระดับล่างขึ้นไปจนถึงระดับกระทรวง  

3. การจัดทำฐานข้อมูล เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDG4 Roadmap ยังไม่ชัดเจนใน
แหล่งของข้อมูล แนวทางการจัดเก็บ  ระบบฐานข้อมูลที่ส่วนกลางจะต้องรับผิดชอบก็ยังดำเนินการไม่เสร็จเรียบร้อย 
ส่งผลให้เกิดความยุ่งยากในการจัดเก็บที่ไม่ตรงตามตัวชี้วัด บางครั้งต้องใช้ข้อมูลซึ่งเป็นเพียงพอมูลสนับสนุนการบรรลุ
เป้าหมายย่อยเทา่นั้น  ไม่ใช่เป็นข้อมูลหลัก ซึ่งถ้ามองในภาพรวมก็อาจจะไม่ชัดเท่าที่ควร 

4. เสนอให้มีนโยบายบูรณาการการขับเคลื่อนเป้าหมายฯ ด้านการศึกษารวมกับแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัด  ซึ่งเป็นแผน 5 ปี  และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  เพื่อให้ง่ายแก่การดำเนินงานในกรณีท่ีบุคลากรใน
แต่ละสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมีไม่เพียงพอ ซึ่งบุคลากรที่เก่ียวข้องก็เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ไม่ต้องดำเนินการ 
หลายครั้ง ลดขั้นตอนการดำเนินงาน งบประมาณ เวลา แต่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ครบทุกมิติ  
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ส่วนที่ 3 

ความก้าวหน้าการดำเนินงาน 
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) 
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ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4) รายเป้าหมายย่อย 
 

1) เป้าหมายย่อย SDG 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย 
นำไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล ภายในปี พ.ศ. 2573 
ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.1.1 สัดส่วนของเด็ก/เยาวชนใน (ก) ระดับชั้น ป.2 หรือ ป.3 (ข) ป.6 และ (ค) ม.3 ท่ีมีความสามารถตามเกณฑ์ขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย  
                                            ใน (1) ด้านการอ่าน และ (2)ด้านคณิตศาสตร์ หรือการคิดคำนวณ  

4.1.2 อัตราการสำเร็จการศึกษา (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
 ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.1.1 (1) ร้อยละของเด็กในวัยเรยีนช้ัน ป.3 ที่มีทักษะการอ่านและการคำนวณขั้นพ้ืนฐาน  

จำนวนผู้เข้าสอบและร้อยละนักเรียน จำแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้  ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
 - ด้านภาษาไทย 537 23.13 773 33.30 677 29.16 334 14.39 
 - ด้านคณิตศาสตร์  295  12.70  620  26.70 933 40.18 474 20.41 

แหล่งข้อมูล  :  สพฐ. สช. ตชด. 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.1.1 (2) คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) (1) ภาษาไทย (2) คณติศาสตร์ (3) วิทยาศาสตร์ (4) ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
                                             ปีการศึกษา 2564 

ระดับชั้น 
กลุ่มสาระวิชา 

รวม 4 วิชา 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 51.86 38.56 34.98 39.96 41.34 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 54.15 26.35 32.35 31.12 35.99 

แหล่งข้อมูล  :  สทศ. 
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ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.1.1 (3) อัตราการสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  
นักเรียน/ระดับการศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

นักเรียนท้ังหมด 51,016 24,385 14,740 
นักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษา 50,210 23,129 13,940 

ร้อยละ 98.42 94.84 94.57 
แหล่งข้อมูล  :  ศธ. (ศทก.) 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ การอ่านออก เขียนได้ 
ลายมือสวน และการเรียนการสอนภาษาไทย 
ในศตวรรษที่ 21 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 2 

เชิงปริมาณ :  
1. นักเรียนช้ัน ป.1-3 อ่านออก ร้อยละ 91.43 
เขียนได้  ร้อยละ 84.72 
2. นักเรียนช้ัน ป.4-6 อ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 95.43 
เขียนเรื่องได้ ร้อยละ 97.52 
3. นักเรียนช้ัน ม. 1-3 การอ่าน ร้อยละ 90.21 การ
เขียน ร้อยละ 96.08 
เชิงคุณภาพ :  
1. นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออก เขียนได้  
2. ครูมีวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้      
คิดคำนวณได ้

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

2. โครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
กิจกรรม 

เชิงปริมาณ :   
1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม  18 แห่ง 
2. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายมีนวัตกรรม 18 ช้ินงาน 
 

1. ไม่สามารถจดัอบรมจำนวน
คนท่ีมากกว่า 50 คน เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดโควิด – 19 
 

2. จัดอบรมระบบ 2 ทาง คือ 
อบรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ 
อบรมผ่านระบบ Google Meet 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานโครงการ
และจัดทำplatform ของโครงการ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 
3. จัดทำนวัตกรรมการศึกษาและสื่อ สำหรบัการ
ดำเนินงานโครงการของสถานศึกษา 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการและการนเิทศ ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ 
5. กิจกรรมคัดเลือกนวัตกรรมทางการศึกษา 
6. สรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศธจ.ตรัง  

เชิงคุณภาพ :   
1.ร้อยละ100 ของโรงเรียนกลุ่มเปา้หมายมคีวามรู้  
ความเข้าใจในการอบรมการพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษาเพิ่มขึ้น 

3. โครงการติวเข้ม O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 
กิจกรรม 
ติว O-NET ให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ทุกวัน
จันทร์ –ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 14.30 – 15.30 น. 
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ :  
     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เข้าร่วมโครงการ
ทั้งหมด 26 คน 
เชิงคุณภาพ :  
     ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 คน ท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นด้านผลทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ระดับดีขึ้นไป  

     นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือ
ในการทำกิจกรรม 

      ควรมีการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย เพื่อดึงความ
สนใจของนักเรียน 

4. โครงการประชุมยกระดับผลสมัฤทธิ์การทดสอบทาง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) 2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ กศน.จังหวัดตรัง 
 

เชิงปริมาณ :   
     ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบคุลากรในสังกัด
สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง จำนวน 50 คน 
 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
 เชิงคุณภาพ :   

     นักศึกษา กศน.จังหวัดตรัง มีผลการเรยีนและ
ผลการทดสอบระดบัชาติ N-NET ภาคเรยีนที่ 
1/2565 ผ่านเป้าหมายมาตรฐานตามตัวชีวัด
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
กิจกรรม  
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แก่ครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 2 

เชิงปริมาณ :    
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษไดร้ับการพัฒนาและ
ยกระดับความรูภ้าษาอังกฤษโดยใช้ระดับการพัฒนา
ทางด้านภาษษ (CEFR) จำนวน 215 คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.07 
เชิงคุณภาพ :    
     ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถจัดการเรียน  
การสอนได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนได ้

ไม่ม ี ไม่ม ี

6. โครงการเสริมสร้างศักยภาพครูในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology มาใช้เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
กิจกรรม  
1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสรมิให้ครูมีความรู้และความ
มั่นใจในการใช้แอปพลิเคชั่นและเครื่องมือออนไลนส์ำหรับ

เชิงปริมาณ :  
     ร้อยละ 80 ของครูผู้สอนที่ผ่านการอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทลั 
เชิงคุณภาพ :  

     คุณครูบางส่วนยังขาดทักษะ
ดิจิทัล มีความกังวล และไม่กล้า
ใช้เครื่องมือ application  
และแฟลตฟอร์มต่าง ๆ 
 

     ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู  
เข้ารับการอบรมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทลั Digital 
Technology อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครู  



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง 21 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ใช้การจัดการเรียนการสอน เช่นการสร้างคลังข้อสอบ
ออนไลน์ การสร้างสื่อด้วย canva การสร้างข้อสอบด้วย 
Live Worksheet  
2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดการเรยีนรู้
วิทยาการคำนวณสำหรับครู C4T” ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น  
3. อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสตูร Scratch” พื้นฐาน 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 2 

     ครูผู้สอนสามารนำองค์ความรูม้าประยุกต์ใช้ใน
การสร้างสื่อและกรจดัการเรียนรู้ผา่น Application 
และใช้แพลตฟอรม์ต่าง ๆ ได ้
 

ในการใช้ application และ
แฟลตฟอร์มต่าง ๆ 
 
 

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีการศึกษา 2565 
กิจกรรม 
1.  เรื่อง การตัดต่อการทำสื่อ และสร้าง Channel ลง 
Youtube 
2.  เรื่องการใช้งาน CANVA 
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ :  
     ครูและบุคลากร เข้ารว่มโครงการ ทั้งหมด 31 คน 
เชิงคุณภาพ :  
     ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 24 คน ท่ีมีระดับ
ความคิดเห็นด้านผลทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ระดับดีขึ้นไป 

     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ของโรงเรียนกีฬาจังหวัดไม่
เพียงพอ ต่อการใช้งาน จึงต้อง
ขอใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 

     ควรจัดโครงการ 2 ปีต่อ    
1 ครั้ง เพื่อให้ครูนำความรูไ้ป
ประยุกต์ในการจัดการเรียน  
การสอน และนำผลที่ได้มา
ปรับปรุงในการจดัโครงการ 
ครั้งต่อไป 

8. โครงการขับเคลื่อนพัฒนายกระดับโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากล 
กิจกรรม 
1. จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. นิเทศ กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงาน ตรวจเยีย่ม  
ผลการดำเนินงาน จำนวน 7 วัน 

เชิงปริมาณ :  
1. โรงเรียนในสังกัดไดร้ับการพัฒนาตาม 
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
ภาคเรยีนละ 1 ครั้ง 
2. โรงเรียนในสังกัด ตามกลุ่มเป้าหมายได้รับ 
การติดตามตรวจเยี่ยมทุกโรง ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
หรือตามความต้องการของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
3.  เสนอแสดงผลการดำเนินงานตามแนวทางโรงเรยีน
มาตรฐานสากล ด้วยรูปแบบออนไลน ์
หน่วยงานรับผิดชอบ สพม.ตรัง กระบี ่
 

 
เชิงคุณภาพ :    
1. โรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนการบริหารจดัการตาม
แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
2. โรงเรียนในสังกัดมีการพัฒนายกระดับการจัด
การศึกษา พัฒนาผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก 
มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล  

9. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active 
Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 
กิจกรรม 
1. (P) วางแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ โดย
การสำรวจข้อมูลการอบรมฯของครูและบคุลากรของ
โรงเรียนในสังกัด ปรากฏว่ามีครูและบุคลากรจำนวน 239 
คน 
2.  (D) ดำเนินงานตามแผน โดยจดักิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัดที่ยัง
ไม่เคยผ่านการอบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
Active Learning เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ด้วย
รูปแบบออนไลน ์

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ Active Learning 
เพื่อพัฒนาสมรรถนะผูเ้รียน ด้วยกระบวนการการ
จัดการเรียนรูActive Learning แบบ 
Fundamental AL Training 
2. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนในสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง 
กระบี่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพือ่พัฒนาสมรรถนะ
ของผู้เรียน ด้วยกระบวนการการจดัการเรียน
รูActive Learning แบบ Fundamental AL 
Training 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
3. (C) นิเทศ กำกับ ติดตามการจดัการเรียนรู้ของครูทีเ่ข้า
รับการอบรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1-2 ครั้ง 
4.  (A) การคัดเลือกผลงานการจัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
Active Learning สู่การพัฒนาสมรรถนะของ 
ผู้เรยีน สรุปผล รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการนำ
ปัญหา/อุปสรรคจากการดำเนินโครงการ มาปรับปรุง 
แก้ไขพัฒนาสำหรับการจดัทำโครงการในปีงบประมาณ
ถัดไป (ระยะที่ 3 และ 4 อยู่ระหวา่งการดำเนินการ) 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพม.ตรัง กระบี ่
 

3. ร้อยละ 100 นักเรียนของโรงเรยีนในสังกัดได้รับ
การจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning ด้วย
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
แบบ Fundamental AL Training 
4. ร้อยละ 100 สถานศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ ได้รับการนิเทศ 
และใช้กระบวนการนิเทศแบบ Coaching กำกับ 
ติดตาม และรายงานผลการดำเนนิการของ
สถานศึกษา 
เชิงคุณภาพ :    
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรยีน ด้วยกระบวนการการจัดการ 
เรียนรAูctive Learning แบบ Fundamental AL 
Training 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรงั กระบี่ มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วย
กระบวนการการจัดการเรียนรAูctive Learning 
แบบ Fundamental AL Training 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
3. ผู้เรียนไดร้ับการจดัการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ด้วยกระบวนการการจดัการเรียนรAูctive 
Learning แบบ Fundamental AL Training 
4. สถานศึกษาไดร้ับการนเิทศ กำกับ ติดตาม ด้วย
กระบวนการ นิเทศแบบ Coaching 

10. การนิเทศภายใน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน โดยใช้ TUNGKAI MODEL 

หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนตรงัรังสฤษฎ ์

 

เชิงคุณภาพ :    
     การใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. ผู้มีส่วนเกีย่วข้องมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลของโรงเรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากข้ึนไป 
2. ครูร้อยละ 100 ได้รับการนเิทศภายในเพื่อ
ยกระดับและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนให้มี
คุณภาพ 
3. ผู้เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระดับ
สถานศึกษาเฉลี่ยรวมสูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
4. ผู้เรียนมีผลทดสอบ O-Net สูงกว่าปีการศึกษาท่ี
ผ่านมาอย่างน้อย 2 กลุ่มสาระ 

ไม่ม ี ไม่ม ี

11. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนที่

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

กิจกรรม 

เชิงคุณภาพ :    
1. ผู้บริหารมีนวัตกรรมการบริหาร ครบร้อยละ 100 
และครผููส้อนมีนวัตกรรมการเรยีน 
การสอน ครบร้อยละ 100  

1. มีครูบรรจุใหม่จำนวนมาก จึง
ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในด้าน
การจัดการเรยีนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) 

1. โรงเรียนจดัการพัฒนา
บุคลากรเอง 
2. ใช้วิธีออนไลน์ในการพัฒนา
บุคลากร 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. วิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการประจำปี

งบประมาณ 2555 จุดเน้นที่ 2 การยกระดับคณุภาพ

การศึกษา 

2. ประชุมวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้การ

จัดการเรียนรู้รูปแบบ Active 

Learning 

3. อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการจดัการเรียนรูเ้ชิงรุก 

(Active  learning)   ในศตวรรษที่ 21 

4. อบรมครู เรื่อง “การจดัการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรยีน” 

หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 1 

2. ร้อยละ 100 ของครูสามารถออกแบบแผนการ
จัดการเรียนรู้ โดยเน้นการจดัการ 
เรียนรูเ้ชิงรุก (Active Learning) ครบทุกรายวิชา 
และครบทุกระดับช้ัน 
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนในสังกัดไดร้ับการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู ้
เชิงรุก (Active Learning) 

2. ขาดแคลนงบประมาณ
สนับสนุน 

1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย 
      1. โรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งรองรับผู้เรียนที่มีความพร้อมน้อย มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากขาดทรัพยากรต่าง ๆ มาสนับสนุน 

2. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือในส่วนของการเรียนฟรี ไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ  และเป็นการจัดสรรที่ไม่ได้มองถึงสถานภาพของผู้เรียนแต่ละ
คนซึ่งมีความต้องการ จำเป็นไม่เท่ากัน 

3. โรงเรียนที่มีคุณภาพ มักกระจุกอยู่ในตัวเมือง  
4. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.3 อยู่ในระดับปานกลาง เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ เนื่องจากไม่ได้เปิดเรียน On-line 
5. นักเรียนออกกลางคันจากโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ิมขึ้น  
6. งบประมาณไม่เพียงพอในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  
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7. สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  
8. ผู้บริหารสถานศึกษารุ่นใหม่ขาดประสบการณ์ในการบริหาร  
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภารกิจงานนอกเหนือจากการสอน  
10. ผู้ปกครองมีค่านิยมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง  
11. มีความเลื่อมล้ำด้านรายได้ของผู้ปกครอง ส่งผลต่อการเรียนของเด็ก  

1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
      1. พฒันาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ หานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ เน้นผลการดำเนินงานที่ตัวเด็กเป็นสำคัญ ทุกฝ่ายต้องให้

ความสำคัญและร่วมมือกัน ของทุกฝ่ายรวมทั้งชุมชนด้วย  
2. ควรมีการกำหนดระเบียบข้อกฎหมายที่จริงจังในการยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ หากไม่ได้ตามเกณฑ์หรือมาตรฐานก็ต้องดำเนินการควบรวม

อย่างจริงจัง คุณภาพการศึกษาจึงจะเกิดขึ้น  
3. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพให้มีกระจายในแต่ละพ้ืนที่  
4. การจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี ควรพิจารณาเงื่อนไขอ่ืน ๆ เกี่ยวกับสภาพครอบครัว ความเป็นอยู่  ไม่ควรกำหนดจัดสรรให้จำนวนเท่ากันทุกคน 
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2) เป้าหมายย่อย SDG 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา  
    สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ ภายในปี 2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 
                                          4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.2.1 ร้อยละของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้ และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย จำแนกตามเพศ 
                                 4.2.2 อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรยีนประถมศึกษา) จำแนกตามเพศ      

จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ที่มีพัฒนาการทางด้านสุขภาพ การเรียนรู้  
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพตามวัย  

อัตราการเข้าเรียนปฐมวัย (อย่างน้อย 1 ปี ก่อนถึงเกณฑ์อายุเข้าเรียนประถมศึกษา) 
จำแนกตามเพศ  

จำนวนทั้งหมด เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ จำนวนทั้งหมด เพศชาย ร้อยละ เพศหญิง ร้อยละ 
20,712 10,501 50.70 10,012 48.34 20,712 10,664 51.49 10,048 48.51 

แหล่งข้อมูล  :  พม.                  แหล่งข้อมูล  :  ศธ. (ศทก.) 
 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการอบรมพัฒนาครูเพ่ือนำสู่การปฏิบัติให้เด็กมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างครอบคลุม 
กิจกรรม 
1. อบรมหลักสูตรการพัฒนาโรงเรยีนส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัยทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสำคญัตามแนวคิด
มอนเตสซอรี (Montessori) ในบรบิทสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ผ่านระบบอเิล็กทรอนิกส์) 
2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์นอ้ยประเทศไทย 
3. กิจกรรมประเมินพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก 

เชิงคุณภาพ : 
1. Best Practice ด้านการจดัการเรียนการสอน
ปฐมวัย มาชฉิ่งความดี โรงเรียนบา้นย่านตาขาว 
2. Best Practice การส่งเสริมทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้นิทานประกอบ โรงเรียน   
อนุบาลตรัง 
3. Science Show สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียน          
วัดควนวิเศษ 

     เนื่องจากเด็กได้หยดุเรยีน
เป็นเวลานาน จึงทำให้เกดิ
ภาวะถดถอยทางการเรียนรู ้

                        

     สถานศึกษาได้ส่งเสริมครูให้
ได้รับการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดยจดัการเรียนรูแ้บบโครงงาน
ด้วยการลงมือปฏิบัตจิริง 
ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองในเรื่อง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการ
จัดประสบการณ์ จดัหาสื่อท่ี
หลากหลาย และทันสมยั 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
4. ส่งเสรมิให้ครไูด้ใช้เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์ให้กับ
เด็กท่ีหลากหลาย 
5. คัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เปน็เลิศ (Best  Practice)  
ด้านการจดัการเรียนการสอน 
6. ส่งเสรมิสื่อ และจัดหาคลังสื่อจากอินเทอร์เน็ต และ
ประกวดสื่อ 
7. นิเทศ ติดตามอยา่งต่อเนื่อง 
8. การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 
สำหรับเด็กปฐมวยั 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 1 

2. โครงการพัฒนาบุคลากรสูยุค 4.0 
กิจกรรม 
1. พัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ เพื่อการปฏิบตัิงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เชิงปริมาณ: 
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหกับพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ
ของศูนยก์ารศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัด
ตรัง จำนวน 1 วัน ผู้เข้าอบรม จำนวน 25 คน 
เชิงคุณภาพ: 
     พี่เลี้ยงเด็กพิการมีความร ูความเข้าใจและ    
เจตคติทีด่ีในบทบาทหนาที่ของพี่เลี้ยงเด็กพิการ  
และสามารถนําความรทูีไ่ดร้ับจากการฝกอบรม    
ไปประยุกตใชในการเป็นผู้ช่วยครูเพื่อพัฒนา
ศักยภาพเด็กพิการ 

1. ตารางทีก่ำหนดในกิจกรรม
ไมส่อดคลองกับวันเวลาของ
วิทยากร 

2. งบประมาณไมเ่พียงพอ 
ในการจัดกิจกรรม 

     จัดทำตารางการอบรมและ
ปฏิทินท่ีชัดเจนและประสานงาน
กับวิทยากรล่วงหน้า 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. การสรางความเขาใจในการรับการประเมินตามขอตกลงใน
การพัฒนางาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ทักษะด้านการออกแบบและจัดทำ Infographic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ: 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 26 คน 
เชิงคุณภาพ: 
1.ผู้ บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษามีความร ูความเขาใจ เกี่ยวกับการรับการ
ประเมินตามขอตกลงในการพัฒนางาน 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบคุลากรทางการ
ศึกษได้ดำเนินการเตรยีมความพรอมในการ
จัดเตรียมเอกสารเพื่อเตรียมรับการประเมินผล   
การปฏิบัติงาน 
 
เชิงปริมาณ: 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 41 คน 
เชิงคุณภาพ: 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีความร ูความเขาใจ  
ด้านเทคนิคการออกแบบและสร้าง Infographic 
2 ผู้บริหารสถานศึกษาครูมีความรแูละทักษะการใช
งานโปรแกรมสรา้ง Infographic 
3. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู สามารถนําความรทูีไ่ด้
ไปใชสื่อสารในสถานศึกษา และประยุกตใชงาน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
 
 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบตัิงานด้วยใจบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข (Happy Healthy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 

จังหวัดตรัง 

ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เชิงปริมาณ: 
     ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน 71 คน 
เชิงคุณภาพ: 
1. บุคลากรศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัด
ตรัง มีการบริการที่ดตีอเพื่อนร่วมงานและผูม้ารบับริการ 
2. บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 
จังหวัดตรัง มีศักยภาพในการบริการ 
 
เชิงปริมาณ: 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรมี
สมรรถภาพทางกายดีขึ้น 
2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรไดร้ับ
การตรวจสุขภาพประจำป 
เชิงคุณภาพ: 
1. ผูบ้รหิาร ครูและบุคลากรมสีมรรถภาพทางกายดีขึ้น 
2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรไดร้ับการตรวจสุขภาพ
ประจำป 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
3. โครงการ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย

ในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด) ปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 

กิจกรรม 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) สำหรับ

เด็กปฐมวัย โดยใช้ Home Based Learning ผ่านระบบ

ออนไลน ์

2. นิเทศ ติดตามสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เรื่อง 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะทาง

สมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ Home Based 

Learning 

3. คัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

การพัฒนาเด็กปฐมวยัระดับจังหวดั 

4. จัดทำรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาการจดัการศึกษา

ปฐมวัยในระดบัพ้ืนท่ี (จังหวัด) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน่วยงานรับผิดชอบ ศธจ.ตรัง 

เชิงปริมาณ :    
1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาทักษะทางสมอง 
(EF) สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ Home Based 
Learning ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 22-23 
กุมภาพันธ์  2565 ครูปฐมวัยกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
ประชุมฯ จำนวน 200 คน 
2. นิเทศ ติดตามสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เรื่อง การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
การพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ Home Based Learning ระหว่างวันท่ี 23-
30 มิถุนายน 2565 ณ สถานศึกษา/สถานพัฒนา 
เด็กปฐมวัย ในจังหวัดตรัง จำนวน 21 แห่ง 
3. ครูปฐมวัยของสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จำนวน 21 แห่ง ได้รับการนิเทศ ติดตาม 
เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นการ
พัฒนาทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัย  
โดยใช้ Home Based Learning 
เชิงคุณภาพ :    
1. ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะทางสมอง (EF) สำหรับเด็กปฐมวัยโดยใช้ 
Home Based Learning มีความรู้ ความเข้าใจมาก
ขึ้น โดยพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียน 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
(ค่าเฉลี่ย 8.50) สูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
(ค่าเฉลี่ย 5.53) (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
2. ครูปฐมวัย จำนวน 47 คน ท่ีไดร้ับการนิเทศ    
ติดตามฯ นำความรู้ไปออกแบบกิจกรรม และจดั
ประสบการณ์ที่เน้นการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 
สำหรับเด็กปฐมวยั ได้อย่างถูกต้อง และส่งเสริมให้
ผู้ปกครองมีความเข้าใจและมสี่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมทีส่่งเสริมการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 
ให้กับเด็กท่ีบ้าน 
3. การคัดเลือกรูปแบบ/แนวปฏิบตัิที่เป็นเลศิ   
(Best Practices) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดบั
จังหวัด ในวันท่ี 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2565   
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 
4. ผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรปูแบบ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ระดบัจังหวัด จำนวน 49 ผลงาน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 8 ผลงาน และครู
จำนวน 41 ผลงาน 

4. การส่งเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทาน

ประกอบชุดกจิกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ในรูปแบบ Kids Story Model 

กิจกรรม 

เชิงปริมาณ :    
     ครูมีนิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์สำหรับใช้ในการส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
ทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวยั  

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. สร้างนิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ส่งเสริม

ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  

2. ส่งเสรมิทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยใช้นิทาน

ประกอบชุดกิจกรรมเสรมิประสบการณผ์่านกระบวนการคดิ 

ลงมือปฏิบัติ และการแก้ปัญหา ของเด็กปฐมวัย 

3. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสรมิทักษะพื้นฐานทาง

คณิตศาสตร์โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม

ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ เรียนรู้อย่างมีสุข และมี

พัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านเป็นไปตามวฒุิภาวะอย่างเตม็ศักยภาพ 

หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนอนุบาลตรัง 

เชิงคุณภาพ :    
2. เด็กปฐมวัยที่ได้รับการส่งเสรมิทักษะพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์โดยใช้นิทานประกอบชุดกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ เกิดทักษะกระบวนการคิดการ
แก้ปัญหาและมีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สูงขึ้น 
3. เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านเป็นไปตามวุฒิภาวะ 
 

1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย 
        1. ครู/ผู้ดูแลเด็กบางส่วนมีความรู้และประสบการณ์ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กค่อนข้างน้อย 

2. บางสถานศึกษามีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบรวมชั้น เนื่องจากครู/ผู้ดูแลเด็กไม่เพียงพอ 
3. บางสถานศึกษามีงบประมาณไม่เพียงพอ 
4. บางสถานศึกษามีวัสดุ/สื่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และไม่ครอบคลุมการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
5. วัสดุ อุปกรณ์ มีอายุการใช้งานสั้น/ค่าซ่อมแพง 
6. ผู้บริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาระดับปฐมวัย 

1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. ครูและบุคลากรควรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลต่อนักเรียน 
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3) เป้าหมายย่อย SDG 4.3 ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษาวิชาเทคนิคอาชีวศึกษา อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มีราคาที่สามารถจ่ายได้ 
    และมีคุณภาพภายในป ี2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.3.1 อัตราการเข้าเรียนของเยาวชนและผู้ใหญ่ ท้ังในระบบ นอกระบบการศึกษา รวมทั้งการฝึกอบรมในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา จำแนกตามเพศ 

ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.3.1 (1) อัตราการเข้าเรียนระดับอาชีวศึกษา (สัดส่วนผู้เรยีนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา (ปวช.) : สายสามญัศึกษา)   

นักเรียน ปีการศึกษา 2565 จำนวน(คน) 

 - สายสามญั 5,475 

 - สายอาชีพ 1,621 

สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญ : สายอาชีพ 77 : 23 
แหล่งข้อมูล  :  ศทก. 
 

1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

1. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพ่ือการจัดทำ 
รูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง 
เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบัอาชีวศึกษา 
และอุดมศึกษา 
กิจกรรม 

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการ
ดำเนินงานโครงการ (ออนไลน์) 

- ประชุมสถาบันคู่พัฒนา วิทยากรพี่เลี้ยง และ
ผู้ทรงคุณวุฒิโครงการ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการ

เชิงปริมาณ :    
1. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 แห่ง 
ในปีการศึกษา 2564  
เชิงคุณภาพ :   
1. นักเรียนท่ีใช้หลักสูตรตามโครงการฯ จำนวน 
234 คน จบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เข้าเรียนต่อ 
สายสามัญ จำนวน 200 คน (85.47%) 
เรียนต่อสายอาชีวศึกษา จำนวน 26 คน 
(11.11%) และอื่น ๆ จำนวน 8 คน  (3.42%) 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การ
จัดกิจกรรมต้องชะลอ เนื่องจากตอ้ง
ดำเนินการตามมาตรการ/คำสั่งของ 
ศบค.จังหวัดตรัง อย่างเคร่งครดั 
2. งบประมาณ ในการดำเนินงานมี
จำนวนจำกัด ทำให้ไมส่ามารถจัด
กิจกรรม   ที่เจาะลึกในการจดัทำ 
หลักสตูรเป็นรายกลุ่มวิชา   หรือ ราย
โรงเรียนได้  

1. การพัฒนาหลักสตูรฯ ควร
เริ่มดำเนินการก่อนเปิดภาค
เรียน เพื่อให้สามารถนำไปใชใน
การจัดการเรยีนการสอนได้ และ
สามารถติดตามประเมินผลได้
ตามห้วงระยะเวลาของการเรียน 
2. งบประมาณ ในการ
ดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียน
สามารถจัดทำและพัฒนา
หลักสตูรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ดำเนินงานโครงการ วิเคราะห์ปญัหา กำหนดรูปแบบการ
ดำเนินงาน  

- ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 
เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 

- รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค ของการ
ใช้หลักสูตรในภาคเรียนท่ีผ่านมา 

2.  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฯ ทุกโรง  
3.  การนำเสนอผลงานนวัตกรรมหลักสตูร   

หน่วยงานรับผิดชอบ ศธจ.ตรัง สอศ. สพฐ. 

2. พัฒนาหลักสูตรที่ใช้จัดการเรียนการสอน     
ปีการศึกษา 2565 และจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติม 
เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2566 รวมจำนวน  27 
หลักสตูร ดังนี ้
1. โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ จำนวน         
5 หลักสูตร 
2. โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จำนวน    
4 หลักสูตร 
3. โรงเรียนตรังครสิเตยีนศึกษา จำนวน 8 
หลักสตูร 
4. โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข จำนวน 3 หลักสูตร 
5. โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ จำนวน 3 หลักสูตร 
6. โรงเรียนบ้านคลองเต็ง จำนวน 2 หลักสูตร 
7. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยิาภิรม) จำนวน 
1 หลักสูตร 
8. โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง จำนวน 1 หลักสตูร  

3. บางโรงเรียนบุคลากรไมม่ีความรู้ใน
สาขาวิชา/หลักสตูร ที่ต้องการพัฒนาฯ 
ทำให้การพัฒนา 
หลักสตูรฯ ไม่ตรงกับจุดมุ่งหมาย และ
เป้าหมายในการจัดทำและพัฒนา
หลักสตูรของโครงการฯ 
4. การบูรณาการดา้นความเชื่อมโยง
ของการพัฒนาหลักสูตรฯ ยังไม่
สามารถเชื่อมโยงสูงสุดได้  เช่น  
การเทียบโอนหน่วยกิต หรือใบ
ประกาศนียบตัรรับรองความรู้ใน
หลักสตูรที่พัฒนาฯ จากสถาบันคู่
พัฒนา หรือ  สำนักงานพัฒนามือ
แรงงานจังหวัด เนื่องจากไมส่อดคล้อง
กับเกณฑม์าตรฐานวชาชีพ ที่กำหนด 
5. การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสตูร ไม่มีการตดิตามอย่างต่อเนือ่ง   

และการดำเนินงานของ
สำนักงานฯ สามารถจดัได้อย่าง
อย่างหลากหลาย เจาะกลุ่ม 
เป้าหมายและจดักิจกรรมได้มาก
ขึ้น 
3. การบูรณาการของหน่วยงาน 
เป็นสิ่งสำคญัในการขับเคลื่อน
การดำเนินงาน ควรมีการ
ปรับเปลีย่นเพื่อให้สามารถ 
ดำเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเกดิผลกับนักเรยีนมากที่สดุ 

2. โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ 
กิจกรรม 
1. สถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน (ปรับปรุงหอพกั)  

เชิงปริมาณ :    
ดำเนินการปีการศึกษา 2565 
เป้าหมายนักเรียนในโครงการ จำนวน 80 คน  
และผลการรับสมัคร นักเรียนเข้าเรียน 41 คน 
(51.25%) 

1. การประชาสมัพันธ์ยังไม่ครอบคลุม
และทั่วถึงในพื้นที่                  
2. ค่านิยมของผู้ปกครองที่มีต่อการ
เรียนสายอาชีพ   

1. การกำหนดแผนงานและ
เป้าหมายในการดำเนินงานท่ี
ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแกผู่้เรยีนและสถานศึกษา 
ศักยภาพเพียงพอท่ีจะสามารถ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. วางแผนการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการบริหาร 
จัดการภายในสถานศึกษา  
หน่วยงานรับผิดชอบ  วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยี

ตรัง 

3. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน
ต่อสายอาชีพยังมีน้อย 

บริหารจดัการและดูแลผู้เรยีนให้
สำเรจ็การศึกษา และส่งเสริมให้
ผู้เรยีนสามารถสร้างความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพได ้

3. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน 
กิจกรรม 
1 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการตดัผมตามรูปทรง
ต่าง ๆ 
2 ฝึกปฏิบัติการตัดทรงผม โดยมีวิทยากร 
ให้คำปรึกษา และคอยดูแล 
หน่วยงานรับผิดชอบ โรงเรียนกฬีาจังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ :  
     ร้อยละ 80 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
1-6 ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
เชิงคุณภาพ :  
     ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีระดับ
ความคิดเห็นด้านผลทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ระดับดีขึ้นไป 

     ควรจัดกิจกรรมใหม้ีหลากหลาย
อาชีพ 
 

     ควรดำเนินการจัดโครงการ
ต่อเนื่องทุกป ี

4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพยาบาล                        
เพ่ือก้าวสู่วิชาชีพ 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
 
 
 
 
 
 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 มีความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญทางการพยาบาล
และนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตักิารพยาบาล 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 มีความพร้อม
ในการเรียนรู ้
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 สามารถ
วิเคราะหส์ถานการณ์ทางการพยาบาลได้ถูกต้อง  

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
4. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 สามารถสอบ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพได้ภายใน 1 ปี 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการผลิตผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม   
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลได้รับการ
พัฒนาด้านการผลิตสื่อสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาพยาบาลมีทักษะใน
การผลิตสื่อสรา้งสรรค์และนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมากกว่าร้อยละ 80 
3. ร้อยละ 2 ของนักศึกษามีผลงานสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีไ่ดร้ับรางวัลในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
4. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาพยาบาลมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ทางด้านการนำเสนอ หรือการนำเสนอสื่อ
สร้างสรรค์ทางสุขภาพและนวัตกรรม ผ่านเกณฑ์ 
ระดับดีมากกว่า ร้อยละ 80 

     ผลงานมีข้อเสนอแนะจากผู้ทรง
วุฒิในการพัฒนาผลงานต่อไปเพื่อ
วางแผนส่งประกวดภายนอกต่อไป 

ไม่ม ี

6. โครงการพัฒนาสัมพันธภาพ การปรับตัว  
และทักษะการอยู่ร่วมกันของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 1 
สามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับดีขึ้นไป 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. ร้อยละ 80 ของนักศึกษาพยาบาลมีทัศนคติที่
ดีต่อวิชาชีพพยาบาล 

1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย 
1. ผู้ปกครองมีค่านิยมให้บุตรหลานเรียนสายสามัญ 
2. ไม่มีกฎหมายให้สถานประกอบการร่วมจัดการศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
3. ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
4. ผู้ปกครองของนักเรียนครอบครัวแตกแยก/หย่าร้าง 
5. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะวิชาชีพ ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
6. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพไม่ต่อเนื่องและทันกับเทคโนโลยี 
7. ครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนไม่ทันต่อเทคโนโลยี 
8. สถานศึกษาไม่ได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่ทำหน้าที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาบางสาขา

ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เช่น สาขาวิชาช่างไฟฟ้า 
9. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน และหลักสูตร ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. พัฒนาศึกยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการสร้างธุรกิจของตนเอง 
2. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่

ผู้เรียน 
  



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง 39 

 

4) เป้าหมายย่อย SDG 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่จำเป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและอาชีพ สำหรับการจ้างงาน การมีงานที่ด ี
    และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในป ี2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.4.1 สัดส่วนของเยาวชน/ผู้ใหญ่ที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำแนกตามประเภททักษะ 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.4.1 จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป จำแนกตามการมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร       
จำนวนประชากรจำแนกตามประเภททักษะ รวมประชากรทั้งหมด ใช้ ไม่ใช้ 

จำนวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่ใช้คอมพิวเตอร์ 591,044 151,993 439,051 

จำนวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่ใช้อินเตอร์เน็ต 591,044 468,481 122,563 

จำนวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไป ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ 591,044 581,383 9,661 

 แหล่งข้อมลู  :  สำนักงานสถิติแหง่ชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม   
     

1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 
โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการจัดการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
เพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพ โดยการเพ่ิมพูนทักษะ   
(Re-skill) พัฒนาทักษะ (Up skill) และการเรียนรู้
ทักษะใหม่ (New skills) 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 1 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
ได้ดำเนินการส่งเสริม สนบัสนุนการจัดการเรยีนการสอน
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย โดยการเพิม่พูน
ทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ (UP skill) และการเรยีนรู้
ทักษะใหม่ (New skill) เพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขัน 
ตามนโยบายของ สำนักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงยุทธศาสตร์
ชาติครบทุกประเด็น  

1.บางทักษะจะต้องใช้
เครื่องมือ และวสัดุอุปกรณ์ใน
การจัดการเรยีนการสอนใน
ราคาที่ค่อนข้างสูง 
เช่น ทักษะอาชีพ ทักษะทาง
เทคโนโลยี เป็นต้น 
2. บางสถานศึกษายังขาดครู 
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
ความรู้ความชำนาญในทักษะ

1. สถานศึกษาพัฒนาครูด้วย
ตนเอง 
2. สถานศึกษาให้ครูเข้าพัฒนา
ตนเองผ่านระบบออนไลน ์
3. สถานศึกษาประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานในการ
เรียนรู ้
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จัดทำโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โครงการโรงเรยีนสุจริต โครงการรกัษ์ 
3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
จัดทำโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีทักษะในศตวรรษท่ี 21 
โครงการโรงเรยีนสุจริต โครงการรกัษ์การอ่าน เป็นต้น 
และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกบับริบทและความ
ต้องการของผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้ 
กิจกรรมชุมนมุ กิจกรรมสังคมและสาธารณะประโยชน์ 
กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมโรงเรียนสุจรติ เป็นต้น อีกท้ังยัง
ส่งเสริมการจัดทำหลักสตูรสถานศกึษาให้เป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นของตนเองอีกด้วย ซึ่งโครงการและกจิกรรมต่าง ๆ 
เหล่านี้เป็นเครื่องมือให้การพัฒนา ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และนักเรียน โดยการเชิญวิทยากรมาจดัอบรมใน
โครงการต่าง ๆ หรือการส่งเสริมการไปศึกษาดูงานสถานท่ี
ต่าง ๆ ให้มีการเพิม่พูนทักษะ (Re skill) พัฒนาทักษะ 
(UP skill) และการเรียนรู้ทักษะใหม่ (New skills) เพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้ต่อไป 
 
 

ที่จำเป็นในการจัดการเรียน
การสอน เช่น ทักษะอาชีพ 
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
ทักษะการคิดแบบมีเหตผุล
และเป็นขั้นตอน (Coding) 
ทักษะทางเทคโนโลยีหรือการการ
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอรม์ เป็นต้น 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการ BCNT Scavenger Hunting GAME  
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมและการทำงานเป็นทีมด้านเสรมิสร้างสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตสัมพันธภาพทีด่ีและความสามัคคีของ
นักศึกษา ในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง อยู่ใน
ระดับด ี
2. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีการพัฒนาอัตลักษณ์
บัณฑิตด้าน Participation อยูใ่นระดับด ี
3. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีสมรรถนะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบอยู่ในระดบัด ี
- ร้อยละ ๙๐ ของนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในด้านทักษะชีวิต (Life Skills) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

3. โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่วิชาชีพ    
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร   
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานเมื่อสำเร็จการศึกษา 
2. ร้อยละ 100 นักศึกษาพยาบาลหลักสตูร 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 มีพฤติกรรมการบริการ
สุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษยอ์ยู่ในระดับดีขึ้นไป 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
3. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 30 มีทัศนคติที่ดีต่อ
สถาบันการศกึษาและวิชาชีพ  รูส้ึกรกัและผูกพันกับสถาบัน 

4. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีสมรรถนะเชิงวชิาชีพ สมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษ สร้างสรรค์นวัตกรรม การให้บริการ   
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และการบริหารจัดการ      
สุขภาวะชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของผู้สำเรจ็การศกึษาที่มีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษมากกว่าระดบั upper intermediate 
2. นักศึกษามีผลงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมที่ ได้รับรางวัล
ในระดับ ชาติ หรือนานาชาติจำนวน 1 ผลงาน 
3. ร้อยละ 20 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมี ผลการประเมิน
ด้านการบริการด้วยหัวใจความเปน็มนุษย์ในระดับดีมาก 
4. ร้อยละ 10 ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการประเมิน
สมรรถนะ การบริหารจดัการสุขภาวะชุมชนในระดับ ดมีาก 

ไม่ม ี ไม่ม ี

5. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการบริหาร
จัดการสุขภาวะชุมชน 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการบริหารจดัการสุขภาวะ
ชุมชน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 
มีสมรรถนะการบรหิารจัดการสุขภาวะชุมชน อยู่ระดบัดีขึ้นไป 
3. ร้อยละ 35 ของนักศึกษาพยาบาล ช้ันปีท่ี 4  
มีสมรรถนะการบรหิารจดัการสุขภาวะชุมชน         
ในระดับดมีากขึ้นไป (คะแนนเฉลีย่มากกว่าหรือเท่ากับ 
4.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
6. โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการพยาบาล
ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

เชิงปริมาณ :   
1. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ
ตระหนักและเห็นความสำคญัของจิตบริการด้วยหัวใจ 
ความเป็นมนุษย์อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
2. ร้อยละ 100 ของนักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ  
มีสมรรถนะการบริการสุขภาพด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  
3. ร้อยละ 30 ของนักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ี 4  ที่เข้าร่วม
โครงการมสีมรรถนะการบริการสขุภาพด้วยหัวใจความ
เป็นมนุษย์อยู่ในระดับดมีากขึ้นไป (คะแนนเฉลี่ย 4.51  
ขึน้ไปจากคะแนนเต็ม 5) 

ไม่ม ี ไม่ม ี

7. โครงการการใช้งานวิจัยในชั้นเรียนเป็นฐานในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 
4 จังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ 
   1. ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
จำนวน 36 คน เข้าร่วมการอบรม 
เชิงคุณภาพ 
   1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถทำวิจัยใน
ช้ันเรียนได้อย่างถูกต้อง 
   2. ครุผู้สอนสามารถแก้ปญัหา/พัฒนาผู้เรียนและจัดการ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียน 

ขาดความรูค้วามเข้าใจใน
กระบวนการวิจยัในช้ันเรียน 

 การส่งเสริมให้ครูมีการ
ดำเนินการนำวจิัยในช้ันเรียนมา
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรยีน
ให้มากข้ึน 

 
1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย     ไม่มี 
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5) เป้าหมายย่อย SDG4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศในการศึกษา และสร้างหลักประกันว่ากลุ่มที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็กเข้าถึงการศึกษา  
    และการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในป ี2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.5.1 ดัชนีความเท่าเทียมกัน (ผู้หญิง-ผู้ชาย/ในเขต-นอกเขตเมือง/ความมั่งคั่งสูง-ต่ำ และอื่น ๆ เช่น สถานะความพิการ คนพ้ืนเมือง และคนที่ได้รับ  
                                               ผลกระทบจากความขัดแย้งหากมีข้อมูล) สำหรับทุกตัวช้ีวัดที่ในรายการนี้ท่ีสามารถแยกได้ 

ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.5.1 (1) ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ จำแนกตามระดับการศึกษา (ปฐมวยั ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อุดมศกึษา  

ระดับการศึกษา ดัชนีความเท่าเทียมทางเพศ 

 - ระดับปฐมวัย  1.07 

 - ระดับประถมศึกษา 1.04 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  1.06 

 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1.26 

แหล่งข้อมูล  :  ศธ. (สกศ.) 

 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการการพัฒนานวัตกรรม (One Teacher One 
Innovation) 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 
4 จังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ :  
     ครูจัดทำนวัตกรรมทางการศึกษา จำนวน 37 
ผลงานคิดเป็นร้อยละ 97.36 
เชิงคุณภาพ:  
     ครูพัฒนานวัตกรรมตามแผนการจัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล 

     งบประมาณในการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการพัฒนานวัตกรรมไม่
เพียงพอ 

     ควรมีการส่งเสริมให้ครู
พัฒนานวัตกรรมด้านเทคนิค/
กระบวนการจดัการเรียนรู้
นอกเหนือจากด้านสื่อการสอน 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กพิการและครอบครัว
อย่างย่ังยืน 
หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์การศกึษาพิเศษ เขตการศึกษา 
4 จังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ: 
   1. ครอบครัวเด็กพิการอาชีพของชำร่วยผ่านการ
ประเมินตลอดหลักสูตรมากกว่า รอ้ยละ 60 
   2. มีอาชีพตามหลักสูตรจำนวน 18 หลักสูตร 
เชิงคุณภาพ: 
   1. มีการดำเนินการจดัการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2563 จำนวน 10 ครอบครัว 
   2. ผู้ปกครองมีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก 

     กรอบหลักสูตรไมส่อดคล้อง
กับบริบทของผู้เรียน/ครอบครัว/
ชุมชน 

     ควรมีการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูล บริบท 
ครอบครัว หาข้อมลูที่จำเป็น
สำหรับการนำมาจัดทำแผนการ
สอนได้อยา่งเหมาะสมมากยิ่งข้ึน  

3. โครงการ “ตรัง 2 ชวนน้องมาเรียน” 
กิจกรรม  
1 แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่น และออก
กลางคัน “พาน้องกลับมาเรยีน” 
2 บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง  สำนักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ลงพ้ืนท่ีรับทราบ
ข้อมูลปัญหาของนักเรียนเชิงลึก ตดิตามนักเรียนออก
กลางคัน 
3 จัดกิจกรรมระดมทรัพยากร “โทรศัพท์มือสอง เพื่อน้อง
ได้เรียน”  
4 จัดกิจกรรม“พ่อแม่อุปถมัภ์” โดยการประสานผู้มีจิตศรัทธา
สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรยีนที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์
5 จัดทำถุงยังชีพ อปุกรณ์ป้องกนัโรค มอบให้นักเรียน  

เชิงปริมาณ :   
     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
2 สามารถติดตามได้ ร้อยละ 100 สรุปได้ ดังนี้ 

- สามารถตามกลับมาเรียนต่อได้ 24 คน ได้แก่ 
สังกัด สพป. จำนวน 5 คน  
สังกัด กศน. จำนวน 18 คน 
สังกัด กทม. จำนวน 1 คน (อื่นๆ) 

- - ไม่สามารถตามกลับมาเรียนต่อได้ 24 คน ได้แก่ 
อายุเกินเกณฑ์ จำนวน 3 คน  
ย้ายครอบครัว ไม่มีตัวตนในพื้นที่ จำนวน 1 คน 
จบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และไม่ประสงคเ์รียน 20 คน 

เชิงคุณภาพ :    

     สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 
(COVID-19) ยังคงระบาดต่อเนื่อง 
ส่งผลใหผู้้ปกครองนักเรียน
บางส่วนไดร้ับผลกระทบจากการ
ถูกเลิกจ้างงานทำให้รายไดไ้ม่
เพียงพอ  นักเรียนต้องรับภาระ
ช่วยเหลือครอบครัวประกอบ
อาชีพ หรือต้องย้ายถิ่นฐาน 
ติดตามผู้ปกครองเพื่อไปประกอบ
อาชีพ หรือในส่วนท่ีครอบครัวหยา่
ร้าง  นักเรียนต้องอาศัยอยู่กับปูย่่า 
ตายาย ลุงป้า น้าอา ส่งผลให้

     หน่วยงานทางการศึกษา 
ควรสรา้งสัมพันธภาพกับชุมชน 
ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อ
ช่วยกันดูแลติดตามการเข้าเรียน
ของเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีให้
เข้มแข็ง     
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสั 
โคโรนา 2019 (COVID – 19)  
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 2 

     นักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง 

นักเรียนดังกล่าวต้องหลดุออกจาก
ระบบการศึกษา 

4. โครงการ “โรงเรียนคุณภาพ” 
กิจกรรม  
      พัฒนาตามนโยบาย 8 จุดเนน้ สู่คุณภาพผู้เรียนของ
โรงเรียนคุณภาพ เพื่อผู้บริหารและคณะครูโรงเรยีน
คุณภาพ มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแกไ้ขปัญหาด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำของโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาในสังคมเมืองและชนบท สร้างความ
พร้อมให้กับครู ผู้บริหาร และโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคณุภาพ 
1. หน่วยงานรับผิดชอบ สพป. ตง 1 สพป. ตง 2 และ 
สพม. ตรังกระบี ่

เชิงคุณภาพ :    
      กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 8 แหง่ * โรงเรียนรัษฎา 
(จังหวัดตรัง โรงเรียนเครือข่ายที่มาเรียนรวมกับ
โรงเรียนคุณภาพจำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
15.84  เครือข่ายที่มาเรียนรวมบางรายวิชา จำนวน 
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ระดับมัธยมศึกษามี
นักเรียนมาเรียนเพิ่มขึ้นในปี งบประมาณ 2565  
ร้อยละ 17.30 

1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมไ่ดม้ีการ
ขับเคลื่อนนโยบายที่ชัดเจน หรือ
แจ้งความคืบหน้าของงบประมาณ
ที่ให้สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จัดทำโครงการเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ ทำให้การขับเคลื่อน
ไม่เป็นไปตามปฏิทินการ
ดำเนินงานท่ีกำหนดไว ้
2. โรงเรียนในโครงการโรงเรยีน
คุณภาพ ขาดสื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีที่ทันสมยั  
3. ผู้ปกครองไมส่ะดวกในการรับ-
ส่งนักเรียนมาเรยีนรวมทีโ่รงเรยีน
คุณภาพ 
4.  การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียน
คุณภาพให้กับ ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

1. สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรกำหนด
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และ
สนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการอยา่งจริงจัง เพื่อ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
จะได้วางแผนการดำเนินงานได้
อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2. โรงเรียนคณุภาพควรที่จะมี
ครูครบทุกวิชาเอก 
3. ควรที่จะมีรถรับส่งนักเรียน
เพื่อท่ีจะไปรับนักเรียนของ
โรงเรียนเครือข่ายมาเรียนยัง
โรงเรียนคุณภาพ 
4. โรงเรียนคณุภาพจะต้องได้รับ
งบสนับสนุนตรงตามความ
ต้องการของโรงเรียน เพื่อที่จะ
ดึงดูดให้นักเรยีนของโรงเรยีน
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และใช้เวลา
พอสมควร   

เครือข่ายย้ายมาเรียนรวมกับ
โรงเรียนคุณภาพ 
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนคณุภาพ 
ต้องมีความมุ่งมั่นในการสรา้ง
ความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มสี่วนได้ส่วน
เสีย เห็นถึง ข้อดี โอกาสและ
ประโยชน์ท่ีเกดิกับตัวนักเรียน 
รวมถึงเป็นการลดภาระการสอน
ควบช้ันของครู แก้ไขปัญหาครู
ไม่ครบช้ันของโรงเรียนขนาดเล็ก
ได้อีกด้วย  
6. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควร
สนับสนุนงบประมาณตาม
แผนงาน เพื่อให้การขับเคลื่อน
โครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
และเกดิผลเป็นรปูธรรม  
7. การจัดกิจกรรมเปดิบ้าน
วิชาการ จึงเป็นสิ่งสำคญัที่จะ
แสดงให้ทุกคนไดเ้ห็นถึงความ
พร้อมและโอกาสของนักเรยีนที่
จะไดร้ับเมื่อมาเรียนรวมที่
โรงเรียนคุณภาพ ท้ังนี้ เพื่อสร้าง
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ความเชื่อมั่นและทำให้
ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน เกิดการยอมรับการ
ขับเคลื่อนตามนโยบายโรงเรียน
คุณภาพ 

5. โครงการพาน้องกลับมาเรียน  
กิจกรรม  
1. จัดตั้งศูนย์/แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์งาน “พาน้อง
กลับมาเรียน” 
2. รายงานผลใน Application และเว็ปไซต์  
https://dropout.edudev.in.th/  
3. ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานให้
สถานศึกษาในสังกัด 
4. ลงพื้นที่ค้นหา ติดตาม นักเรียนเป็นรายบุคคล 
ประกอบด้วย คณะบุคคล (ทีมบรหิารสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา /พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตรัง/ ครูกศน.อำเภอ/ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 
4 จังหวัดตรัง/ผู้นำชุมชน/ท้องถิ่น 
5. จัดทำข้อมูลสารสนเทศ/รายงานกรณีตัวอยา่งในไลน์
กลุ่มฯ 

เชิงปริมาณ :    
     เด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังท่ีตกหล่น จำนวน 300 
คน  ติดตามพบตัวและกลับมาเรียน 262 คน ไม่พบ
ตัว 34 คน ไม่กลับมาเรียน จำนวน 4 คน (เนื่องจาก 
อายุพ้นเกณฑ์และไม่ประสงค์จะเรยีนต่อ) 

1. นักเรียนส่วนใหญ่ทีไ่ม่กลับเข้า
มาเรียนเนื่องจาก - จบการศึกษา
ภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเรียน
ต่อ  สภาพทางเศรษฐกิจ สินค้า
ราคาแพง รายได้ไม่เพียงพอ 
นักเรียนต้องหารายได้เลี้ยง
ครอบครัว สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ทำให้
สถานประกอบการต้องปิดลงเป็น
จำนวนมากทำให้ผู้ปกครอง
ว่างงาน ต้องย้ายถิ่นท่ีอยู่ ทำให้
นักเรียนต้องหลุดออกจากระบบ
การศึกษา 
2. ระบบ “พาน้องกลับมาเรียน” 
Dropout.edudev.in.th ข้อมลูไม่
มีการอัพเดตแบบเรียลไทม์ รวมทัง้
ข้อมูลเด็กตกหล่น และข้อมลูที่

1. ขับเคลื่อนนโยบายด้านโอกาส 
“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” : 
เท่าเทียม เข้าถึง ส่งต่อ มีอาชีพ”  
2. มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน
การรับนักเรียน 
3. ส่งเสรมิ สนับสนุน การ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดย
ครอบครัว 
4. มีการส่งต่อนักเรียนท่ีไม่
สามารถเรียนในระบบไปเข้า
เรียน กศน. 
5. ส่งเสรมิโรงเรียนการศึกษา
ทางเลือก แก้ปัญหานักเรียนท่ี
ด้อยโอกาสทางการศึกษาและ
นักเรียนออกกลางคันจาก
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในทุกกรณ ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
6. ป้องกันเด็กที่อยู่ในระบบการศกึษาออกจากระบบ โดย
ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง และมี
ประสิทธิภาพ 
7. จัดทำโครงการสนับสนุน เช่น โครงการรวมพลัง ดูแล
เด็กตรัง เข้าเรียนทุกคน  โครงการส่งเสริมโอกาส ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา โครงการ“ตรัง 
2 ชวนน้องมาเรียน” และโครงการ “โทรศัพท์มือสอง เพื่อ
น้องได้เรียน”   
หน่วยงานรับผิดชอบ (สพป. ตง. 1 สพป. ตง 2 สพม. 
ตรังกระบี่ อศจ.ตรัง กศน. จังหวัดตรัง และ สช. ตรัง) 

ผ่านเขตการศึกษา ระบบไม่มี
ฟังก์ชันให้เพิ่มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูล
เป็นปัจจุบันได ้

6. ขับเคลื่อนการเรียนต่อทุก
ระดับการศึกษาทั้งสายสามญั
และสายอาชีพ 
7. ช่วยเหลือนักเรียนใน
สถานการณ์โควดิ-19  
8. มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ 
9. มีการขยายผลสร้างการรับรู้
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตาม
โครงการ การบริหารจัดการสู่
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
SUPPORT Model 
10. ส่งเสริมการทำงานใน
รูปแบบเครือข่าย ร่วมกับ
หน่วยงานระดับจังหวัด ระดับ
อำเภอ ระดับชุมชน ร่วมกับ 
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน   
(อสม.) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และประสาน
อาชีวศึกษา สำนักงานเกษตร
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
และสหกรณ์จังหวัดตรัง เพ่ือให้
การช่วยเหลือดูแลตามภารกิจ
หน้าท่ีของแต่ละหน่วยงาน 
11 ระบบ “พาน้องกลับมา
เรียน” Dropout.edudev.in.th 
ควรมีการอัพเดตแบบเรียลไทม์ 
และสถานศึกษาควรเพิม่ข้อมูล
เข้าสู่ระบบได ้

8. โครงการ ปักหมุดการศึกษา 
กิจกรรม  
1. การสร้างการรับรู้  มีการขยายผลสร้างการรับรู้ให้
ครอบคลมุกลุ่มเป้าหมายตามโครงการอย่างไร   ประชุม
ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ กศน.ปักหมุด เพื่อ
สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ให้สถานศึกษา
ได้รับทราบท้ัง 10 แห่ง  
2. สำรวจกลุม่เป้าหมายคนพิการพื้นที่จังหวัดตรัง  
3. นำข้อมูลการสำรวจคนพิการดังกล่าว ดำเนินการปัก
หมุดในระบบ CAPER  
4. การดำเนินการให้ความช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมาย      
หน่วยงานรับผิดชอบ (กศน. จังหวัดตรัง และ ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๔ จังหวัดตรัง) 

เชิงปริมาณ :    
     กลุ่มเป้าหมายคนพิการทั้งหมด จำนวน ๖๐๙ 
คน ติดตาม พบตัว จำนวน ๕๓๗ คน ไม่พบตัว 
จำนวน ๕๐ คน  เสียชีวิต จำนวน ๒๒ คน  
เชิงคุณภาพ :    
     กลุ่มเป้าหมาย “นำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล” หลัง
เปิดภาคเรียน จำนวน ๘๔ คน คดิเป็นร้อยละ 
๙๘.๖๑ กลุ่มเป้าหมายที่ไดร้ับการ “พัฒนา ส่งต่อ” 
เข้าสู่ระบบการศึกษาหลังเปดิภาคเรียน จำนวน ๑๔ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

1. อายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาค
บังคับ มีครอบครัว เลี้ยงดูบตุร 
2. เด็กพิการกลุม่เป้าหมาย
บางส่วน จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 แล้ว และไม่ได้
เข้ารับการศึกษาต่อใน ระดบัท่ี
สูงขึ้น เนื่องจาก สภาพความพิการ
และความไม่พร้อมของครอบครัว 
ทำให้เด็กออกกลางคันไม่ไดร้ับ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง เมื่อ
บทบาทหน้าท่ีการให้บริการทาง 
การศึกษาของศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ซึ่งเป็นการให้บริการช่วยเหลือ 
ระยะแรกเริ่มและเตรียมความ

1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภายนอก เช่น 
พัฒนาสังคม และความ มั่นคง
ของมนุษย์ หน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครประจำ
หมู่บ้าน สถานศึกษาอื่น เป็นต้น 
อีกทั้งความร่วมมือของครูและบุ
คลาการในการลง พ้ืนท่ีติดตาม
ค้นหาเด็กพิการ รวมทั้ง
ผู้ปกครองที่มีส่วนช่วยในการให้
ข้อมูล และส่งเสริมสนับสนุนให้
เด็กพิการกลับเข้าสู่ระบบ
การศึกษา  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
พร้อม จึงไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการจำเป็นพิเศษทาง
การศึกษาของเด็กพิการกลุ่มนี้  
3. เด็กพิการที่ย้ายถิ่นฐานติดตาม
ผู้ปกครอง มีความยากลำบากใน
การติดต่อประสานตดิตามกับ
ผู้ปกครอง 
4. คนพิการบางรายสุขภาพไม่
แข็งแรง หรือ มีอายุมาก หรือ มี
ความบกพร่องทางการเรยีนรู้ 
ส่งผลใหเ้รียนรู้ ได้ช้าและได้รบั
ความรู้ไม่เต็มที ่

2. การค้นหาเด็กพิการเข้าสู่
ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยอาศัยความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก ในการส่งต่อ
ข้อมูลของเด็กพิการที่ได้รับการ
จดทะเบียนรายใหม่ทีเ่ป็น
ปัจจุบัน เพื่อให้เด็กพิการไดร้ับ
การช่วยเหลือและจดัการศึกษา
ได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว 
3. ระบบปักหมุดคนพิการ 
CAPER  ควรมีเมนูส่งต่อคน
พิการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น 
ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือคนพิการ 
4. ควรมีการประชุมหารือ
ร่วมกันในการนำคนพิการเข้าสู่
ระบบการศึกษาและการอบรม
อาชีพให้แก่คนพิการ และ
ประชุมตดิตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานในแตล่ะขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
5. ควรมีการสำรวจความ
ต้องการด้านการศึกษาและการ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
ประกอบอาชีพ ทำให้
สถานศึกษาช่วยเหลือไดต้รงตาม
ความต้องการของคนพิการ 
6. ผู้บริหาร ส่งเสริมสนับสนุน 
ช้ีแนะ ให้คำปรึกษาแนวทางการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อบรมอาชีพให้กับคนพิการอย่าง
ต่อเนื่อง 
7. คนพิการ ต้องมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจที่จะเรียนรู้ด้านอาชีพท่ี
ครูผูส้อนไดจ้ัดอบรมให้ เพ่ือนำ
ความรู้ไปใช้ประกอบอาชีพ 
สร้างรายได้ สามารถเลี้ยงตนเอง
และดูแลครอบครัว 

12. โครงการโรงเรียนการศึกษาทางเลือก 
กิจกรรม 
1.  ประชุมชี้แจงและสำรวจปัญหาความต้องการ หรือ
ศึกษาสภาพแวดล้อมฯ เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และตวัแทนชุมชน และ
คณะทำงาน รวม 30 คน จำนวน 1 วัน 

เชิงปริมาณ :    
     ผู้บริหาร ครู และบุคลากรอื่น , คณะกรรมการ
สถานศึกษา, ตัวแทนชุมชนของโรงเรียน 
ในเตาพิทยาคม  และคณะทำงาน  รวม 50 คน 
เชิงคุณภาพ :  
1. นักเรียนการศึกษาทางเลือก ไดร้ับการส่งเสริม
ความสามารถของในการบูรณาการทักษะการใช้ 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
2.  กำหนดกลยุทธ์การจดัการศึกษาทางเลือกในแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรยีน เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะทำงาน รวม 30 คน 
3.  ปรับกระบวนทัศน์สร้างการยอมรับ และความร่วมมือ
ของโรงเรียน  เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะทำงาน รวม 30 คน จำนวน 1 วัน 
4.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาฯ เป้าหมาย ผู้บริหาร ครู 
วิทยากรและคณะทำงาน รวม 25 คน จำนวน 1 วัน 
5. เสริมสร้าง และสนับสนุนการจดัการศึกษาทางเลือกเพื่อ
ความเข้มแข็ง เป้าหมาย  คณะทำงาน รวม 5 คน 
6.  การนิเทศ ติดตามฯ เป้าหมาย  คณะกรรมการนเิทศ 
และคณะทำงาน รวม 6 คน (รวมพนักงานขับรถ)  
จำนวน 4 ครั้ง 
7.  สรุปรายงานการดำเนินงานฯ จัดทำเอกสาร 
รายงานผลการดำเนินงานฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ  สพม.ตรัง กระบี ่

เทคโนโลยี และศักยภาพในการเรยีนรู้ตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานตัวชี้วัด 
(ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560) 
2. ครูผู้สอนไดร้ับการส่งเสริมศักยภาพและ สามารถ
นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศกึษาในการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล รวมทั้งสามารถเรียนรู้จากที่บ้าน หรืออยู่ต่าง
พื้นที่ ต่างจังหวัดได ้
 
 
 
 

14. โครงการมอบทุนการศึกษามลูนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 
2565 
หน่วยงานรับผิดชอบ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

เชิงปริมาณ: 
     เด็กพิการที่มีความรุนแรงและยากจนในจังหวัด
ตรัง จำนวน 113 ทุน ได้รับทุนการศึกษา 
เชิงคุณภาพ: 
     เด็กพิการที่มีความรุนแรงและยากจนไดร้ับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

1.ยังมีเด็กต้องการไดร้ับ
ทุนการศึกษาอีกจำนวนหนึ่ง 
2. ผู้ปกครองยังกรอกรายละเอียด
ของการรับสมัครทุนไม่ชัดเจน 
3. การนําเงินไปใช้จ่ายยังไม่ตรงกับ
วัตถุประสงค์ของทุนที่ได้รับการจัดสรร 

     พิจารณาผลการใช้
ทุนการศึกษาสมดุรายงานย 
(เล่มสีชมพู) มีการใช้จ่ายตรง
ตามวัตถุประสงค์และผู้ขอรับ
ทุนการศึกษามีพัฒนาการ 
ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 
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1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย 
 1. ขาดนโยบายการประสาน ส่งต่อ เปลี่ยนผ่านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษขาดการเชื่อมโยง เช่น นักเรียนมีความ

ต้องการจำเป็นพิเศษที่จบ ป.6 เข้าศึกษาต่อ ม.1 
2. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาผู้เรียน  
3. ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอกท่ีจบ(กศน.) 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษาพิเศษ 
5. วัสดุ อุปกรณ์ท่ีมีไม่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เช่น สื่อการเรียนการสอน  
6. ขาดหลักสูตรการจัดการศึกษาของผู้พิการโดยเฉพาะ 
7. ข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาขาดความเชื่อมโยง 
8. ผู้ปกครองไม่ยอมรับการบกพร่องของบุตรหลาน ส่งผลให้เด็กขาดโอกาสในการเข้ารับการศึกษาท่ีตรงตามความต้องการ 

1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
1. มีระบบฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเข้าใช้ได้ทุกหน่วยงาน 
2. มีการบูรณาการช่วยเหลือกันอย่างจริงจัง 
3. การกำหนดนโยบายที่ชัดเจน 
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6) เป้าหมายย่อย SDG 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ในสัดส่วนสูง ทั้งชายและหญิงสามารถอ่านออกเขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี 2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.6.1 สัดส่วนของประชากรในกลุม่อายุที่กำหนดมคีวามรู้ความสามารถสำหรับการทำงานในด้าน ก) การอ่านออกเขียนได้  
                                               ข) ทักษะในการคำนวณ จำแนกตามเพศ 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.6.1 อัตราการอ่านออก เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ของประชากรอายุ 15 – 59 ปี 

ปี พ.ศ. 
อัตรารอ่านออก เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ของประชากรอายุ 15 – 59 ปี 

ผ่านเกณฑ ์ ไม่ผา่นเกณฑ ์
2564 252,824 823 

อัตราส่วน 99.67: 0.32 
 ที่มา : จปฐ.(http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/life.html) 
 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย
แห่งชาติ ปี 2565 
กิจกรรม 
1. กิจกรรมการแต่งคำประพนัธ์ ระดบัช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 1-3  
2. กิจกรรมการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิคบันได   
6 ขั้น ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  
3. กิจกรรมรอบรู้วรรณคดี ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพม.ตรัง กระบี ่
 

เชิงปริมาณ :    
1. ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดพฒันาส่งเสริม

ความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

2. ร้อยละของครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเกิด

ความตระหนัก เห็นความสำคญัทีจ่ะร่วมมือร่วมใจกัน

ทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษภ์าษาไทย โดยการจดั

กิจกรรมกรรมวันรักษ์ภาษาไทย 

เชิงคุณภาพ :    

ไม่ม ี ไม่ม ี

http://cddata.cdd.go.th/apps/bigdata/life.html
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค  ข้อเสนอแนะ 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงได้พัฒนาส่งเสริม

ความสามารถและทักษะภาษาไทยของนักเรียน 

2. ครูและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเกิดความ

ตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำนุ

บำรุงส่งเสริมและอนุรักษภ์าษาไทย โดยโรงเรียนจัด

กิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย ครบทั้ง 44 โรง  

3. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาไดต้ัวแทนนักเรียนเข้า
แข่งขันระดับ สพฐ. 

 
1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย     ไม่มี 

  



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง 57 

 

7) เป้าหมายย่อย SDG 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมไปถึง การศึกษาสำหรับ 
    การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและไม่ใช้ความรุนแรง  
    การเป็นพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและในส่วนร่วมของวัฒนธรรมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายในป ี2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.7.1 ระดับการดำเนินการเพื่อบรรจุ (i) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก และ (ii) การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นเรื่องหลักใน  
                                              (ก) นโยบายการศึกษาของประเทศ (ข) หลักสูตร (ค) การศึกษาของครู และ (ง) การประเมินผลนักเรียน 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.7.1 (2) การจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามรู้และทกัษะเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง หรือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
                                             (โครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเ้รยีนเสริมหลักสูตร)       

- จำนวนโครงการ                      3    โครงการ 

 - จำนวนกิจกรรม              ………- …  กิจกรรม 

 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
1. โครงการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้าง
จิตสำนึกและหวงแหน มุ่งจงรักภกัดี พร้อม
ธำรงรักษาไว้ซ่ึงสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์ 
กิจกรรม อบรมข้าราชการพลเรือน  
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตรัง 
เป้าหมาย 300 คน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ อปท. 

     ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับประวตัิศาสตร์ชาตไิทยและตระหนักถึง
คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสม
ไว้ นำความรู้ทีไ่ดร้ับไปขยายผลจัดการศึกษาได ้

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
2. โครงการการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าท่ีพลเมืองให้มี
ความทันสมัย สอดรับกับวิถีใหม่เหมาะสม
กับวัยของ ผู้เรียน ควบคู่ไปกับการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและการ
เสริมสร้างวิถีชีวิตของความเป็นพลเมืองท่ี
เข้มแข็ง 
หน่วยงานรับผิดชอบ สพป.ตรัง เขต 1 

1. โรงเรียนบ้านหินคอกควาย นำระบบการจัดการ
เรียนการสอน LMS (Moodle)  
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ โดยผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียน
ในระบบ ก่อนเรียนในช้ันเรยีน จากเนื้อหาท่ีครูนำ
ใส่ไว้ในระบบและจากโลกออนไลน์ เพื่อเป็นคามรู้
เพิ่มเตมิจากเหนือจากหนังสือเรยีน ส่งผลให ้
นักเรียนสนใจการเรียนมากขึ้น ไมข่าดเรียน      
ส่งงานผ่านระบบออนไลน์และสื่อสารการเรยีนกับ
ครูผูส้อนทางระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา และ 
ครูสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้
ตลอดเวลา และสามารถตักเตือน ติดตามการเรียน
การสอนได้เป็นรายบุคคล 
2. โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ เปดิหลกัสูตรการสอน
วิชาเพิ่มเติม ตันหยงสตาร์ เมืองทา่โบราณ ส่งเสริม
การเรยีนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบโครงงาน ส่งผลให้นักเรียนสนใจการ
เรียน ใฝรู่้ใฝ่เรียนสนใจเรื่องราวของท้องถิ่นตน  
สู่การรักถิ่นฐานบ้านเกิดและภาคภูมิใจในท้องถิ่น
ตนเอง 
3. โรงเรียนบ้านหนองชวด จัดกิจกรรมการเรยีนรู้
ประเทศเพื่อนบ้านด้วย Metaverse รายวิชา

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา (COVID-
19) ทำให้การจัดการเรยีนการสอนใน
ช่วงเวลาที่ผ่านมาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
เป็นแบบ Online ทั้งหมด การจัดการ
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
จึงไม่สามารถดำเนินการไดไ้มเ่ต็มที่ 
2. การจัดการเรียนการสอนไม่ครบทุก
ช้ันเรียน ส่งผลให้การจดัการเรียนการ
สอนไดไ้ม่เต็มที ่
3. โรงเรียนในสังกัดส่วนมากขาดแคลน
ครูวิชาเอกสังคมศึกษา ส่งผลให้ขาด
เทคนิควิธีการสอนประวัติศาสตร์ฯ 
4. การจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ขาดความต่อเนื่องจริงจัง
เป็นเวลานาน ส่งผลให้ 
บางโรงเรียนขาดการผลติ จัดหาสือ่ วัสดุ
อุปกรณ์หรือผลิตนวัตกรรมการเรยีนการ
สอนประวตัิศาสตรฯ์ สมัยใหม ่

1. โรงเรียนใช้วิธีการบูรณาการความรู้
ระหว่างรายวิชา มาตรฐานและตัวช้ีวัดที่
จำเป็น และภูมิปญัญาท้องถิ่น/อาชีพของ
ชุมชน 
2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายระหว่าง
โรงเรียนใกล้เคียง ในการแลกเปลีย่นครู
ช่วยสอนกลุ่มสาระที่ขาดแคลน 
3. ส่งเสรมิการพัฒนาครูทางระบบ
ออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองฯ ตามที่
หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ประวัติศาสตร์ชั้นประถม ศึกษาปทีี่ ๔-๖ ครผูู้สอน
ได้จัดกจิกรรมการเรียนการสอนดว้ยสื่อการสอน
ช่ือว่า Metaverse เป็นการสอนทีผ่สมผสานกัน
ของสภาพแวดล้อมระหว่าง VR (Virtual Reality) 
กับโลกในความเป็นจริงเข้าด้วยกัน โดยที่มี
เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง นำมาใช้เรียนรู้เรื่อง
ประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งสามารถบูรณาการ
เข้ากับสาระการเรียนรู้ในเนื้อหาตา่ง ๆ ได้  
4.  โรงเรียนบ้านไร่หลวง ครูนำพฒันานนวัตกรรม
การสอนผา่นโปรแกรม Canva นำมาทำสื่อการ
สอน Infographic การเรียนการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์โดยออกแบบกิจกรรมแบบ 
Infographic แล้วออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโ้ดย
ทำเป็น QR Code มาประกอบการจัดการเรยีนรู้ 
ก่อนเรียนแจ้งให้นักเรยีนนำ Smart Phone มา
โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือมาแสกน  
QR Code แล้วเข้าไปศึกษาประวตัิศาสตร์ของ
อาณาจักรอยุธยา หรือตามบทเรยีนท่ีคุณครูวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ไว้  
       ส่งผลให้นักเรียนสนใจการเรยีน ไม่ขาดเรียน 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียนสนใจสาระการเรยีนรู้และเรื่องราวของ
เรื่องราวในวิชาประวัตศิาสตร์มากขึ้น  
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
5. โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร พัฒนานวัตกรรมการ
สอนวินัย ผ่านเกมบันไดงูแยกแยะประโยชนส์่วน
ตนและประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้นักเรียนรูห้น้าท่ี
ตน มีวินัย รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ท่ี
สามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ 
ส่งผลให้นักเรียนสนใจการเรียน ได้เล่นผ่านเกม
การศึกษา สามารถแสดงความคดิเห็นแยกแยะ
ปรับพฤติกรรมตนเองประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชนส์่วนรวมที่นำไปใช้กับชีวิตได ้

3. โครงการอนุรักษ์สืบสานศลิปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 
หน่วยงานรับผิดชอบ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ตรัง 
 

เชิงปริมาณ :  
1. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ นักศึกษาบุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสำคัญ  ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
วิชาชีพ และกิจกรรมการอนุรักษ์สบืสาน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทยอย่างน้อย 4 
กิจกรรมต่อป ี
2. ร้อยละ 100 ของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร 
และเจา้หน้าท่ีสายสนับสนุน  ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมี
ระดับเจตคติอยู่ในระดับดีขึ้นไปในการอนุรักษ์สืบ
สานศิลปวัฒนธรรม และความเปน็ไทยอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
3. ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความพึงพอใจในการ
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับด ี

 
1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย     ไม่มี 
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8) เป้าหมายย่อย SDG 4.a สร้างและยกระดับอุปกรณ์และเครื่องมือทางการศึกษาที่อ่อนไหวต่อเด็กผู้พิการ และเพศภาวะ และให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัย  
    ปราศจากความรุนแรง ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 
     ตัวชี้วัด (Global Indicator) 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ต  
      ที่ใช้ในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐานและวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมกับ นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย  
       (e) น้ำดื่มพื้นฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานด้านสุขอนามัยที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวย ความสะดวกพื้นฐานในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวช้ีวัดของ  
       WASH ในเรื่องน้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน) 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.a.1 สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเภทบริการ (สัดส่วนของโรงเรียนที่มีการเข้าถึง)  (a) ไฟฟ้า (b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ 
                                      ในการเรียนการสอน (c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรยีนการสอน (d) โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอปุกรณ์ที่ได้รับการปรับใหเ้หมาะสมกับนักเรียนท่ีมี 
                                       ความบกพร่องทางร่างกาย (e) น้ำดื่มพื้นฐาน (f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามยัที่แบ่งแยกตามเพศ และ (g) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐาน 
                                       ในการทำความสะอาดมือ (ตามนิยามตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สุขอนามัย และสุขลักษณะสำหรบัทุกคน)     

(a) ไฟฟ้า  
รร.ท้ังหมด มี ไม่มี 

 515 515    
  ร้อยละ 100   

(b) อินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการเรียนการสอน  
รร.ท้ังหมด มี ไม่มี 

 515 515   
  ร้อยละ 100   

(c) เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน  
รร.ท้ังหมด มี ไม่มี 

 515 515   
  ร้อยละ 100   

(d) โครงสร้างพื้นฐาน และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการปรับใหเ้หมาะสมกับ
นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย"  

รร.ท้ังหมด มี ไม่มี 

 515 515   
  ร้อยละ 100   
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(e) น้ำดื่มพื้นฐาน  
รร.ท้ังหมด เพียงพอ ไม่พียงพอ 

 515 515   
  ร้อยละ 100   

(f) สิ่งอำนวยความสะดวกพ้ืนฐานด้านสุขอนามยัที่แบ่งแยกตามเพศ  
รร.ท้ังหมด เพียงพอ ไม่พียงพอ 

 515 515   
  ร้อยละ 100   

(g) สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานใน การทำความสะอาดมือ (ตามนยิาม
ตัวช้ีวัดของ WASH ในเรื่อง น้ำ สขุอนามัย และสุขลักษณะสำหรับทุกคน)  

รร.ท้ังหมด เพียงพอ ไม่พียงพอ 

 515 515   
  ร้อยละ 100   

 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ไม่ม ี    

 
1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
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9) เป้าหมายย่อย SDG 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
    ในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก ภายในปี พงศ. 2573 
    ตัวชี้วัด (Global Indicator)  4 .c .1 สดัส่วนของครูทีม่ีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศกึษาพื้นฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา สัดส่วนของครูในระดับ (a)  ก่อนประถมศึกษา   
    (b) ประถมศึกษา (c) มัธยมศึกษาตอนต้น และ (d) มัธยมศึกษาตอนปลาย  ผู้ซึ่งอย่างน้อยไดร้ับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน) ซึ่งต้องดำเนนิการก่อนหรอืระหว่างช่วงที่ทำการ 
    สอนในระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ 
ตัวชี้วัด SDG4 Indicator 4.c.1 สัดส่วนของครูทีม่ีคุณวุฒิเหมาะสมในการจัดการศึกษาพื้นฐาน จำแนกตามระดับการศึกษา ผู้ซึ่งอย่างน้อยได้รับการฝึกอบรม (เช่น การฝึกอบรมการสอน)  
                                        ซึ่งต้องดำเนินการก่อนหรือระหว่างช่วงที่ทำการสอนในระดับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ (1) ก่อนประถมศึกษา (2) ประถมศึกษา  
                                        (3) มัธยมศึกษาตอนต้น (4) มัธยมศึกษาตอนปลาย *อัตราส่วนครูตอ่นักเรียน 1 คนในแต่ละระดับ      
จำนวนคร ู 7,964 
จำนวนนักเรียน 114,706 
อัตราส่วนครูต่อนักเรียน 1 : 14 

 
1.1) ผลการดำเนินงานหรือสถานการณ์ตามเป้าหมายย่อย 

โครงการ/กิจกรรมหลัก ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ไม่มี    

    
 
1.2) ปัญหาอุปสรรค หรือประเด็นท้าทายการบรรลุเป้าหมาย   ไม่มี 
1.3) ประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย     ไม่มี
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ส่วนที่ 4 
บทสรุปผลการดำเนินงาน ความท้าทาย และข้อเสนอแนะการดำเนินงานระยะต่อไป 

 
4.1 สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา  

1) เป้าหมายย่อย กลุ่มที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดครบถ้วน สมบูรณ์ 
สามารถนำเสนอความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ที่มีข้อมูล
ผลการดำเนินงาน และข้อมูลพื้นฐานตามตัวชี้วัดครบถ้วน สมบูรณ์ จำนวน 5 เป้าหมาย  ดังนี้ 

เป้าหมาย่อย 4.1 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร ็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และไม่มีค่าใช้จ่าย นําไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียนที่มีประสิทธิผล 
ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมาย่อย 4.2 สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเข้าถึงการพัฒนา การดูแล และ
การจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นมีความพร้อมสำหรับ
การศึกษาระดับ ประถมศึกษา ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมาย่อย 4.3 สร้างหลักประกันให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา 
รวมถึง มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมาย่อย 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจำเป็น รวมถึงทักษะทางด้าน
เทคนิคและ อาชีพสำหรับการจ้างงาน การมีงานที่มีคุณค่า และการเป็นผู้ประกอบการภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมาย่อย 4.5 ขจัดความเหลื่อมล้ำทางเพศด้านการศึกษา และสร้างหลักประกันว่า กลุ่มที่
เปราะบางซึ่งรวมถึง ผู้พิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เข้าถึงการศึกษาและการฝึกอาชีพทุกระดับอย่างเท่าเทียม ภายในปี 
พ.ศ. 2573 

2) เป้าหมายย่อย กลุ่มที่มีข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือข้อมูลพื้นฐานบางส่วน ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์    
แต่สามารถนำเสนอความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายย่อยได้บางส่วน  

เป้าหมาย่อย 4.6 สร้างหลักประกันว่าเยาวชนทุกคนและผู้ใหญ่ทั้งชายและหญิงในสัดส่วนสูง   
สามารถอ่านออก เขียนได้และคำนวณได้ ภายในปี พ.ศ. 2573 

เป้าหมาย่อย 4.7 สร้างหลักประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับส่งเสริม
การพัฒนา ที่ยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความสงบสุขและการไม่ใช้ความรุนแรง การเป็นพลเมืองของโลก และ  ความ
ชื่นชมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการที่วัฒนธรรมมีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573 

3) เป้าหมายย่อย กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลผลการดำเนินงานและข้อมูลพื้นฐานน้อย ไม่สามารถนำเสนอ
ความก้าวหน้าหรือสภาพการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม จำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มีความก้าวหน้าการดำเนินงานในระยะต่อไป  
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เป้าหมาย่อย 4.a สร้างและยกระดับสถานศึกษา ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การศึกษา  
ที่อ่อนไหวต่อเด็ก ผู้พิการ และเพศภาวะ และจัดให้มีสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยปราศจากความรุนแรง 
ครอบคลุม และมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

เป้าหมาย่อย 4.b ขยายจำนวนทุนการศึกษาท่ัวโลกที่ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะ  
ประเทศพัฒนาน้อย ที่สุด รัฐกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก และประเทศในทวีปแอฟริกา เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกอาชีพ และโปรแกรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านเทคนิค วิศวกรรม 
และ วิทยาศาสตร์ ในประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาอ่ืน ๆ ภายในปี พ.ศ. 2563  

เป้าหมาย่อย 4.c เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในการฝึกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และรัฐกำลังพัฒนาที่เป็น
เกาะ ขนาดเล็ก ภายในปี พ.ศ. 2573 

4.2 สรุปประเด็นความท้าทายการบรรลุเป้าหมาย 

1. ผู้เรียนไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เนื่องจากสภาพปัญหาที่
หลากหลาย เช่น สุขภาพ สภาพครอบครัว ความเป็นอยู่ รายได้ อายุ เป็นต้น 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าระดับประเทศ 
3. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง  
4. เด็กปฐมวัยบางส่วนมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย และขาดความพร้อมในการเข้าเรียนต่อระดับ

ประถมศึกษา  
5. ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับการเรียนรู้ พัฒนา ทักษะวิชาชีพ ที่ไม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ

สถานการณ์จริงในสถานประกอบการ 
6.ขาดหลักสูตรการจัดการศึกษาของผู้พิการโดยเฉพาะ 
7.ครูผู้สอนปฏิบัติการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ประสบการณ์ และความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและก้าวทันกับเทคโนโลยี 
8.งบประมาณเพื่อการบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านการศึกษาไม่เพียงพอกับความความ

ต้องการจำเป็นในเชิงพ้ืนที่  
9. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำให้การบริหารจัดการไม่มีคุณภาพ  
10.ขาดความเชื่อมโยงด้านข้อมูลสารสนเทศสำหรับการจัดการศึกษา 

4.3 สรุปประเด็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย 
      1. ส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ  

ทุกประเภท เพ่ือเพ่ิมโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน 
2. ส่งเสริมให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานที่เท่าเทียมกันในทุก

พ้ืนที ่
3. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน 
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4. เสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตและพัฒนาคน โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

5. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มีความ
ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเข้าถึงทุกที่ทุกเวลา 

6. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาได้รับการ
พัฒนาการตามมาตรฐานวิชาชีพและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับเด็กท่ีมีความต้องการพจำเป็นพิเศษ 
8. พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เป็นเอกภาพ สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นและ

เข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา 
9. พัฒนาระบบกลไกการส่งต่อเปลี่ยนผ่านการศึกษาสู่ระดับที่สูงขึ้น หรือตามความต้องการจำเป็น

พิเศษ 
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คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ท่ี ร'ๆ  /๒๕๖๕

เร่ือง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและประสานงานหลักการคำเนินงานขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในระดับพ้ืนท่ี

ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการเท ือการพัฒนาที,ย ั่งย ืน  (กพย.) ครํ่งที' ๑/๒๕๖๓ เม ือวันท ี่ 
๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย 
การพัฒนาที,ยั่งยืน (SDGs) รายเป้าหมายหลัก (ระดับเป้าหมายหลัก : C1, ระดับเป้าหมายย่อย : C2) ทำหน้าที่ 
ประสานหรือบ ูรณาการทำงานภาพรวมระหว่างหน ่วยงานท ี,เก ี่ยวข ้องเท ือให ้บ รรล ุเป ้าห มายห ล ัก  SDGs 
ที'รับผิดขอบ รายงานผลการดำเน ินงานข ับเคล ื่อนต ่อฝ ่ายเลขาน ุการคณ ะกรรมการเท ือการพ ัฒนาท ี'ย ั่งย ืน  
(ฝ่ายเลขานุการฯ) และในกรณีที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลตัวขี้วัด ตามท่ี UN กำหนด ให้หน่วยงานรับผิดขอบเป้าหมายหลัก 
(C.1) รวบรวมความเห็น/ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที'เกี่ยวข้อง (ระดับเป้าหมายย่อย) จัดทำข้อเสนอตัวขี้วัดที่เห็นว่า 
เหมาะสมในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายย่อยต่อฝ่ายเลขานุการๆ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป 
โดยกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายเป็นหน่วยงานรับผิดขอบและประสานงานหลัก เป ้าหมายหลักท ี' ๔ 
“สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต”

ในการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที'ยั่งยืนสู่การปฏิบัติ กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ัง 
คณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที'ยั่งยืนด้านการศึกษา ทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางและเป้าหมาย 
การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที'ยั่งยืนด้านการศึกษาภาพรวม ท ั้งน ี้ เทือให้การดำเนินงานขับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที'ยั่งยืนด้านการศึกษาบรรลุเป้าหมายที'กำหนดไว้ได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ เห็นขอบแผนท่ี 
นำทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที'ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadnap) เทือน่าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง 
การดำเนินงานในภาพรวม รวมท้ัง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน ควรต้องดำเนินการโดยยืดพื้นที่เป็นฐาน 
จึงเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด 
ทำหน้าที่กำหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาให้มีความสอดคล้อง 
เหมาะสมกับบริบท สภาพป้ญหาและความต้องการของพื้นที่ ช ่วยให้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที'ย ั่งย ืน 
ด้านการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน

ดังน้ัน เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต้านการศึกษา (SDG4) ในระดับ 
พ ื้นท ี่เป ็นไปด้วยความเร ียบร้อย และบรรลุเป ้าหมายการพัฒนาที'กำหนดไว้ รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทาง 
การดำเนินงานที่ กพย. และคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษากำหนด จึงเห็นสมควร 
กำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดขอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาทียั่งยืนต้านการศึกษา 
ในระดับพื้นที่ขึ้นโดยองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของผู้รับผิดขอบและประสานงานหลักการดำเนินงานขับเคลื่อน 
เป๋าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ระดับภาค/กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด มีดังนี้

/ผ้รับผิดซอบ...
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ผู้รับผิดขอบและประสานงานหลัก
๑. นางสาวอุษา อนุกูล 
๒. นางสาวสิริกัญยา สุฃวิเสส 
๓. นางสาวภพภร สุมาลกันต์ 
๔. นางอังคณา คำสุวรรณ 
๕. นางสาวอมสรดา พรหมวิหาร 
๖. นายพุฒิพัฒน์ ชัยเกตุธนพัฒน์ 
๗. นายวีรวัฒน์ เข้มแข็ง 
๘. นางสัสุริ โอรามหลง 
๙. นายรัชมงคล พลันลังเกตุ 
๑๐. นายอับดุลรอเซะ ดือรารง 
๑๑. นายพีระพัฒน์ แก้วจันทร์ 
๑๒. นายสัจจา จุ่นบุญ 
๑๓. นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร 
๑๔. นางสาวนิธิศชยา ประพรหมมา 
๑๕. นางสาวสาวิตรี ชำผิวพรรณ 
๑๖. นางสาวอภัยวรรณ พลธิราช 
๑๗. ว่าที่รอยตรี นทีเทพ บุญอาจ 
๑๘. นางสาวสุญาดา แดนจอหอ 
๑๙. นางโสภิษฐ์ แก้วกนก 
๒๐. นายศิรซานนที พิกุลทอง 
๒๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ สุรียบูรพกูล 
๒๒. นายสุทัศน์ หน่อเรือง 
๒๓. นางซลัยรัตน์ กระทู้ 
๒๔. นายธงจรัส แสงอรุณ

ผู้รับผิดขอบและประสานงานหลัก
๑. นางสาวสุประวีณ์ มาโยง

๒. นางสาววราภรณ์ ชูเทพ 
๓. นางจิตติมา ธนะรัตน์ 
๔. นายสราวุธ พูลพิพัฒน์ 
๕. นายศาสตรา ดอนโอฬาร 
๖. นางศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ 
๗. นางจิตตา แสนเกษม

ะดับภาค/กลุ่มจังหวัด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาปฏินัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตการ
นักวิชาการศึกษาปฏินัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบตการ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษาปฏินัติการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

เะดับจังหวัด
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ 
สำนักงาบศึกษาธิการภาค ๓ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๔ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๕ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๖ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๘ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๓ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๖ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๗ 
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๘

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น

/ ๘. นางสาว...
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๘. นางสาวกนกพร กุลขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๙. นายพงศกร คำแสงมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

๑๐. นางธิติมา โฮมแพน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๑. นางอนัญญา พวงพุก นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๑๒. นางสำอาง ชาญพนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๓. นางอมรรัตน์ ธรรมวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๔. นางเนาวรัตน์ สอนสุข ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๔. นางสาวปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๖. นาง'จุไ,ล,วรรณ ไกรมาก นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ เศษ
๑๗. พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๑๘. นางสาวสุปราณี พุ่มอุ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๙. นางสาวนิศา กาละ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๒๐. นางวรรณา สุภาพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๒๑. นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๒๒. นางสาวอมรรัตน์ จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๒๓. นางณีซชารัช เนาวรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔. นางสาวอลิศา ว่องประชานุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๔. นางสาวจิราพรรณ ชื่นเจริญ เจ้าพนักงานธุรการ
๒๖. จ่าอากาศเอกศักดา พรมเขียว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๒๗. นางสาวสรรชนีย์ แก้งาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏินัติการ
๒๘. นางวนาลี สืบจากศรี เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
๒๙. นางวสี ศรีพิมาย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓๐. นางวิภารัตน์ ชาญพล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๑. นายฉัตรชัย สุขสืบมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
๓๒. นางสาววารุณี คำคลี่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
๓๓. นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓๔. นางพรทิพย์ วุตติหาสะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓๔. นางพสซณับค์ พรหมจรรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๓๖. นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ฃู ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
๓๗. นางสาวหทัยกรานต์ มุลิกา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

๓๘. นางสาวรัตนาภรณ์ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

๓๙. นายชัยยศ อลงกตกิตติคุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขียงใหม่ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเขียงราย 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราขสีมา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราขสีมา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
ประจวบคีรีขันธ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช

/ ๔๐. นายมนตริ...



๔๐. นายมนตรี นีวัฒบุวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๔๑. นายวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุรีย'วงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๔๒. นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๔๓. นางสายรุ้ง พิลาแพง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๔๔. นางรัชนก พวงกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ เศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๔๔. นางสาวอักษร บุญช่วย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏินัติการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
๔๖. นางสาวอามีเนาะ แยนา นักวิ เคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิ เศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนิตตานี
๔๗. นางสาวภัทรา สุขนิคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา
๔๘. นายสิทธิพร สุดพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
๔๙. นางผกามาส กล้วยเครือ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๔๐. บายมนูญ พืชฟู ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๔๑. นายประภัสร์ จู้สกุล เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา
๔๒. นางสาวทักษพร งามขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๔๓. นางสาวนิณมาศ พวงระย้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๔๔. นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
๔๔. นางวัฒนา จันทร์เพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๔๖. นางแสงเพ็ญ นิญญาสงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๔๗. นางกรณิการ์ เกตุภู นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
๔๘. นางขวัญนภา จันทร์ดี ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๔๙. นายพสกร ทวีทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๖๐. นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
๖๑. นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๖๒. นางสาวไอยรา สังฆะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๖๓. นางสาวธัญลักษณ์ รัตนแสนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๖๔. นางสาววัลสิยา พันคะซะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
๖๔. นางสาวสันทนา บางทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๖๖. นางสาวชนิดาภา ฉันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๖๗. นางสาวคัทยวรรณ ภูพวก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
๖๘. นายอารีส มาหามัด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
๖๙. นายณัฐกรณ์ ขวัญดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา
๗๐. นายมีศักดิ๋ รัตนพิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๗๑. นางสาวนนทรัตน์ บุญจรัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๗๒. นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร

/ ๗๓. นางพัชรี...



๗๓. นางพัขรี ศรีษะภูมิ

๗๔. นางสาวรัซนี จิตต์สว่าง 
๗๔. นางสาวภัทรานิษฐ์ สุทธิแสงจันทร์ 
๗๖. นางสาวจตุพร ขันนอก 
๗๗. นางสาวชลลดา เตซะบวรกุล 
๗๘. นางดาวนภา นิ่มเรือง 
๗๙. นางปารีตา คุภกาลกำจร 
๘๐. นายพิซญพงศ์ กีรติศานติ๋ 
๘๑. นางผ่องศรี รัตนงาม 
๘๒. นายวีรวัฒน์ ภัณทวีขัย 
๘๓. นางสาวจุฑามาศ ธนนราพงศ์ 
๘๔. นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรี 
๘๔. นายอภิรักษ์ วิจิตรวรรณ 
๘๖. นางกาญจนา จันปม 
๘๗. นางณัฎซญาพร พรหมหาราช 
๘๘. น.ส.'นุชษ'ราวรรณ คณานิตย์ธนกิจ 
๘๙. นางเพ็ญพิซญาษ์ สังวงษ์ 
๙๐. นางสาวภูษณิศา โพธิราช 
๙๑. นายเวนิซ แง่มสุราข 
๙๒. นายอนันต์ สาโร 
๙๓. นายสุพจน์ กล้าหาญ 
๙๔. นางอังคนา นุ่มวัด 
๙๔. นางสาวนูรีญา รงศ์สมัคร 
๙๖. นางสาวทิมฮาย จึงตระกูล 
๙๗. นายอนุเดช ปรณะวิทย์ 
๙๘. นายบุกูล กลัดเงิน 
๙๙. นางทิพวัลย์ วงษ์สมบูรณ์ 

๑๐๐. นางสาวอัจฉราภรณ์ บุญม่ัน 
๑๐๑. นายคมกฤษณ์ โทนทอง 
๑๐๒. นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์ 
๑๐๓. นางณัฎวิภา ปริยงศ์ 
๑๐๔. นายวุฒิศักดิ้ ปริยงศ์ 
๑๐๔. นางสาวสนธิยา ไชยชำนิ 
๑๐๖. นายคทาวุธ สมสวัสด้ี

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและ 
ประเมินผล
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบตการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏินัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏินัติการ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
สำนักงานศึกษาธิการเลย 
สำนักงานศึกษาธิการเลย 
สำนักงานศึกษาธิการศรีสะเกษ 
สำนักงานศึกษาธิการศรีสะเกษ 
สำนักงานศึกษาธิการสกลนคร 
สำนักงานศึกษาธิการสกลนคร 
สำนักงานศึกษาธิการสงขลา 
สำนักงานศึกษาธิการสมุทรปราการ 
สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสงคราม 
สำนักงานศึกษาธิการสตูล 
สำนักงานศึกษาธิการสระแก้ว 
สำนักงานศึกษาธิการสมุทรสาคร 
สำนักงานศึกษาธิการสิงห์บุรี 
สำนักงานศึกษาธิการสระบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการสุโขทัย 
สำนักงานศึกษาธิการสุโขทัย 
สำนักงานศึกษาธิการสุพรรณบุรี 
สำนักงานศึกษาธิการสุรินทร์ 
สำนักงานศึกษาธิการสุรินทร์ 
สำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี 
สำนักงานศึกษาธิการสุราษฎร์ธานี 

/ ๑๐๗. นางสาว...



- ๖ -

๑๐๗. นางสาวสุภาพันธ์ ทองพยงค์ 
๑๐๘. นางสาวนฤมล สินพูล 
๑๐๙. นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม 
๑๑๐. นางสาวประไพพรรณ ชำนาญซัด 
๑๑๑. นายวรวิทย์ รัตนมาลี 
๑๑๒. นายอุกฤษฏ์ โลมพรรณ
(9)(9)ถา. นายปิยวัฃ ผลสืบ
๑๑๔. นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์ 
๑๑๔. นางสาวรสสุคนธ์ โคลคร 
๑๑๖. นายวงศกร กมลอารี 
๑๑๗. นายสมเดียว เกตุอินทร์ 
๑๑๘. นางสาวนัฏซญารัตน์ อัปการัตน์ 
๑๑๙. นางสาวลัดดา อินทร์พิมพ์ 
๑๒๐. ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ นาคพนม 
๑๒๑. นางสาวพันธุคิรี ธนารียะวงศ์ 
๑๒๒. ว่าที่ร้อยตรี อนุพงศ์ เสือใย

อำนาจหน้าที่
๑. ประสาน/บูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานที,เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ เพื่อกำหนดกรอบแนวทาง 

การดำเนินงานให้บรรลุเปิาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที่ 4) ใบภาพรวม
๒. ประสานการซับเคลื่อนการดำเนินงานกับหน่วยงานที'เกี่ยวข้องให้บรรลุเป ้าหมายย่อยภายใต้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (เป้าหมายหลักที่ 4)

๓. ประสานก ับหน ่วยงานท ี'เก ี่ยวข ้องในระด ับพ ื้นท ี่เพ ื่อว ิเคราะห ์ จ ัด เก ็บข ้อม ูลท ี'เก ี่ยวข ้อง 
ในรายเป้าหมายย่อย รวมท้ัง รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ตัวซี้วัด กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จของแต่ละ 
เป้าหมายย่อย

๔. ประสานกับหน่วยงานที'เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตาม 
ประเม ินผลระด ับพ ื้นท ี่เพ ื่อสน ับสน ุนการข ับเคล ื่อนเป ้าหมายของสหประขาขาต ิว ่าด ้วยการพ ัฒนาท ี่ย ั่งย ืน 
ด้านการศึกษา SDG4 ในระดับพื้นที่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที'กำหนด รวมท้ัง สนับสบุนการซับเคลื่อน 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายด้วย

๔. ประสาน กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน รวมถึงป้ญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน

.รองศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ขำนาญการ 
นักวิขาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ 
ศึกษานิเทศกํชำนาญการพิเศษ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและชำนาญการ 
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี 
สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี 
สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี 
สำนักงานศึกษาธิการอุทัยธานี 
สำนักงานศึกษาธิการหนองบัวลำภู 
สำนักงานศึกษาธิการหนองบัวลำภู 
สำนักงานศึกษาธิการหนองบัวลำภู 
สำนักงานศึกษาธิการหนองบัวลำภู 
สำนักงานศึกษาธิการอุดรธานี 
สำนักงานศึกษาธิการอำนาจเจริญ 
สำนักงานศึกษาธิการอุตรติตถ์ 
สำนักงานศึกษาธิการหนองคาย 
สำนักงานศึกษาธิการอุบลราชธานี 
สำนักงานศึกษาธิการอ่างทอง 
สำนักงานศึกษาธิการอ่างทอง 
สำนักงานศึกษาธิการอ่างทอง

/ ๖. วิเคราะห์...



๖. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานตามเป้าหมายย่อยและตัวขี้วัด จัดทำเป็นฐานข้อมูล 
ผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนเป๋าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนด้านการศึกษา

๗. ปฏิบัติงานอื่น  ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นด้นไป

ส่ัง ณ วันท่ี 6 ^ 9  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕:๖๕

(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
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โครงการ “ ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนด้านการศึกษา (SDG4 Roadmap)  
              ในพื้นที่ระดับจังหวัด” 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กรม สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้ติดต่อประสานงาน  

ชื่อ – นามสกุล   นางจุฑารัตน์   เล็กมาก    โทรศัพท ์ 0835233131 

โทรสาร 075-290136  E-mail Chutharatlakmak@sueksa.go.th 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี  
             เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับท่ี 1) 

 1)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

     (1) เป้าหมายภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

     (2) ประเด็นยุทธศาสตร์ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

  2)   ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 1.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) 

  1)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

        (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

• เป้าหมายที ่1 คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล 
ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

  2)   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 

 (1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

mailto:Chutharatlakmak@sueksa.go.th
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• เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น มีทักษะ
ที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล
เพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• เป้าหมาย 2. คนไทยได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ
ความสามารถของพหุปัญญาดีขึ้น” ตัวชี้วัด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระดับสากลดีขึ้น  

 1.3   แผนการปฏิรูปประเทศ (แผนระดับที่ 2) - 

 1.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

1.5 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ  ยุทธศาสตร์ที่ 6  ปรับปรุงระบบบริหาร
จัดการและส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ส่วนที่  2  รายละเอียดโครงการ 

2.1  หลักการและเหตุผล  

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองพันธะสัญญาทางการเมืองระดับผู้นำในเอกสาร 
“Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development” ซ ึ ่ งเป ็นการย ืนยัน
เจตนารมณ์และกำหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกใน 15 ปีข้างหน้าร่วมกัน เพื่อผลักดันและขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาในทุกมิติ ประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 17 เป้าหมาย ที่ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งในการดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยกำหนดให้มีคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นให้ความสำคัญ
กับ การดำเนินการในระดับพื้นที่ (Localizing SDGs) และให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ 
และสังเคราะห์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายร่วมระดับโลก สู่เป้าหมายระดับประเทศและ
ระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในแต่ละ
เป้าหมายได้กำหนดให้มีหน่วยงานหลักรับผิดชอบอย่างชัดเจน 

ในการนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะฝ่ายเลขานุการ กพย. 
ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อน SDGs โดยในปี 2562 ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ใน
อันดับ 40 จาก 162 ประเทศ และปี 2563 อยู่ในอันดับ 41 จาก 166 ประเทศ ทั้งนี้ จากรายงานความก้าวหน้า
ข้างต้น พบปัญหาอุปสรรคสำคัญ คือ การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานรายเป้าหมายยังขาดความ
ชัดเจนในการเชื่อมโยงตัวชี้วัดของ SDGs กับตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม และไม่มี การกำหนดค่าเป้าหมาย
หลายเป้าหมาย รวมทั้ง มีการปรับเปลี ่ยนตัวชี้ว ัดในการประเมินแต่ละปี ทำให้ ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าได้ หรือตัวชี้วัดไม่ตรงกับตัวชี้วัดที่คณะกรรมการสถิติแห่งสหประชาชาติกำหนดไว้ประกอบกับ
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การที่ประเทศไทยมีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 23 ประเด็น สศช. จึงได้
วิเคราะห์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายของ SDGs 17 เป้าหมายกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งพบว่า มีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน นอกจากนั้น ยังมีสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน ได้แก่ คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 พิจารณาการดำเนินงาน
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน และเพื่อให้การขับเคลื่อนสำหรับประเทศไทยมีกรอบแนวทางการ
ดำเนินการที่ชัดเจน นำไปสู่การปฏิบัติที ่เป็นรูปธรรมและบูรณาการ จึงมีมติเห็นชอบหลักการร่างแผนการ
ขับเคลื ่อน SDGs สำหรับประเทศไทย โดยมอบหมายให้ สศช. ดำเนินงานตามแผนขับเคลื ่อนฯ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ยกเลิกการดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. ที่ได้เคยมีข้อสั่งการ
หรือเคยมีมติไว้ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการปรับปรุงคำสั่งและอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการภายใต้ กพย. 4 
คณะ ต่อมาในคราวประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 
เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target) รวมทั้ง มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสาน
หน่วยงานรับผิดชอบฯ รายเป้าหมายหลักและเป้าหมายย่อย ดำเนินการขับเคลื่อน ตามภารกิจ และรายงาน
ความคืบหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการฯ ทราบเป็นระยะ 

กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่า
เทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู ้ตลอดชีวิต ซึ ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมา สำนักนโยบาย และ
ยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการดำเนินโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตาม
ประเมินผลระดับพื้นที่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา ที่ยั่งยืนด้าน
การศึกษา SDG 4 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563 โดยการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค และสำนัก
บูรณาการกิจการการศึกษา สป. (สำนักบูรณาการยุทธศาสตร์การศึกษา สป. เดิม) และมีการคัดเลือกจังหวัดนำ
ร่องเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ (SDG 4 Lab) จำนวน 6 จังหวัด 
ได้แก่ เชียงราย อุดรธานี ลพบุรี ปราจีนบุรี สตูล และปัตตานี รวมถึงดำเนินการสร้างการรับรู้ ในการจัดทำแผน
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิง
เหตุและผล (XYZ) 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จากแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ โครงการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา งบรายจ่ายอื่น รายการ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลระดับพื้นที่ งบประมาณ 30,000 บาท ให้
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพ้ืนที่ระดับ
จังหวัด (SDG4 Roadmap)   
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ดังนั ้น เพื ่อให้การดำเนินงานขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่  
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความต่อเนื่อง และบรรลุ
เป้าหมายที่กำหนด และสอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น 

2.2  วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้าน

การศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง เกี ่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื ่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้าน
การศึกษา ในพ้ืนทีร่ะดับจังหวัด  

 2. เพื ่อให้หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที ่จังหวัดตรัง มีโครงการขับเคลื ่อนเป้าหมาย       
การพัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

3. เพื่อให้มีฐานข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด SDG4 Roadmap     
ในระดับจังหวัด 

   2.3  เป้าหมายโครงการ  

    1. หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนด้าน

การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ  

เท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. มีโครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

3. มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืนด้านการศึกษา 

2.4  ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสำเร็จ  

2.4.1 ผลผลิต (Output)  

                   1. คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด 

จังหวัดตรัง จำนวน 36 คน เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่  

2. มีโครงการเพ่ือเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีข้อมูลเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ระดับจังหวัด 

2.4.2 ผลลัพธ์ (Outcome 

        หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง สามารถดำเนินการขับเคลื่อนเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั้งยืนด้านการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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   2.5  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs)  

    2.5.1  เชิงปริมาณ  

         1. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่  36 คน 

2. จำนวนโครงการที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาไม่น้อยกว่า  10 โครงการ 

3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำนวน  1 ฉบับ 
    2.5.2  เชิงคุณภาพ  

ร้อยละ 80 ของผู ้เข้าร่วมประชุมสร้างการรับรู้เกี ่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื ่อน

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในพื้นที่ มีความรู้เพ่ิมข้ึน 

    2.6  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
          หน่วยงานที่เก่ียวข้องในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับรู้กรอบทิศทางและ

เป้าหมายการดำเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาได้อย่างชัดเจน และมีส่วน
ร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ
เป้าหมายของแผนระดับต่าง ๆ  

 2.7  กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์  

             หน่วยงานทางการศึกษาและผู้เรียนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

      2.8 ระยะเวลาดำเนินโครงการ (มิถุนายน - สิงหาคม 2565) 

 2.9  แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
                    จากแผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   

โครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน กิจกรรม : ขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา  
                    งบรายจ่ายอ่ืน จำนวนเงิน  30,000  บาท 
ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. เสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ ไปยัง สป.ศธ   17 มีนาคม 2565 
2. เสนอขออนุมัติโครงการ  
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องเหมาะสมกับ

บริบท สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่ และร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
ให้แก่คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง  

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อนเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและแผนพัฒนาการศึกษา 
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5. ประสาน รวมรวมข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยังยืนด้านการศึกษา ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนที่นำทางฯ  

6. ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อน
เป้าหมายฯ และศึกษาธิการภาค 

7. จัดพิมพ์เอกสารรายงานผลการดำเนินงานฯ เพ่ือเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ 

แผนการปฏิบัติงาน 
(กิจกรรม) 

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที่ 
2/2564 

ไตรมาสที่ 
3/2564 

ไตรมาสที่ 
4/2564 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ 
ทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนฯ 

  9,100  

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงการ        
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อนฯ 

  17,600  

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานฯ  

   3,300 

รวม   26,700 3,300 
 
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ  (ขอถัวจ่ายทุกกิจกรรม) 

กิจกรรม  
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบ
แนวทางในการขับเคลื่อนฯ  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (36 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท)  
  - ค่าอาหารกลางวัน (36 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท) 
  - ค่าวัสด ุ

  
 

3,600 
4,320 

 
 
 
 

1,180 

 
 

3,600 
4,320 
1,180 

รวมกิจกรรมที่ 1 - 7,920 1,180 9,100 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนฯ (5 กลุ่ม 1 วัน)  

- ค่าตอบแทนวิทยากร  1 คน ๆ ละ 600 บาท 6 ชั่วโมง  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  50 คน ๆ ละ 50 บาท 2 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน 50 คน ๆ ละ 120 บาท 1 มื้อ 
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการใช้สถานที่ 

 
 

3,600 
 

 
 
 

5,000 
6,000 
3,000 

 
 
 
 
 
 

 
 

3,600 
5,000 
6,000 
3,000 

รวมกิจกรรมที่ 2 3,600 14,000  17,600 
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กิจกรรม  
เงินงบประมาณ 

รวม 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 

กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน
ผลการดำเนินงานฯ  
  - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน ๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 50 บาท)  
  - ค่าอาหารกลางวัน (15 คนๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 120 บาท) 

 
 
 
 

 
 

1,500 
1,800 

  
 

1,500 
1,800 

 รวมกิจกรรมที่ 2  3,300 - 3,300 

 รวมทั้งสิ้น  3,600 25,220 1,180 30,000 

  

 
    ลงชื่อ               ผู้เสนอโครงการ             

                (นางจุฑารัตน์  เล็กมาก)              
    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ     
                          
 
 
           ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบ      ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ       
                     (นายอดิศร  แก้วเซ่ง)                             (นางอรทัย  เกิดภิบาล) 
                 รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง                           ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง  

 

1.  
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ทบทวนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนา   

ที่ย่ังยืนด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการศึกษา (SDG4)  ในพื้นที่จังหวัดตรัง  

ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565   
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 

 
 
  



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง  

 

2. 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการประชุมจัดทำโครงการที่สอดคล้องเชื่อมโยงและส่งผลต่อการขับเคลื่อน 

การจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการศึกษา (SDG4) ในพื้นที่จังหวัดตรัง  

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565   
ณ โรงแรมอีโค่ อินน์ ตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 

  

   

 
 

 
 

  



รายงานผลการขับเคลื่อนเปา้หมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดา้นการศึกษา SDG4 พ.ศ. 2565 จังหวดัตรัง  

 

3.  
ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ นำเสนอคณะทำงาน 

ขับเคลื่อนเป้าหมายฯ และศึกษาธิการภาค 
ในวันศุกร์ที่  23 กันยายน 2565  

ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทำงาน 
 

ที่ปรึกษา 
นางอรทัย  เกิดภิบาล    ศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
นายอดิศร  แก้วเซ่ง     รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

ผู้จัดทํา 
คณะทำงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดตรัง 
     ตาม คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา ที่ 2/2565  
     ลงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
คณะทำงานวิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ  ภายใต้โครงการขับเคลื่อน 
     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) ในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

รวบรวม/เรียบเรียง 
นางจุฑารัตน์  เล็กมาก   ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน                 
นางอมรรัตน์  เกลาเกลี้ยง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ   
นางสาวอังคณา  พลประสิทธิ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ     

ออกแบบปก 
นางจุฑารัตน์  เล็กมาก   ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน                 

 



ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
193 หมู่ 12 ถนนตรังปะเหลียน ต าบลโคกหล่อ อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 

โทร. 075 290293 โทรสาร 075 296900


