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เอกสารลำดับที ่007/2565 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 

จุดเน้นรว่ม 
พัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรงั 

การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานท ำ    

การส่งเสริมการจัดการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 

การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การรายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลโครงการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. ปีงบประมาณ 2565 และ 2) เพื่อรายงานผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565    

1. ผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ 
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มี 4 กิจกรรม สรุปไดด้ังนี้ 
        กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 6 จุดเน้น 
ดังนี้  

     จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
     จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
     จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
     จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
      ทั้งนี้  ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  โดยกำหนดให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่1-จุดเน้นที่6 
ในผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.
2565  พร้อมทั้งแจ้งสถานศึกษาที่สมัครใจ  ส่งใบสมัครพร้อมเล่มเอกสารเข้าร่วมประกวดผลงาน  มี
สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม  รวม 29 แห่ง  จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่   
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2   

   กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื ่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดงานประกวดนวัตกรรมการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  และประเมินผลงาน

จากเล่มเอกสาร(รอบคัดเลือก) ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมือง 

จังหวัดตรัง เป็นผลงานระดับประถมศึกษา 22 ผลงาน  และระดับมัธยมศึกษา 7 ผลงาน (และนำคะแนน

รอบคัดเลือก ไปรวมกับคะแนนรอบประกวดผลงาน/นิทรรศการ)     
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      กิจกรรมที่ 3  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานผ่านรอบคัดเลือกทั้ง  
29  แห่ง เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565 (รอบประกวดผลงาน/นิทรรศการ) ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 
(Trang Innovation Aword 2022) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง 
จังหวัดตรัง  
                 ในการนี้มีสถานศึกษา 29  แห่ง จัดนิทรรศการผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน
นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2565   

กิจกรรมที่ 4  การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อน 
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ  
2565  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนผู้เข้าร่วมการประกวด
ผลงาน คณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง มีข้อค้นพบ สรุปได้ ดังนี้     
                1)  ควรประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - 6 ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
                2)  ควรเชิญชวนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ไดม้ีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  เช่น ประกวด /นำเสนอนวัตกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 
                3)  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์) เพ่ือเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้มาชมงาน
โดยไม่กระทบวันเปิดเรียน           
               4)  ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน  และจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ทำภารกิจเพ่ือแลกกับ
เกียรติบัตร               
               5)  หากมีการประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ  ควรจำแนกประเภทสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเป็น  ประเภทระดับมัธยมศึกษา  และประเภทระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส  
               6)  ควรจัดประกวดนวัตกรรมฯ  โดยให้สถานศึกษาระบุจุดเน้นหลักเพียงจุดเน้นเดียว    
ส่วนประเด็นการบูรณาการ/เชื่อมโยงจุดเน้นอ่ืนๆ ให้กำหนดเกณฑ์การประกวดโดยกำหนดค่าน้ำหนัก
คะแนนไม่มาก  
               7)  ควรเพิ่มเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมฯ  ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมไปสู่ห้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย     
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                2. ผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   
                  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื ่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   ดังนี้ 

 

ระดับประถมศึกษา 
โรงเรียน สังกัด   ระดับ       รางวัล 

โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ยอดเยี่ยม 
(ชนะเลิศ) 

โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟา้ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านวังลำ สพป.ตรัง เขต 2 ดี  เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบกหัก สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง” สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านปากห้วย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
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ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียน สังกัด ระดับ รางวัล 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(ชนะเลิศ) 

โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนห้วยยอด สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 

          

           ในการนี้ ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้นำบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา 
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม ในการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2565 รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับ
ยอดเยี่ยม  จากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ในวันที่ 29 กันยายน 2565   
ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   จำนวน  2 รายการ ดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ      
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

- รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
   
       

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ  
            1.จังหวัดตรังมีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 อย่างเป็นเอกภาพ 
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              3.  สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
นวัตกรรมฯ เพ่ือนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
             4.  ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดจากการใช้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องจาก การจัดงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 2022) ในวันที่ 

1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เป็นวันเปิดเรียน  จึงมีบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมงานประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรังจำนวนน้อย   

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์)เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้ปกครองได้มาชมงานโดยไม่กระทบวันเปิดเรียน   
              2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของสถานศึกษาในทุกสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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คำนำ 
 

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

 คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)   ได้เห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
จัดทำโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดย
ผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง  ได้นำจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ไปใช้ใน
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับขั้นพ้ืนฐาน 
และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1- จุดเน้นที่ 6 ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นเอกภาพ   จึงกำกับ ติดตามและประเมินผลโดยการ
ประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี 
พ.ศ.2565  ทั้งนี้ ในการรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาตรัง  ปี พ.ศ.2565  ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มีผลงานของสถานศึกษา
ที่บรรลุผลผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของ
พ้ืนที ่รวมทั้งสามารถพัฒนาต่อยอดและเพ่ิมประสิทธิภาพในโอกาสต่อไป   

ขอขอบคุณคณะทำงาน ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรัง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนจนโครงการประสบความสำเร็จและเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรังต่อไปในอนาคต 

 
                                                                              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
                                                                                         ตุลาคม  2565 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความเป็นมาและความสำคัญ   

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

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 กำหนดให้ในแต่ละจังหวัดมีคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ในส่วนของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงในพื้นที่จังหวัด โดยการกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัด
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล 
ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดในการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษา และกำกับ 
เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา ในจังหวัด  
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เน้นให้มีประสาน
และการบูรการดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานที่มีภารกิจจัดการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยมีแนวทาง
ที่ผ่านการร่วมกันกำหนด ร่วมกันขับเคลื่อน ร่วมกันประเมิน และร่วมกันนำเสนอและปรับปรุงเพื่อการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือดำเนินงานจำนวน 4 กิจกรรม   มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนา
เกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี 
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พ.ศ.2565 โดยเน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังในผลงานนวัตกรรมฯ  
การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  และการถอดบทเรียนและสรุป 
ผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. 

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงาน
โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่าน
กลไกของ กศจ. 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อรายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 
2. เพื่อรายงานผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 

ขอบเขตของการรายงาน  
1. เป้าหมาย  

1.1 เชิงปริมาณ  
1.1.1   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีฐานข้อมูลสารสนเทศจุดเน้นร่วมพัฒนาการ 

ศึกษาจังหวัดตรัง ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ร้อยละ 100  

1.1.2   สถานศึกษาในจังหวัดตรังที่สมัครใจ ได้ส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  แห่งละ 1 ผลงาน  

1.2 เชิงคุณภาพ  
1.2.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  มีฐานข้อมูลสารสนเทศจุดเน้นร่วมพัฒนาการ 

ศึกษาจังหวัดตรัง  ในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพ  
                      1.2.2 สถานศึกษาในจังหวัดตรัง  มีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ในการนำไปประยุกต์ใช้ ขยายผล หรือต่อยอดใน
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  
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2. สาระของการรายงาน  
      2.1 รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี

คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 
    2.1.1 กิจกรรมที่  1  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/

จุดเน้นร่วม  
    2.1.2 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงาน  และนิทรรศการนวัตกรรมการ

ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
    2.1.3  กิจกรรมที่ 3  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
                    2.1.4  กิจกรรมที่ 4   การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
                2.2  รายงานผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  

3. ระยะเวลา ปีงบประมาณ 2565  ( 1ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)  
4. งบประมาณท่ีได้รับ  

4.1 งบประมาณท่ีได้รับ จำนวน 90,900 บาท  
4.2  แหล่งงบประมาณ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
1. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ

จังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   หมายถึง โครงการที่สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ดำเนินการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ  โดยจัดสรร
งบประมาณประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จำนวน 90,900 บาท ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 

2. ผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี 
พ.ศ. 2565  หมายถึง ผลงานของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังซึ่งบูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
3.  ผลการดำเนินงานตามโครงการ หมายถึง ผลที ่เกิดจากการดำเนินงานตามกิจกรรมของ 

โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด   โดยผ่าน
กลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  จำนวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

 กิจกรรมที่  1  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 กิจกรรมที่ 3  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการ 

ศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 กิจกรรมที่ 4  การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ

การเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 
   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
            1.จังหวัดตรังมีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 ไดอ้ย่างสอดคล้องกับ
บริบทและเป็นเอกภาพ 
               3.  สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 อย่างสอดคล้องกับบริบท
ของสถานศึกษา และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม ฯ เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
               4.  ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดจากการใช้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

 รายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1.  รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 

  2.  จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
  3.  การประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื ่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 

รายละเอียดโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด
โดยผ่านกลไกของ กศจ. 

 1. หลักการและเหตุผล 
                 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 กำหนดให้คณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) มีอำนาจหน้าที่ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึงใน
พื้นที่จังหวัด โดยกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
ทุกระดับและทุกประเภท ประสานและส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในรูปแบบที่หลากหลาย  ให้ความเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา กำกับ เร่งรัด ติดตามและ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษา  โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น
ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  และมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด  รับผิดชอบงานธุรการของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

ตามยุทธศาสตร์ชาติ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  จึงมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.  ปีงบประมาณ 2565  เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน นำเสนอ ประเมินและ
ปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1   เพ่ือพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัย

และระดับขั้นพ้ืนฐานของจังหวัดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 
2.2  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ให้มีคุณภาพระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในจังหวัดให้เป็นไปตามตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
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2.3  เพ่ือกำกับ ติดตามและประเมินผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัดตามตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ของสถานศึกษาในจังหวัดตรัง 

3. เป้าหมาย  
     3.1  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา(ระดับประถมศึกษาและมัธยม 

ศึกษา) จำนวน 5 หน่วยงาน มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยนวัตกรรมการ
ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่บูรณาการและ
เชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  อย่างสอดคล้องกับบริบทและเป็นเอกภาพ ประกอบด้วย  

    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
     -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่    

   -  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง   
  -  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดตรัง  

3.2  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง อย่างน้อย 15 แห่ง    
มีนวัตกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ   

4. ผลผลิต ผลลัพธ์  
4.1 ผลผลิต (Output) 

                      จังหวัดตรังมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู ้ให้มีคุณภาพ                  
เท่าเทียมและทั่วถึง ตามบริบทด้วยตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด 

4.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
        หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 

มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  ตาม
จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  
อย่างสอดคล้องกับบริบทและเป็นเอกภาพ 

             5.  ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPIs) 
  5.1 จังหวัดตรังมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยตัวชี้วัด/ จุดเน้นร่วมพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง   เพื่อใช้ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดตรังจากการมีส่วนร่วมและ
ผ่านกลไกจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)  

     5.2 ร้อยละ 80 ของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่บูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  อย่าง
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   6.1  จังหวัดตรังมีนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

  6.2  หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) 
มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตาม
จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่บูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  
อย่างสอดคล้องกับบริบทและเป็นเอกภาพ 

  6.3  สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่บูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือนำมาประยุกต์เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

 6.4  ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดจากนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 

          7. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับผลประโยชน์ 
              7.1  สว่นราชการหรือหน่วยงานทางการศึกษา 
              7.2  สถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่ในจังหวัดตรัง 
              7.3  ผู้บริหาร  ครู นักเรียน ทุกคนในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
 

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ   1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565  
 

9. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
      วงเงินงบประมาณท่ีดำเนินการ 90,900บาท (เก้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 

 

จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

มีมติให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.  ปีงบประมาณ 2565  ตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ    
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น                                                         
จุดเน้นที่ 6  การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ได้ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564   ดังภาพที่ 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                          ภาพที่ 1  จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
            จุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 6 จุดเน้น  มีเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ ดังนี้ 

จุดเน้นที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษย์และของชาต ิ
เป้าหมาย 

1. เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้ที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ   

1. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

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

         การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

ท้องถิ่น 

จุดเน้นร่วม 
พัฒนาการศึกษา 

จังหวัดตรงั 

       การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 

       การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    

         การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

          การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

          การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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3. เด็ก/ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความพร้อมที่สามารถรับมือกับภัยคุกคาม เช่น              
ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรม ไซเบอร์ และภัยพิบัติต่างๆ  
 

จุดเน้นที่ 2 การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมาย 

เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

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

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. เด็ก/ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
➢ เด็ก/ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการสืบค้นและคัดเลือกความรู้  
➢ เด็ก/ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีทักษะการคิดขั้นสูง การแก้ปัญหา การสื่อสารเชิงบูรณาการโดยการปฏิบัติจริง 
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นมีการจัดการตนเองและผู้อื่น ทำงานด้วยตนเองได้  
➢ เด็ก/ผู้เรียนมีวินัย ตรงต่อเวลา ทำงานอย่างเป็นระบบ และยืดหยุ่น มีจริยธรรมในการทำงาน 

จุดเน้นที ่3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าหมาย 

ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสู่ความยั่งยืน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารจัดการ  
2. ครูผู ้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน               

และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. สถานศึกษาขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
4. ผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

จุดเน้นที่ 4 การส่งเสริมทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ    
เป้าหมาย 

ผู้เรียนได้รับการเสริมทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทำ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
2. สถานศึกษาจัดประสบการณ์หรือการเรียนการสอนหรือบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำหรือการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ 
4. เด็ก/ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้านอาชีพหรือทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
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จุดเน้นที่ 5 การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

เด็ก/ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้อนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

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

ท้องถิ่น 
3. เด็ก/ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ ์สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

      4. สถานศึกษามีเครือข่ายในการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. สถานศึกษามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

            จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
เป้าหมาย 

การบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองและพัฒนาศักยภาพเด็ก             
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. ผู้บริหารมีรูปแบบการบริหารและการจัดการพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
2. ครูจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษ 
3. เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

การประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565  

การประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง ปี พ.ศ.2565 มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความเป็นมา 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ  

จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ปีงบประมาณ 2565  โดยประสานบูรณาการ
ดำเนินงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในจังหวัดตรัง  
ให้ตอบสนองความต้องการเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นเอกภาพและต่อเนื่อง จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาและการเรียนรู้ของสถานศึกษา ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1-จุดเน้นที่ 6โดยให้สอดคล้อง
กับบริบทของแต่ละสถานศึกษาและให้มีการนำเสนอผลงานนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้นวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จและประสิทธิภาพต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์ 

     2.1 เพื่อรายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 

    2.2  เพื่อรายงานผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
    

           3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
                 3.1  จังหวัดตรงัมีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่าง 
เท่าเทียมและท่ัวถึงสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและผ่านควเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 
                3.2   หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที ่มีสถานศึกษา(ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา) มีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ที่บูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - 
จุดเน้นที่ 6  อย่างเป็นเอกภาพ 

   3.3    สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา 
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมฯ เพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
             3.4  ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดจากการใช้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการ 

 
             การรายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ 
ของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มีวิธีดำเนินการ ดังนี้ 
            1.  ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
            2.  วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 

3. รูปแบบการประกวดผลงาน นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา 
การศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2565 
          

1.  ขอบเขตการดำเนินงานโครงการ 
               1.1  กำหนดกรอบแนวทางแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลา
การดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
               1.2  นำเสนอโครงการแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลาการ
ดำเนินงาน ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
              1.3   แต่งตั้งคณะทำงาน   
              1.4  ดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และระยะเวลาการ
ดำเนินงานตามโครงการ ฯ  ดังนี้ 
            

2. วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ 
               2.1   กิจกรรมการพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัด และจุดเน้นร่วม  

    2.1.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมกับ 13 ส่วนราชการ /หน่วยงานทีจ่ัดการศึกษา 
ทุกระดับทุกประเภททั้งภาครัฐและองค์กรเอกชน มูลนิธิในจังหวัดตรัง ร่วมศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาในระดับจังหวัด และประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง มี  6 จุดเน้น 
ดังนี้  

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
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                 ทั้งนี้ ปีงบประมาณ 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือพัฒนา
เกณฑ์การประเมินผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง ป ีพ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่1-จุดเน้นที่6 ในผลงานนวัตกรรมฯ  รวมทั้งกำหนดให้มี
หลักเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรม  2 รอบ  ได้แก่  
                 - รอบคัดเลือกนวัตกรรม  
                 - รอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม   
                 และกำหนดรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565    

                    2.1.2  แจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่ 
    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
     -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
    -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่    

   -  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง   
  -  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดตรัง  

                แจ้งสถานศึกษาที่สมัครใจ ส่งใบสมัครพร้อมเล่มเอกสารนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ 
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565  
          2.2 กิจกรรมการเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   
                2.2.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เตรียมจัดงานประกวดผลงาน ฯ โดยประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (รอบคัดเลือกนวัตกรรม) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 และประเมินผลงานฯ จากเล่ม
เอกสาร ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  (นำ
คะแนนประเมินรอบคัดเลือกนวัตกรรม  ไปรวมกับคะแนนรอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม)                                                         
               2.2.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงาน ฯ ผ่านรอบ
คัดเลือก จำนวน 29 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนระดับประถมศึกษา 22 แห่งและระดับมัธยมศึกษา 7 แห่ง
และแจ้งสถานศึกษา ร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 รอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022  
(Trang Innovation Aword 2022)  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง
ตรัง  จังหวัดตรัง            

 

         2.3  กิจกรรมการจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   
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                2.3.1  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดนวัตกรรม
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   (รอบประกวด
นิทรรศการ/นวัตกรรม)ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เพ่ือประชุมพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลงาน
จากนิทรรศการและการนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ  ระดับประถมศึกษา 22 ผลงาน และระดับมัธยมศึกษา 
7 ผลงาน  ตามกำหนดการในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 2022) ในวันที่ 
1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
                  2.3.2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อน  
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565  ในวันที่ 4 สิงหาคม  2565   
                  2.3.3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  แจ้งสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ใน
การประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 
2565  รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม จากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา 
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง วันที่ 29 กันยายน 2565  ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  และจะจัด 
กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรใหก้ับสถานศึกษาที่ได้ส่งผลงานฯ และได้รับรางวลัจากการประกวดผลงานนวัตกรรม
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565  ณ สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดตรัง       
                  2.3.4   สรุปรายงานผลการดำเนินงาน วันที่ 30 กนัยายน 2565  ณ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
                2.3.5  จัดทำรายงานผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565   ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดย ผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
          2.4  กิจกรรมการถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
                 2.4.1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.  
ปีงบประมาณ 2565  ในวันที่ 15  สิงหาคม 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
 

 3.  รูปแบบการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการ 
ศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ. 2565  
           3.1 รูปแบบการประกวดผลงาน รอบคัดเลือกนวัตกรรม  
                สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมฯ  
(รอบคัดเลือกนวัตกรรม)ตามหลักเกณฑ์การประกวดผลงานรอบคัดเลือกนวัตกรรม จำนวน 29 ผลงาน  
ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (เพ่ือนำคะแนน
ประเมินรอบคัดเลือกนวัตกรรม  ไปรวมกับคะแนนรอบประเมินนิทรรศการ/นวัตกรรม) 
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           3.2  รูปแบบการประกวดผลงาน  รอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม 
        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดนวัตกรรมฯ (รอบ
ประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม) ตามหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน รอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม  
จำนวน 29 ผลงาน เป็นผลงานนวัตกรรมระดับประถมศึกษา จำนวน 22 ผลงาน และผลงานนวัตกรรมระดับ
มัธยมศึกษา จำนวน 7 ผลงาน  ตามกำหนดการ ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022(Trang Innovation 
Aword 2022) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง     
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บทที่ 4 
ผลการดำเนินงาน 

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   ไดร้ายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

1. รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี 
คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มี 4 กิจกรรม สรุปไดด้ังนี้ 

1.1 กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
1.2 กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อน

คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
1.3 กิจกรรมที่ 3 การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ

การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
1.4 กิจกรรมที่ 4 การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 
 

รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของ
จังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.  ปีงบประมาณ 2565 

    กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
   ผลการดำเนินงาน 

               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  แต่งตั้ง คำสั่งที่ 69/2565 สั่ง ณ วันที่  12 เดือนมีนาคม พ.ศ.
2565 ประกอบด้วย  คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับคุณภาพตาม
ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง (ศึกษานิเทศก์/ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ในสังกัด) รวมกลุ่มเป้าหมาย 10 คน พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะทำงาน มี ผศ.อบ แก้วชูเสน ประธาน
คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการ ร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมและรางวัลการประกวด ในวันที่ 21 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ใช้งบประมาณ 2,200 บาท(สองพันสองร้อยบาทถ้วน)  
เป็นค่าอาหารกลางวัน 1,200 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 บาท    

ผลการดำเนินงาน ที่ประชุมฯ ได้ร่วมพิจารณาทบทวนความสอดคล้องของตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 และตัวชี้วัดความสำเร็จ   ทั้ง 6 จุดเน้น  สรุปไดด้ังนี้  

จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

                               ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ 2565 ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  ทีบู่รณาการและเชื่อมโยง
จุดเน้นที่ 1- 6 พร้อมแจ้งหน่วยงานที่มีสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ได้แก่           

                             -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  
        -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
       -  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่    

      -  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรัง   
     -  สถานศึกษาสังกัดเอกชนในระบบและนอกระบบจังหวัดตรัง  

             แจ้งสถานศึกษาที่สมัครใจ  ส่งใบสมัครพร้อมเล่มเอกสารผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ         
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 ผลงาน โดยส่งรูปเล่มเอกสาร
ผลงาน ไม่เกิน 40 หน้า จำนวน 5 เล่ม  ประกอบด้วย (บทสรุปเป็น infographic ไม่เกิน 1 หน้า)  คำนำ  
สารบัญ  ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียน ความเป็นมาและความสำคัญ  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย กระบวนการพัฒนา 
ผลที่เกิดจากการพัฒนาตามตัวชี้วัด  ปัจจัยความสำเร็จ  และภาคผนวก ถึงสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2565   
              กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ..ศ.2565 

   ผลการดำเนินงาน 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดงานประกวดผลงาน
นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 
27 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด 
(ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายการเงิน รวม 
25 คน โดยมี ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานกรรมการตัดสินผลงาน ระดับ
ประถมศึกษาศึกษาจำนวน 22 ผลงาน และนายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรังเป็นประธาน
กรรมการตัดสินผลงานระดับมัธยมศึกษา จำนวน 7 ผลงาน ทั้งนี้ ในรอบคัดเลือก คณะกรรมการตัดสินได้
ประเมินผลงานจากเล่มเอกสารนวัตกรรมฯ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง 
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (นำคะแนนรอบคัดเลือก ไปรวมกับคะแนนรอบประกวดผลงาน/นิทรรศการ)ใช้
งบประมาณ 6,500 บาท(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่าอาหารกลางวัน 3,000 บาท ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม 2,500 บาท และค่าสถานที่จัดประชุม 1,000 บาท  
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              กิจกรรมที่ 3  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 

  ผลการดำเนินงาน 
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีผลงานผ่านรอบคัดเลือก 29 แห่ง 
เข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง  ปี พ.ศ. 2565  (รอบประกวดนิทรรศการ/นวัตกรรม)  ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022  (Trang 
InnovationAword2022) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนาอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
             สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศแตง่ตั้งคณะกรรมการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2565  
            กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการจัดงาน  คณะกรรมการ 
ตัดสินผลงานการประกวด (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และฝ่าย
การเงิน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาที่ส่งผลงานนวัตกรรมฯ ทั้ง 29 แห่ง รวม 
83 คน  มีการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ ตามกำหนดการจัดงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 
2022 (Trang Innovation Aword 2022) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานฯ  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ 
โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ใช้งบประมาณ  77,00บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เป็น
ค่าสถานที่จัดงาน 10,000บาท ค่าจัดจ้างทำไวนิล 1 แผ่น 3,000บาท   ค่าสมนาคุณผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการ 
1 คน 600บาท ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินผลงาน 16คน 16,000บาท ค่าพาหนะกรรมการตัดสินและ
คณะทำงาน 25 คน 7,500บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน 83 คน 8,300บาท  ค่าอาหารกลางวัน
ผู้ร่วมงาน 83 คน 14,940บาท  ค่าอาหารเย็นกรรมการตัดสินผลงานและคณะทำงาน 25 คน  4,500บาท 
ค่าจัดจ้างทำเกียรติบัตร 33 แผ่น 990บาท ค่าจัดจ้างทำโล่ 2 อัน 3,000บาท ค่าวัสดุและค่ากรอบเกียรติบัตร 
33 อัน 8,170บาท  

กิจกรรมที่ 4   การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565 

    ผลการดำเนินงาน 
               สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อน
การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ในวันที่ 15
สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง มีกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  ตัวแทนผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน 
และคณะทำงาน ใช้งบประมาณ 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  เป็นค่าอาหารกลางวัน 2,400 บาท  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000บาท และค่าวัสดุ 1,800 บาท  มีข้อค้นพบ  ดังนี้ 
                1)  ควรประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - 6 ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
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                2)  ควรเชิญชวนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  เช่น ประกวด /นำเสนอนวัตกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 
                3)  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้มาชมงาน
โดยไม่กระทบวันเปิดเรียน           
               4)  ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน  และจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ทำภารกิจเพ่ือแลกกับ
เกียรติบัตร               
               5)  หากมีการประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ  ควรจำแนกประเภทสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเป็น  ประเภทระดับมัธยมศึกษา  และประเภทระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส  
               6)  ควรจัดประกวดนวัตกรรมฯ  โดยให้สถานศึกษาระบุจุดเน้นหลักเพียงจุดเน้นเดียว    
ส่วนประเด็นการบูรณาการ/เชื่อมโยงจุดเน้นอื่นๆ ให้กำหนดเกณฑ์การประกวดโดยกำหนดค่าน้ำหนัก
คะแนนไม่มาก  
               7)  ควรเพิ่มเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมฯ  ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมไปสู่ห้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย     
          

      2. ผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษา
จังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
              สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื ่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ.  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2565  
ผลปรากฏว่า  สถานศึกษาทั้ง 29 แห่ง มีผลงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  สรุปผลได้ดังนี้  
ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียน สังกัด   ระดับ       รางวัล 
โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ยอดเยี่ยม 

(ชนะเลิศ) 
โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
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โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟา้ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านวังลำ สพป.ตรัง เขต 2 ดี  เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบกหัก สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนมิตรภาพที่31“วัดทุ่งหวัง” สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านปากห้วย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 

 
ระดับมัธยมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา 

โรงเรียน สังกัด ระดับ รางวัล 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(ชนะเลิศ) 

โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนห้วยยอด สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
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           ในการนี้ ดร.อรทัย เกิดภิบาล ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้นำบุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษา  
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษา และรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษา 
จากการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี 
พ.ศ.2565  รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร จากนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  
ในวันที่ 29 กันยายน 2565  ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง   จำนวน  2 รายการ ดังนี้ 
           -รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ      
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
           -รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
                
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ          
            1.จังหวัดตรังมีนวัตกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพอย่างเท่า
เทียมและทั่วถึงสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดที่กำหนดขึ้นอย่างมีส่วนร่วมและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 

 2. หน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดตรังที่มีสถานศึกษา (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) มี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการ ศึกษาและการเรียนรู้ให้
มีคุณภาพของสถานศึกษาในสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  ที่บูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6 อย่างสอดคล้องกับ
บริบทและเป็นเอกภาพ 
               3.  สถานศึกษามีผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ทีบู่รณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที่ 1 - จุดเน้นที่ 6  อย่างสอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา และมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมฯ เพื่อนำมาประยุกต์เป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 
               4.  ผู้เรียนมีคุณภาพที่เกิดจากการใช้แนวทางในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ให้มีคุณภาพ 
 

ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องจาก  การจัดงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 2022) ใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เป็นวันเปิดเรียน  จึงมี
บุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมงานประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังจำนวนน้อย   
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ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์)เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้ปกครองได้มาชมงานโดยไม่กระทบวันเปิดเรียน   
              2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของสถานศึกษาในทุกสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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บทที่ 5  
 

นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
5.1 ระดับประถมศึกษา 
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ชื่อนวัตกรรม EGAT Model นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศกึษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

โดย โรงเรียนวัดควนวิเศษ  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพตามจุดเน้นร่วมพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์ 5 ร่วม.... 
โดย โรงเรียนบ้านหัวหิน   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม   ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคณุภาพชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้รูปแบบ KIDS DEE MODEL 

โดย โรงเรียนบ้านบางคราม   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
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ชื่อนวัตกรรม  “สื่อวีดิทัศน์กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564” 
โดย โรงเรียนวัดไตรสามัคคี   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
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ชื่อนวัตกรรม   HUAITOH MODEL การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
โดย โรงเรียนบ้านห้วยต่อ   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม    บทเรียนจากต้นไม้ 
โดย โรงเรียนบ้านพรุเตย   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม  Start  Model ศาสตร์ของพ่อสู่ความพอเพียง 

โดย โรงเรียนบ้านวังลำ   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม  การเพาะถั่วงอกด้วยเครื่องเพาะถั่วงอก 5 ป.พอเพียง 
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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นวัตกรรม  นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
และการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านควนพญา รูปแบบ KPY SMILE MODEL 

โดย โรงเรียนบ้านควนพญา   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม การบริหารจัดการสถานศึกษาด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
โดย โรงเรียนบ้านปากห้วย   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม  SUWAN  MODEL 
โดย โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
 

46 

 
 

ชื่อนวัตกรรม  นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning โดยใช้รูปแบบ TUNGNA Model 
โดย โรงเรียนบ้านทุ่งนา(ย่านตาขาว)   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม เด็กทุ่งหวังสร้างงานสร้างอาชีพด้วยรูปแบบ MWTต้านยาเสพติด 
ใช้ชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โดย โรงเรียนมิตรภาพที่ 31 “วัดทุ่งหวัง”   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
 

50 

 
 

ชื่อนวัตกรรม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 
 ปี พ.ศ.2565  ด้วย LAEMSOM MODEL 

โดย โรงเรียนบ้านแหลมสอม   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม   “ทุ่งหินผุดพาเพลิน  KPLAY & LEARN กับเรา” 
โดย โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด   สงักัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม  2 MPANYA MODEL 
โดย โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 

 



รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
 

55 
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ชื่อนวัตกรรม  6 มิติสู่ความพอเพียงทั้งโรงเรียน โมเดล 
โดย โรงเรียนบ้านบกหัก   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์โควิดด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

โดยใช้บ้านเป็นฐาน (Home -based Learning) เพ่ือพัฒนาการอ่าน  การเขียน การคิดวิเคราะห์ 
ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านซา 

โดย โรงเรียนบ้านซา   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม   21st  COLOUR  of  change 
โดย โรงเรียนวัดบางดี   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า โดยใช้ TAKIAN  Model 
โดย โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟ้า   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม การยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ Warunee Model 

โดย โรงเรียนบ้านลำภูรา   สงักัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม  โรงเรียนสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้สู่วิถีพอเพียงด้วย CCC Model 
โดย โรงเรียนบ้านผมเด็น   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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5.2 ระดับมัธยมศึกษา 
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ชื่อนวัตกรรม 
พระบรมราโชบายสู่การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง บูรณาการฐานการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ SRM Model 

โดย โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
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ชื่อนวัตกรรม 
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “PORPIANG Model” 

โดย โรงเรียนวิเชียรมาตุ   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
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ชื่อนวัตกรรม การพัฒนางานวิชาการด้วย  Creative Modelเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดย โรงเรียนห้วยยอด   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
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ชื่อนวัตกรรม  โปรแกรมการจัดการระบบการเรียนการสอน  LMS (Learning  Management  System) 
โดย โรงเรียนบ้านหินคอกควาย   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
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ชื่อนวัตกรรม  NONGSANG Model การจัดการศึกษาเพ่ือการมีงานทำด้วยกระบวนการ CCM 
โดย โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ยุทธศาสตร์“CHANGE”โรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง 
โดย โรงเรียนบ้านนาเกลือ   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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ชื่อนวัตกรรม การบริหารจัดการเรียนรู้เพื่อเสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียนในโลกแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยใช้ SPANO Model 

โดย โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง   สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
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บทที่ 6 
สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

 
การรายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ

ของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อรายงานผลโครงการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. ปีงบประมาณ 2565   และ 2) เพ่ือรายงานผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
 

สรุปผลการดำเนินงาน  
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้รายงานโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัดโดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565  สรุปผลได้ ดังนี้ 
1. รายงานผลโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มี 

คุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   มี 4 กิจกรรม สรุปไดด้ังนี้ 
        กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวชี้วัด/จุดเน้นร่วม  
       1.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรม ในวันที่ 21 มีนาคม 2565  
ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย 10 คน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวย 
การกลุ่มและบุคลากรในสังกัด และคณะศึกษานิเทศก์  

    1.2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้งบประมาณ 2,200 บาท (สองพันสองร้อยบาทถ้วน)  เป็น
ค่าอาหารกลางวัน 1,200 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 บาท    

   1.3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 6 จุดเน้น 
ดังนี้  

     จุดเน้นที่ 1  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ  
     จุดเน้นที่ 2  การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
     จุดเน้นที่ 3  การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
     จุดเน้นที่ 4  การส่งเสริมทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทำ 
     จุดเน้นที่ 5  การอนุรักษ์ สืบทอดและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น    
     จุดเน้นที่ 6 การพัฒนาศักยภาพเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
      ทั้งนี้  ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วม

พัฒนาการศึกษาตรัง ปี พ.ศ.2565  ที่มีการบูรณาการและเชื่อมโยงจุดเน้นที ่1-จุดเน้นที่6  ในผลงาน
นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  
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กิจกรรมที่ 2 การเตรียมจัดงานประกวดผลงานและนิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565 

                  2.1  ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดงานประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเนนร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรังป พ.ศ.2565 ในวันที่16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน 
อนุบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย 25 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ 
คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด (ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา)  คณะกรรมการฝ่าย
สถานที่ และคณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

        2.2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ใช้งบประมาณ 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นค่า 
อาหารกลางวัน 3,000 บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2,500 บาท และค่าสถานที่จัดประชุม 1,000 บาท  

       2.3  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังประกาศรายชื่อสถานศึกษาท่ีมีผลงานผ่านรอบคัดเลือก 
29 แห่ง เป็นผลงานระดับประถมศึกษา22 ผลงานและระดับมัธยมศึกษา 7 ผลงาน (นำคะแนนรอบคัดเลือก 
นวัตกรรม ไปรวมกับคะแนนรอบประกวดผลงาน/นิทรรศการ)     

กิจกรรมที่ 3  การจัดงานประกวดผลงาน/นิทรรศการนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการ 
ศึกษาตามตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565 

              3.1  จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565 ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 
2022) ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  
                 ในการนี้มีสถานศึกษา 29 แห่ง ที่มีผลงานผ่านรอบคัดเลือกนวัตกรรมฯ ได้เข้าร่วมประกวด
ผลงานนวัตกรรมและจัดนิทรรศการผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และนำเสนอผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อน 
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  ปี พ.ศ.  2565  มีกลุ่มเป้าหมาย 83  คน
ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบจากสถานศึกษาท่ีส่งผลงานนวัตกรรม คณะกรรมการ
อำนวยการ คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวด(ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา) เป็นต้น  
                3.2  ผลการใช้จา่ยงบประมาณ  ใช้งบประมาณ 77,00บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  เป็นค่า
สถานที่จัดงาน 10,000 บาท  ค่าจัดจ้างทำไวนิล 1 แผ่น 3,000 บาท  ค่าสมนาคุณผู้ทำหน้าที่ดำเนินรายการ 
1 คน  600บาท ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินผลงาน 16 คน 16,000บาท  ค่าพาหนะกรรมการตัดสินและ
คณะทำงาน 25 คน 7,500บาท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ร่วมงาน 83 คน  8,300บาท ค่าอาหารกลางวัน
ผู้ร่วมงาน 83คน  14,940บาท ค่าอาหารเย็นกรรมการตัดสินผลงานและคณะทำงาน 25 คน   4,500บาท 
ค่าจัดจ้างทำเกียรติบัตร 33 แผ่น 990บาท ค่าจัดจ้างทำโล่ 2 อัน 3,000บาท ค่าวัสดุและค่ากรอบเกียรติบัตร 
33 อัน  8,170 บาท 
              3.3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  ดังนี้ 
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                 3.3.1  ผลงานระดับประถมศึกษา 22 ผลงาน  เป็นผลงานระดับยอดเยี่ยม จำนวน 3 ผลงาน  
เป็นผลงานระดับดีมาก 9  ผลงาน และเป็นผลงานระดับดี 10 ผลงาน 
                 3.3.2  ผลงานระดับมัธยมศึกษา 7 ผลงาน  เป็นผลงานระดับยอดเยี่ยม จำนวน 4 ผลงาน  
และเป็นผลงานระดับดีมาก 3 ผลงาน  
      กิจกรรมที่ 4  การถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565    

             4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กลุ่มเป้าหมาย 20 คน   ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการตัดสินระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ตัวแทนผู้เข้าร่วมการประกวดผลงาน คณะทำงาน
และผู้เกี่ยวข้อง  
   4.2  ผลการใช้จ่ายงบประมาณ  ใช้งบประมาณ 5,200 บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นค่า 
อาหารกลางวัน 2,400 บาท  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1,000 บาท และค่าวัสดุ 1,800 บาท   
            4.3 ข้อค้นพบจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  สรุปผลได้ ดังนี้ 
                 4.3.1  ควรประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง จุดเน้นที่ 1 - 6 ตั้งแต่ต้นปี
การศึกษา 
                4.3.2  ควรเชิญชวนให้หน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการ  เช่น ประกวด /นำเสนอนวัตกรรมระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษา 
                4.3.3  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์) เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองได้มาชม
งานโดยไม่กระทบวันเปิดเรียน           
               4.3.4  ควรมีการลงทะเบียนผู้เข้าชมงาน  และจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าชมงานได้ทำภารกิจเพ่ือแลก
กับเกียรติบัตร               
               4.3.5  หากมีการประกวดนวัตกรรมทางวิชาการ  ควรจำแนกประเภทสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาเป็น  ประเภทระดับมัธยมศึกษา  และประเภทระดับมัธยมศึกษาขยายโอกาส  
               4.3.6  ควรจัดประกวดนวัตกรรมฯ  โดยให้สถานศึกษาระบุจุดเน้นหลักเพียงจุดเน้นเดียว    
ส่วนประเด็นการบูรณาการ/เชื่อมโยงจุดเน้นอื่นๆ ให้กำหนดเกณฑ์การประกวดโดยกำหนดค่าน้ำหนัก
คะแนนไม่มาก  
               4.3.7  ควรเพิ่มเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมฯ  ในประเด็นการพัฒนานวัตกรรมไปสู่ห้องเรียน
อย่างเป็นรูปธรรมด้วย     

2. รายงานผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา 
การศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ. 2565  
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศผลการประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 
ระดับประถมศึกษา 

โรงเรียน สังกัด   ระดับ       รางวัล 
โรงเรียนวัดควนวิเศษ สพป.ตรัง เขต 1 ยอดเยี่ยม 

(ชนะเลิศ) 
โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดบั 1) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนวัดบางดี สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดบั 2) 

เกียรติบัตร 

โรงเรียนบ้านห้วยต่อ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านผมเด็น สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งขี้เหล็ก สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านตะเคียนหลบฟา้ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบางคราม สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านซา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหัวหิน สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านลำภูรา สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านวังลำ สพป.ตรัง เขต 2 ดี  เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านควนพญา สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านบกหัก สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านพรุเตย สพป.ตรัง เขต 2 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนมิตรภาพที่ 31“วัดทุ่งหวัง” สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านแหลมสอม สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านทุ่งนา (ย่านตาขาว) สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านปากห้วย สพป.ตรัง เขต 1 ดี เกียรติบัตร 

 

 
 
 



รายงานโครงการขับเคลือ่นการยกระดับคุณภาพการศกึษาและการจัดการเรยีนรู้ให้มีคณุภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. ปีงบประมาณ 2565   
 

85 

ระดับมัธยมศึกษา 
โรงเรียน สังกัด ระดับ รางวัล 

โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(ชนะเลิศ) 

โล ่
พร้อมเกียรติบัตร 

โรงเรียนห้วยยอด สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 1) 

เกียรติบตัร 

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง  กระบี่ ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบตัร 

โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต 2 ยอดเยี่ยม 
(รองชนะเลิศ อันดับ 2) 

เกียรติบตัร 

โรงเรียนบ้านนาเกลือ สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหินคอกควาย สพป.ตรัง เขต 1 ดีมาก เกียรติบัตร 
โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง สพป.ตรัง เขต 2 ดีมาก เกียรติบัตร 

        

             ในการนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจงัหวัดตรัง ในนามประธานกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร ให้สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศระดับยอดเยี่ยม 
ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง  จำนวน 2 รายดังนี้ 
             -รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวัดควนวิเศษ      
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1   
           -รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่  โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข    
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  
       

ปัญหา อุปสรรค 
   เนื่องจาก การจัดงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 2022) ในวันที่ 

1 สิงหาคม 2565  ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เป็นวันเปิดเรียน  จึงมีบุคลากร
ทางการศึกษาได้ร่วมงานประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรังจำนวนน้อย   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน 
                   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ควรจัดกิจกรรมในวันหยุด (เสาร์,อาทิตย์)เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ครูและผู้ปกครองได้มาชมงานโดยไม่กระทบวันเปิดเรียน   
              2. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในระยะต่อไป 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ควรดำเนินโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของสถานศึกษาในทุกสังกัด ด้วยนวัตกรรมการขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง อย่างต่อเนื่องต่อไป 
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คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ฯ 
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หลักเกณฑ์การประกวดนวัตกรรมการขับเคลือ่นคุณภาพการศึกษา  
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ค 
ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  

เรื่อง  ผลการประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 
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ภาคผนวก ง 

ภาพโล่ประกาศเกียรตคิุณ และเกียรติบัตร 
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ภาพกิจกรรม 
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กิจกรรมที่ 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักเกณฑ์การประกวดผลงาน 

 นวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565 

       
 

          
 

         
 

                                             
 

                    ในวันที่ 21 มีนาคม 2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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กิจกรรมที่ 2 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมจัดงานประกวดนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

ตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2565  

      
  

    
 

    
 

       
 

ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียน อนุบาลตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  
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กิจกรรมที่ 3 
การประกวดผลงานนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามจุดเน้นร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

ปี พ.ศ. 2565  ในงานตรังอินโนเวชั่นอวอร์ด 2022 (Trang Innovation Aword 2022) 
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กิจกรรมที่ 4 
ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนและสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  

และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพของจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ.  
ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
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