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คำนำ 

เจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ได้กำหนดเป้าหมายและทิศทาง      

การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตาม

ศักยภาพ สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการ ขับเคลื่อน

วิสัยทัศน์ คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู ้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 

คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค

ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด 

ดังต่อไปนี้ (2) กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา

การศึกษา  ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ  

การบริหารและการจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด (2) จัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนปฏิบัติการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที ่ดี (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น       

โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 เน้นการให้

ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในฐานะ

ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ได้แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดการศึกษาในแต่ละ

ระดับการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานทางการศึกษา บุคลากรด้านการจัดการศึกษา บุคลากร

ด้านจัดทำแผน ตัวแทนภาครัฐและเอกชน  ร่วมกันดำเนินการตั้งแต่การยกร่างแผน การจัดทำแผน ไปจนถึง

กระบวนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาจังหวัดตรังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

และตอบสนองเป้าหมายระดับชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้ เสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษา

จังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 ต่อคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ พิจารณากลั่นกรอง   

ในคราวประชุมครั ้งที ่ 2/2565 เมื ่อวันที ่ 25 พฤศจิกายน 2565 และในคราวประชุมคณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่  11/2565  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอขอบคุณคณะทำงานบูรณาการจัดทำและขับเคลื่อน

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็น

อย่างดียิ่ง  จึงทำให้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ หวังเป็น

อย่างยิ่งว่า  หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

พ.ศ. 2566 - 2570 ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของ

จังหวัดตรังตามภารกิจหน้าที่ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำเร็จตาม

เป้าหมายต่อไป 

 

    

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

• ความเป็นมา 

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ให้ กศจ. มีอำนาจหน้าที่ในเขต

จังหวัด ดังต่อไปนี้ (2) กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการจัดการศึกษา (3) พิจารณาและให้ความเห็นชอบ

แผนพฒันาการศึกษา  ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

เกี่ยวกับ การบริหารและการจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด (2) จัดทำ

แผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมือง ที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 16 ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ

นั้น โดยจัดทำเป็นแผนห้าปี ซึ ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่

เกี่ยวข้อง 

• สภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามันแห่ง

มหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.519 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  3,088,400 ไร่    ทิศเหนือต่อ

กับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่  ทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามันมหาสมุทร

อินเดีย  ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดพัทลุง ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน

มหาสมุทรอินเดีย  การปกครองแบ่งออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน มีประชากร 639,788 คน 

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดตรังได้แก่ ยางพารา ซึ่งมีพื้นที่ปลูก 615,691.07 ไร่  รองลงมาเป็นปาล์ม

น้ำมันมีพื้นที่ปลูก 190,270.40 ไร่  จังหวัดตรังมีชายฝั่งด้านทะลอันดามันยาว 119 กิโลเมตร และมีเกาะ

รวม 54 เกาะ ดังนั้น จึงมีกิจกรรมประมงทางทะเลซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ประมงพื้นบ้าน และ 

ประมงพาณิชย์ สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโค การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร    

ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทำสวนยางพารา สวนปาล์ม  โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด

เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีการใช้พ้ืนที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลักไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็นรายได้เสริมของ

ครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที ่นิยมในปัจจุบัน คือ โคเนื้อ แพะ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่   มีจำนวนสถาน

ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 466 แห่ง เงินทุน 12,977,160 บาท มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของของ

จังหวัด 37 แห่งมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหล่งประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
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แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 

วิถีชีวิตชาวตรังเปลี่ยนแปลงช้า  และการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี  มีผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (CVMs) ปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 25,693 ล้านบาท ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของจังหวัดตรัง พ.ศ. 

2564 ดัชนีรวม เท่ากับ 100.2 อัตราการเปลี่ยนแปลง 2.5  ในไตรมาส 1 พ.ศ. 2565 ประชากรอายุ 15 ปี

ขึ้นไปที่มีงานทำ 371,830 คน มีผู้ว่างงาน 2,961 คน 

• ข้อมูลด้านการศึกษา 

จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัดตรัง 

- กลุ ่มอายุ 15-39 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 10.71 เพิ ่มขึ ้น 0.28 ประชากรกลุ ่มนี ้เป็น

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถพัฒนาส่งเสริมเพ่ือยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาให้

สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กลุ่มนี้มีการศึกษา

อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ 

- กลุ ่มอายุ 40-59 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 8.55 เพิ ่มขึ ้น 0.31 ประชากรกลุ ่มนี ้ เป็น

กลุ่มเป้าหมายพัฒนาให้ความรู้ที่ไม่เพิ่มวุฒิการศึกษา แต่เป็นการให้ความรู้ด้านอื่น เช่น ให้ความรู้ในการ

อบรมทักษะอาชีพในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประถมศึกษาเล็กน้อย 

- กลุ ่มอายุ 15-59 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 9.69 เพิ ่มขึ ้น 0.23 ประชากรกลุ ่มนี ้ เป็น

กลุ่มเป้าหมายอยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงาน ในภาพรวม

ประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2564 เท่ากับ 8.71 เพิ่มขึ้น 0.22 ประชากรกลุ่มนี้จะต้องได้รับ          

การพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการ

ดำเนินชีวิตในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษาภาพบังคับ 

- กลุ ่มอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ในปี 2564 เท่ากับ 5.03 เพิ ่มขึ ้น 0.11 ประชากรกลุ่มนี ้ถือว่า              

เป็นประชากรพ้นวัยแรงงาน แต่เป็นกลุ่มวัยที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพในภาพรวมประชากร

กลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ไม่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

• ข้อมูลพื้นฐานด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง 

ในปัจจุบัน การจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง จัดการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

ครอบคลุมทุกอำเภอ ทุกระดับชั้นตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงระดับปริญญา มีหน่วยงานทางการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเป็นผู้จัด  โดยแบ่งการจัดการศึกษาออกเป็นดังนี้ 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ       
   1.1  สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ 

เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่          
ง 
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         1) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  รับผิดชอบการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่   
1-3  ในปีการศึกษา 2565  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 132 แห่ง  ซึ ่งมีพื ้นที่
รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองตรัง อำเภอนาโยง อำเภอย่านตาขาว อำเภอปะเหลียน และอำเภอ
หาดสำราญ มีนักเรียน จำนวน 21,052 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 1,766 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)     

         2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  รับผิดชอบการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และขยายโอกาสชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
1-6  ในปีการศึกษา 2565  มีจำนวนโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 135 แห่ง  ซึ ่งมีพื ้นที่
รับผิดชอบ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันตัง อำเภอรัษฎา อำเภอวังวิเศษ อำเภอ  สิเกา และอำเภอห้วยยอด  
มีนักเรียน จำนวน  22,476 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 1,700 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)       
           3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  จัดการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษา ชั้น ม.1- ม.6 ซึ่งมีสถานศึกษาที่รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 28 แห่ง มีนักเรียน   
จำนวน  25,888 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 1,694 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565)       

         4) ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง  จัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่คนพิการทุกประเภท ในระดับก่อนวัยเรียน ซึ่งให้บริการทางการ
ศึกษาท่ีศูนย์การศึกษาพิเศษ แบบไป-กลับ และการให้บริการนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ ได้แก่การให้บริการ
ที่บ้าน และการให้บริการที่หน่วยบริการ มีนักเรียน จำนวน  306  คน และมีครู/ผู้สอน จำนวน 76 คน 

   1.2  สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบด้วย 
          1) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา โดยยึดชุมชนเป็นฐานในการดำเนินงาน มีสถานศึกษา
จำนวน 10 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,970 คน มีครูผู้สอน จำนวน 156 คน 

          2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีสถานศึกษาเอกชนจัด
การศึกษาในระบบการศึกษา ตั ้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในพื้นที่จังหวัดตรัง มีทั้งสิ้น 37 แห่ง มีนักเรียน จำนวน  28,57 มีครู/ผู้สอน จำนวน 
1,881 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 

   1.3  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาท่ีจัดโดย

รัฐบาล จำนวน 7 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 5,154 คน มีครูผู้สอน จำนวน 516 คน จัดโดยเอกชน จำนวน 2 

แห่ง มีนักเรียน จำนวน 237 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 22 คน  

สังกัดกระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ประกอบด้วยสถานศึกษาที่เป็น

โรงเรียนเทศบาล ซึ่งมีจำนวน 14 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 8,185 คน  มีครู/ผู้สอน จำนวน 489 คน และ

เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน 136 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 7,012 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 750 คน       

จ 
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สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สังกัดสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้แก่

โรงเรียนพระปริยัติธรรม จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 1 แห่ง มีนักเรียน 101 คน    

มีครู/ผู้สอน จำนวน 17 คน และสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่โรงเรียนตำรวนตระเวนชายแดน   

จัดการศกึษาระดับอนุบาล-ประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง มีนักเรียน จำนวน 211 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 20 คน  

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย โรงเรียนกีฬาจัดการศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีนักเรียน จำนวน 366 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 36 คน และมหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ตรัง  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 659 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 30 คน  

สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีสถานศึกษาจำนวน 5 

แห่ง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท มีนักศึกษา จำนวน 10,794 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 30 คน  

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรังจัด

การศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 561 คน มีครู/ผู้สอน จำนวน 38 คน และ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ตรัง จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษา จำนวน 688 คน มีครู/

ผู้สอน จำนวน 35 คน  

• บริบทที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 

ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 -2570)  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ

มั่นคงแห่งชาติ   นโยบายของคณะรัฐมนตรี   แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579  แผนพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยแห่งชาติ  นโยบายจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 

ของกระทรวงศ ึกษาธ ิการ  เป ้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDG4)     

แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2566 - 2570   แผนพัฒนาจังหวัดตรัง พ.ศ. 

2566 - 2570   และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง มากำหนดเป็นกรอบ

แนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570   

• สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2566 – 2570) 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“คนตรังได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  สู่การดำรงชีวิตที่มั่นคง เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสุข” 

นิยาม  คนตรัง  หมายถึงคนที่พักอาอาศัยอยู่ในจังหวัดตรังทุกคน 
 

ฉ 
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พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัยจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามพหุปัญญาให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพ  และทักษะการดำรงชีพในสังคมโลกที่

เปลี่ยนแปลง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพัฒนาจังหวัด 

4. ส่งเสริมให้มีระบบกลไกและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

5. เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่องตลอดชีวิต 

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต      

ในศตวรรษท่ี 21  และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้

และความรับผิดชอบ 
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กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ และยึดมั่น

ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลไกบูรณาการและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภัย

คุกคามในรูปแบบใหม่ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที ่1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ จริยธรรม สมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

กลยุทธ์      

1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และการประกอบอาชีพ 

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การศึกษาอาชีวศึกษา ปรับค่านิยม เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนว เพื่อสร้างทางเลือกในกาตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และ

ประกอบอาชีพในสาขาที่ถนัดและสนใจ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ       

ในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 

5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านกีฬาสู่อาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษา ตามศักยภาพ ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและทันกับเทคโนโลยี 

กลยุทธ์    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 
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3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที ่2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ที ่4. ผู้เรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลง 
กลยุทธ์      

1. เสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้มากขึ้น 

4. จัดสรรบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เพียงพอ 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์   : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความ

ตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลัก

ธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ที่ 2. สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

เป้าประสงค์ที่ 3. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหาร   

จัดการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่เป็นเอกภาพ 

กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดให้มีเอกภาพ ทันสมัย ตรงตามความต้องการใช้ 

• สรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  

จำนวน 15 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 4,924,450 บาท 

ฌ 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 21,760,000  บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถี
ชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 50 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 130,152,710  บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
จำนวน 12 โครงการงบประมาณทั้งสิ้น 17,421,470  บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 12,619,600  บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  
ธรรมาภิบาล จำนวน 36 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้น 31,096,850  บาท 

• การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
กรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  โดยมีกลไกสำคัญในการ

ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566 – 2570 กับแผน

ทั้ง 3 ระดับ สู่การวิเคราะห์กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
2. สร้างการรับรู้ ตระหนักของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ให้ความสำคัญในการร่วมกัน

ขับเคลื่อน 
3. บริหารจัดการแผนโดยอาศัยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ

บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา  
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดอ่ืน ๆ  
6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  

• การติดตามประเมินผล 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน 
2. จัดทำเครื่องมือติดตาม 
3. ติดตามการดำเนินงาน 4 ไตรมาส/ปี    

 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  
 5. เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการภาค 6 เพื่อทราบ  
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง  
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 1 
 1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต 1 
 1.3 สภาพภูมิประเทศ 2 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดตรัง 

 

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไป 
ตรังเป็นเมืองท่าโบราณที่มีประวัติยาวนานนับพันปี สามารถย้อนกลับไปได้ถึงยุคก่อน         

ประวัติศาสตร์ที่ผู้คนยังไม่รู้จักสื่อสารด้วยตัวอักษร มีหลักฐานตามถ้ำเขาต่าง ๆ ว่าบรรพบุรุษของชาวตรัง
อาศัยอยู่บนแผ่นดินนี้มาไม่น้อยกว่า 5,000 – 10,000 ปี 

ต่อมาเมื่อเข้าสู่สมัยความรุ่งเรืองของอาณาจักรโบราณในภาคใต้ เช่น ตามพรลิงค์ ศรีวิชัย 
แม่น้ำตรังเป็นหนึ่งในเส้นทางข้ามคาบสมุทรของผู้คนจากอินเดีย อาหรับ ตลอดจนยุโรป อ้างอิงได้จาก
โบราณวัตถุ ที่ยังหลงเหลืออยู่และตำนานท้องถิ่น เช่น พระพิมพ์ดินดิบที่ถ้ำในเขตอำเภอห้วยยอด ตำนาน
นางเลือดขาว ที่กล่าวถึงการสร้างวัดพระศรีสรรเพชญพุทธสิงหิงค์ หลักฐานเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า ท่ าเรือ
เมืองตรัง เป็นประตูทางผ่านศาสนา การค้า และการทูตจากต่างแดนตั้งแต่เริ่มอาณาจักรโบราณในภาคใต้ 
โดยเมืองตรังมีชื่อในฐานะเป็นหนึ่งในเมือง 12 นักษัตรของนครศรีธรรมราช ที่ตั้งเมืองแต่เดิมเข้าใจว่าอยู่
ทางต้น ๆ ของแม่น้ำตรัง เพิ่งมีหลักฐานชัดเจนในสมัยอยุธยา ว่าอยู่ที่เขาสามบาตร ตำบลนาตาล่วง แล้วมี
การย้ายที่ตั้งอีกหลายครั้งในที่สุดมาตั้งที่ตำบลทับเที่ยง ในอดีต เมืองตรังมักจะถูกกล่าวชื่อ ในฐานะส่วน
หนึ่งของนครศรีธรรมราชมาตลอดจนถึงสมัยรัชกาล ที่ 5 จึงได้เปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองฝ่าย
ทะเลตะวันตกและต่อมาเมื่อมีระบบมณฑล เทศาภิบาลตรังอยู่ในการปกครองของมณฑลภูเก็ต หลังการ
ประกาศยุบเลิกระบบมณฑลเทศาภิบาลตรัง เป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมาจนปัจจุบัน 

 

1.2 ที่ตั้ง อาณาเขต 
ตรังเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ฝั่งทะเลตะวันตกของประเทศไทย ติดกับทะเลอันดามันแห่ง

มหาสมุทรอินเดีย มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 4,917.52 ตารางกิโลเมตร ขนาดพื้นที่
ใหญ่เป็นลำดับที่ 4 ของภาคใต้ และลำดับที่ 33 ของประเทศ อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานคร ตามเส้นทางสายเพชรเกษม 828 กิโลเมตร มีพื้นที่ฝั่ง
ทะเลตลอดแนวเขตจังหวัดยาว 119 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะน้อย
ใหญ่จำนวน 54 เกาะ โดยมีเกาะที่สำคัญ เช่น เกาะลิบง ซึ่งเป็นเกาะที่มี
ขนาดใหญ่ที ่ส ุด เกาะมุก และเกาะกระดานซึ ่ง เป็นสถานที่ท่องเที ่ยว         
ที่สำคัญของจังหวัดตรัง เป็นต้น ตรังมีอาณาเขตติดต่อจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดต่อกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดกระบี่ 
ทิศใต้    ติดต่อกับจังหวัดสตูลและทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย  
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง (มีเทือกเขาบรรทัดกั้นอาณาเขต) 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับจังหวัดกระบี่และทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย 
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1.3 สภาพภูมิประเทศ 
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นเนินสูงต่ำ สลับด้วยภูเขาใหญ่เล็กกระจัดกระจายอยู่

ทั่วไป พื้นที่ราบมีจานวนน้อยซึ่งใช้เพาะปลูกข้าว ทางทิศตะวันออกมีเทือกเขาบรรทัดยาวจากเหนือจรดใต้ 
และเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างจังหวัดตรังกับจังหวัดพัทลุง พ้ืนที่ป่าของจังหวัดตรังมีประมาณร้อยละ 23 
ของพ้ืนที่ สภาพป่าเป็นป่าดิบชื้น สาหรับพื้นที่ท่ีติดทะเลมีป่าชายเลนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์  
 

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ 
1.4.1 ฤดูกาล จังหวัดตรังตั้งอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มีอากาศร้อน โดยมี

อุณหภูมิเฉลี ่ยสูงตลอดปี มีฝนตกชุกอยู ่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที ่พัดผ่าน 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทย ทำให้ภาคเหนือและภาคกลางมีอากาศหนาวและแห้งแล้ง  
ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนตกชุกเพราะมรสุมได้พัดผ่านอ่าวไทย สำหรับตรังอยู่ทางฝั่งตะวันตกได้รับ
อิทธิพลของลมนี้น้อยจึงมีฝนตกเพียงเล็กน้อย  ส่วนมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะ
พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย ส่งผลให้จังหวัดตรังซึ่งตั้งอยู่ในด้านรับลมมีฝนตกชุก จังหวัดตรังมี 2 ฤดูกาล คือ 

1) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยฤดูฝนช่วงแรกจะมีฝนตก
สม่ำเสมอและฤดูฝนช่วงหลังจะมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

2) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม โดยได้รับอิทธิพลของลม
มรสุมจากแถบเส้นศูนย์สูตรในช่วงเปลี่ยนฤดูกาล 

1.4.2 ลักษณะอากาศทั่วไป จังหวัดตรังอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจำเป็น
ฤดูกาล 2 ชนิด คือ 

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม 
2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

 

5. การใช้ที่ดิน 
จังหวัดตรังมีเนื้อที่ทั้งหมด 3,073,449 ไร่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ในการเกษตร รองลงมา  

เป็นพื้นที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดแบ่งตามประเภทการใช้ประโยชน์ได้ 5 ประเภท ดังนี้ 
5.1 พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 139,359 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.54 
5.2 พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,018,705 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.66 พ้ืนที่เกษตรส่วนใหญ่ ใช้ปลูก

ไม้ยืนต้น จำนวน 1,926,588 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 62.69 ของพื้นที่ทั้งหมดในจังหวัดตรัง รองลงมาเป็น
พ้ืนที่นา และไม้ผล ซึ่งมีเพียง 33,162 ไร่และ 27,326 ไร่ตามลำดับ 

5.3 พื้นที่ป่าไม้ 780,626 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.41 ในจำนวนนี้ เป็นป่าสมบูรณ์ร้อยละ 
24.17 และอีก 1.24 เป็นป่ารอสภาพฟ้ืนฟู 

5.4 พ้ืนที่น้ำ 95,865 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.12 (5) พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 38,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27 
5.5 พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 38,894 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.27 
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6. การคมนาคมและขนส่ง 
การคมนาคมขนส่งในจังหวัดตรังสามารถเดินทางหรือขนส่งสินค้าได้ 4 เส้นทาง คือ 

6.1 การคมนาคมทางบก 
ทางรถยนต์ ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นถนนสายหลัก    

ในการคมนาคมขนส่งทางบก นอกจากนั้นยังมีถนนเชื่อมโยงจากจังหวัดไปอำเภอต่าง ๆ สามารถเดินทาง
ติดต่อกันได้สะดวกทุกฤดูกาล โดยมีสายทางทั้งหมด 75 สายทาง 

6.2 ทางรถไฟ 
มีบริการรถไฟ 2 ขบวน คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆละ 1 ขบวน และ

ขบวนรถด่วน ตรัง-กรุงเทพฯ ทุกวันๆ ละ 1 ขบวน 
6.3 ทางอากาศ 

จังหวัดตรังมีท่าอากาศยานตรัง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองตรัง ห่างจากเทศบาลนครตรัง 
ประมาณ 7 กิโลเมตร มีสายการบินที่ให้บริการจำนวน 3 สายการบินได้แก่ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ และ
ไทยไลอ้อนแอร์ 

6.4  ทางน้ำ 
มีท่าเรือแยกประเภทเป็น ท่าเรือพาณิชย์และท่าเรือท่องเที่ยวดังนี้ 
6.4.1 ท่าเรือพาณิชย์ จำนวน 5 ท่า ตั้งอยู่ในอำเภอกันตังท้ัง 5 ท่าได้แก่ 

1) ท่าเทียบเรือกันตัง ขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณแม่น้าตรัง ตำบลกันตัง
ให้บริการขนส่งสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ รองรับเรือลำเลียงสินค้า 

2) ท่าเทียบเรือแสงทองขนส่งภาคใต้ เป็นท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส
ที่ตั้งบริเวณแม่น้าตรัง ตาบลบางเป้า เป็นท่าเทียบเรือสินค้าประเภทเทกอง รองรับเรือลำเลียงสินค้า 

3) ท่าเทียบเรือตรังฮาเบอร์ ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ที่ตั้งบริเวณ
แม่น้ำตรัง ตำบลนาเกลือ ขนส่งสินค้าประเภทเทกอง รองรับเรือลำเลียงสินค้าขนาด 1,500 ตันกรอส 

4) ท่าเทียบเรือยุโสบ ขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ตั้งบริเวณแม่น้ำตรัง ตำบลบ่อน้ำร้อน 
บริการสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ รองรับเรือลำเลียงสินค้าขนาด 1,500-2,500 ตันกรอส 

5) ท่าเทียบเรือนาเกลือ กว้าง 29.00 เมตร ยาว 185 เมตร ที่ตั้งบริเวณแม่น้ำตรัง
หมู่ที่ 2 ตำบลนาเกลือ 

6.4.2 ท่าเรือท่องเที่ยว จำนวน 5 ท่า คือ 
1) ท่าเทียบเรือปากเมง ตั้งบริเวณอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตาบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา 
2) ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู ตั้งอยู่บริเวณบ้านควนตุ้งกู อำเภอกันตัง มีเรือโดยสารและ

บรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน ให้บริการวิ่งระหว่างท่าเรือควนตุ้งกูกับเกาะมุก 
3) ท่าเทียบเรือทุ่งคลองสน ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา มีเรือ

โดยสารและเพลาใบจักรยาวและเรือโดยสารขนาดใหญ่ 
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4) ท่าเทียบเรือตะเสะ ตั้งอยู่บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสาราญ มีเรือ
โดยสารและบรรทุกสินค้าเพลาใบจักรยาวและเรือประมงพ้ืนบ้าน – เป็นท่าเรือประมงเข้า-ออก มีจำนวน 34 ท่า/แพปลา 

5) ท่าเรือหยงสตาร์ ตั้งอยู่บริเวณตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

7. การปกครอง 
จังหวัดตรังแบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล 723 หมู่บ้าน และมีการ

บริหารราชการ ดังนี้ 
7.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ประกอบด้วย 33 หน่วยงาน ได้แก่  

1. สำนักงานจังหวัดตรัง  
2. ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง 
3. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง 
4. สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง 
5. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง 
6. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง 
7. สำนักงานส่งเสริมปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง 
8. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง 
9. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง 
10. สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
11. สำนักงานประมงจังหวัดตรัง 
12. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง 
13. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง 
14. สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง 
15. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดตรัง 
16. สำนักงานคลังจังหวัดตรัง 
17. สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง 
18. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
19. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง 
20. สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 
21. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง 
22. สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง 
23. สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง 
24. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง 
25. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตรัง 
26. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 
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27. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง 
28. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง 
29. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 
30. สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง 
31. สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง 
32. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง 
33. เรือนจำจังหวัดตรัง 

7.2 การบริหารราชการส่วนกลาง จำนวน  71  หน่วยงาน ได้แก่ 
1. สังกัดกระทรวงคมนาคม    5  หน่วยงาน 
2. สังกัดกระทรวงแรงงาน    1  หน่วยงาน 
3. สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   12 หน่วยงาน 
4. สังกัดกระทรวงการคลัง    4 หน่วยงาน 
5. สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  2 หน่วยงาน 
6. สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ    15 หน่วยงาน 
7. สังกัดกระทรวงพาณิชย์    2 หน่วยงาน 
8. สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   6 หน่วยงาน 
9. สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 10 หน่วยงาน 
10. สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม    2 หน่วยงาน 
11. สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 หน่วยงาน 
12. สังกัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา   2 หน่วยงาน 
13. สังกัดกระทรวงยุติธรรม    1 หน่วยงาน 
14. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี    2 หน่วยงาน 
15. สังกัดกระทรวงกลาโหม    5 หน่วยงาน 
16. สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  1 หน่วยงาน 

7.3 รัฐวิสาหกิจ       19 หน่วยงาน  
7.4 หน่วยงานอิสระ      16  หน่วยงาน 
7.5 การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง   1 แห่ง 
2. เทศบาล      22 แห่ง 
3. เทศบาลนคร                                          1 แห่ง 
4. เทศบาลเมือง                                         1 แห่ง 
5. เทศบาลตำบล                                                 20 แห่ง 
6. องค์การบริหารส่วนตำบล     77 แห่ง 
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อายุ >1 - 10
อายุ 11 - 20
อายุ 21 - 30
อายุ 31 - 40
อายุ 41 - 50
อายุ 51 - 60
อายุ 61 - 70
อายุ 71 - 80
อายุ 81 - 90
อายุ 91 - 100

อายุ <100

8. ประชากรและความหนาแน่นของประชากร 
ภาพที ่1  แสดงกราฟการเปรียบเทียบประชากรจังหวัดตรัง ปี 2565 จำแนกตามเพศ และช่วงอายุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2565 
ที่มา : ระบบสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎร(รายเดือน) 
 

ตารางที่ 1   แสดงข้อมูลประชากรจังหวัดตรังแยกตามอำเภอ 

อำเภอ 
ประชากร 

(คน) 
อัตราเพิ่มของ

ประชากร 
ความหนาแน่นของประชากร 

(ต่อ ตร.กม.) 
เมืองตรัง 155,184 -0.12 290.73 
กันตัง 86,751 -0.14 142.30 
ปะเหลียน 66,824 -0.03 71.31 
ย่านตาขาว 64,373 -0.09 149.34 
สิเกา 38,442 -0.32 73.37 
ห้วยยอด 93,996 -0.41 125.79 
วังวิเศษ 43,420 -0.11 91.00 
นาโยง 44,734 0.18 271.08 
รัษฎา 29,183 -0.23 125.56 
หาดสำราญ 16,881 -0.13 75.36 

รวม 639,788 -0.12 130.10 
 ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

ชาย หญิง 
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9. การเกษตร 
ตารางที ่2   แสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2564 

ชนิดพืช 
พื้นที่เกษตร (ไร่) ผลผลิต 

เพาะปลูก (ไร่) เก็บเกี่ยว (ไร่) 
ปริมาณ เฉลี่ยต่อไร่ 
(ตัน) (กก.) 

1. พืชไร่ 175.55 175.55 760.61 7,414.00 
2. พืชผัก 766.83 766.83 635.08 10,359.09 
3. ไม้ยืนต้นและไม้ผล 11,100.44 11,100.44 560,658.89 31,248.91 
4. ข้าว 11,596.43 15,596.43 5,117.24 4,912.00 
5. ปาล์มน้ำมัน 190,270.40 184,745.42 1,783,482.40 9,653.73 
6. ยางพารา 615,691.07 615,691.07 289,263.98 469.82 

ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง 
จากตารางแสดงข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปี 2564 พบว่า จังหวัดตรังมีพื้นที่ปลูกยางพารา

มากที่สุด 615,691.07 ไร่ รองลงมาเป็นปาล์มน้ำมัน 190,270.40 ไร่ และน้อยที่สุดเป็นพืชไร่ 175.55 ไร่ 
 

10. การประมงและการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำ 
จังหวัดมีชายฝั่งด้านทะลอันดามันยาว 119 กิโลเมตร และมีเกาะรวม 54 เกาะ ดังนั้น จึงมี

กิจกรรมประมงทางทะเลซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ ประมงพ้ืนบ้าน และ ประมงพาณิชย์ ดังนี้   
(1) ประมงพ้ืนบ้าน 

ชาวประมงพื้นบ้าน ในเขตพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิเกา อำเภอกันตัง 
อำเภอย่านตาขาว อำเภอหาดสำราญ และอำเภอปะเหลียน มีอาชีพประมงในเขตทะเลชายฝั่งประมาณ 
5,000 ครัวเรือน  ใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านตามฤดูกาลที่เหมาะสม แต่ละครัวเรือนมีเครื่องมือประมง
มากกว่า 1 ชนิด เช่น อวนลอยกุ้ง/ปลา อวนปู ลอบหมึก ไซ เบ็ดราว เป็นต้น ในการทำประมงแต่ละครั้ง 
ชาวประมงจะใช้แรงงานในครัวเรือน 1-3 คน โดยจะทำประมงตั้งแต่บริเวณชายฝั่งและห่างจากฝั่งไม่เกิน 
10 กิโลเมตร ขึ้นกับความยาวเรือประมงที่ใช้   

รายได้ของชาวประมงตกวันละ 500 - 2,000 บาท จากการนำผลผลิตที่ได้ไปจำหน่ายเอง   
หรือจำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางในชุมชน  ใน 1 ปี จะทำประมงได้ 2 ช่วง รวม 9 เดือน เฉลี่ยเดือนละไม่เกิน 
25 วัน (ช่วงที่ 1 มกราคม-กรกฎาคม ช่วงที่ 2 พฤศจิกายน-ธันวาคม) ช่วงสิงหาคม-ตุลาคม เป็นหน้ามรสุม
ชาวประมงที่ใช้เรือเล็กไม่สามารถทำประมงได้ จึงประกอบอาชีพเสริม บางรายใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการ
ซ่อมเรือและเครื่องมือประมง  

(2) ประมงพาณิชย์ 
กิจกรรมประมงพาณิชย์สำคัญของจังหวัดตั้งอยู่ในอำเภอกันตังซึ ่งเป็นพื ้นที่ที ่มีปัจจัย

แวดล้อม ระบบนิเวศน์ และทรัพยากรคนที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พื้นที่ของอำเภอกันตังเป็นปากแม่น้ำ     
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มีร่องน้ำรองรับเส้นทางเดินเรือขนาดใหญ่ทุกชนิด มีแหล่งชุมชนประกอบอาชีพประมงพาณิชย์  มีธุรกิจและ
โรงงานครบทั้งโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น ท่าเทียบเรือ ห้องเย็น แพปลา โรงงานอุตสาหกรรม   
สัตว์น้ำที่จับได้จะส่งขายให้กับแพปลา ห้องเย็น โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำทั้งในและต่างพื้นที่ มีบางส่วน
ส่งไปยังตลาดกลางสัตว์น้ำระดับประเทศ 

11. การปศุสัตว์  
สัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดตรังได้แก่ สุกร ไก่เนื้อ และโค การเลี้ยงปศุสัตว์ของเกษตรกร    

ส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงแบบผสมผสานกับการทำสวนยางพารา สวนปาล์ม  โดยมีการเลี้ยงปศุสัตว์หลายชนิด
เพ่ือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  มีการใช้พื้นที่และเวลาที่เสร็จภารกิจหลักไปเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือเป็นรายได้เสริมของ
ครอบครัว ชนิดของปศุสัตว์ที่นิยมในปัจจุบัน คือ โคเนื้อ แพะ สุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่  
ตารางที่ 3   แสดงข้อมูลจำนวนสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญในปี 2564 

อำเภอ 
เกษตรกร
ทั้งหมด 
(คน) 

โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

หมู 
(ตัว) 

ไก่ 
(ตัว) 

เป็ด 
(ตัว) 

แพะ 
(ตัว) 

แกะ 
(ตัว) 

นก
กระทา 
(ตัว) 

เมืองตรัง 5,043 20,631   2 13,256 256,901 22,791 1,906 43 12,060 

กันตัง 2,883 7,182   13 3,407 177,112 21,602 3,606 16 3,600 

ย่านตาขาว 3,580 6,154   32 9,108 235,253 3,495 13,535 3 2,549 

ปะเหลียน 2,775 4,209   392 2,158 448,576 7,275 2,326 13 1,009 

สิเกา 2,304 14,291   45 4,989 148,734 8,253 2,667 2 11,681 

ห้วยยอด 2,568 7,685   10 17,989 307,439 11,288 454   13,300 

วังวิเศษ 2,685 8,101   17 8,272 87,597 5,141 701 2 450 

นาโยง 3,676 9,834 5 24 4,682 84,320 4,767 403 5 3,400 

รัษฎา 2,407 4,573   4 9,445 502,888 4,936 639   4,500 

หาดสำราญ 1,304 4,794   18 52 22,382 1,889 1,329     

รวม 29,225 87,454 5 557 73,358 2,271,202 91,437 27,566 84 52,549 

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง     
 

12. อุตสาหกรรมหลักสำคัญ 
ตารางที ่4   แสดงข้อมูลสถานประกอบการอุตสาหกรรม จำนวนเงินทุน และจำนวนคนงาน รายอำเภอ ปี 2564 

อำเภอ 
จำนวนสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

เงินทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 
เมืองตรัง 128 2,408,470 3,153 6,421 9,574 
กันตัง 49 3,437,380 2,235 2,382 4,617 
ย่านตาขาว 48 621,300 1,232 572 1,804 
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อำเภอ 
จำนวนสถาน
ประกอบการ
อุตสาหกรรม 

เงินทุน 
(บาท) 

คนงาน 
(คน) 

ชาย หญิง รวม 
ปะเหลียน 23 229,910 335 276 611 
สิเกา 48 1,564,180 1,667 857 2,524 
ห้วยยอด 73 1,175,970 1,628 567 2,195 
วังวิเศษ 33 490,020 1,173 622 1,795 
นาโยง 31 113,000 244 142 386 
รัษฎา 26 2,924,130 586 168 754 
หาดสำราญ 7 12,800 19 3 22 

รวม 466 12,977,160 12,272 12,010 24,282 
ที่มา : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 

13. การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคญั 
จังหวัดมุ่งหมายที่จะให้การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัด ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว

สมบูรณ์ทางธรรมชาติที ่สวยงาม มีแหล่งประวัติศาสตร์ มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตชาวตรัง
เปลี่ยนแปลงช้า  และการให้บริการยังเป็นการบริการแบบเจ้าบ้านที่ดี 

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของของจังหวัด 37 แห่งสามารถจัดกลุ่มได้ ดังนี้ 
1) แหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศาสนา และแหล่งมรดก 

1.1)  ยางพาราต้นแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่ในบริเวณริมถนนก่อนเข้าสู่อำเภอกันตัง 
เป็นต้นยางรุ่นแรกที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ เจ้าเมืองตรัง ได้นำมาปลูกไว้เพ่ือบุกเบิกอาชีพสวนยางพารา
ของชาวตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2442 

1.2) พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ตั้งอยู่ในอำเภอกันตัง เป็นที่ตั้ง ของ
สถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือบ้านพักของอดีตเจ้าเมืองตรังพระยารัษฎา
นุประดิษฐ์มหิศรภักดี บุคคลสำคัญที่ได้สร้างความเจริญแก่จังหวัดตรังเป็นอย่างมาก เช่น การคมนาคม 
เกษตรกรรมเลี ้ยงสัตว์ การศึกษา การปกครอง และเป็นผู ้นำต้นยางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดตรัง            
จนแพร่หลายไปทั่วภาคใต้  พิพ ิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ ้ง และเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำวันอย่างครบถ้วน 

1.3) อนุสาวรีย์พระรัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตั้งอยู่ในบริเวณ
สวนสาธารณะเขตเทศบาลเมืองตรัง ผู้ที่เดินทางไปถึงจังหวัดตรังทุกคนจะแวะไปทำความเคารพ บริเวณนั้น
แต่เดิมเป็นที่ตั้งพระตำหนักผ่อนกาย ซึ่งจัดรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบันได้
ตกแต่งเป็นสวนสาธารณะอันร่มรื่น และมีประชาชนไปพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาเย็น 
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1.4) สวนสาธารณะควนตำหนักจันทน์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 
250 ไร่  บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับ มีศาลาพักผ่อนสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
ทะเลและอำเภอกันตังได้กว้างไกล  

1.5) สถานีรถไฟกันตัง เป็นสถานีสุดท้ายของทางรถไฟฝั่งอันดามัน  มีลักษณะแบบ
คลาสสิก  ตัวอาคารเป็นเรือนไม้แบบปั้นหยา ภายในมีภาพเก่าแสดงการเสด็จพระราชดำเนินมายังอำเภอ
กันตังของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ   
การดำเนินกิจการรถไฟในอดีต 

1.6) พระนอนทรงเครื่องโนราวัดภูเขาทอง  ประดิษฐานอยู่ที่วัดภูเขาทอง ตำบลน้ำผุด 
อำเภอเมืองตรัง  เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างในสมัยศรีวิชัยมีลักษณะเด่น คือ พระเศียร
ทรงเทริด มโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า“เทริด” เป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง 
กรมศิลปากรจดทะเบียนเป็นโบราณสถาน 

1.7) เทศกาลและงานประเพณีจังหวัดตรังมีงานเทศกาลและงานประเพณีที่หลากหลาย 
งานเทศกาลประเพณีท่ีสำคัญในระดับจังหวัดมี 9 งานได้แก่  

- งานพิธีวิวาห์ใต้สมุทร  ได้รับการบันทึก Guinness World Record งานมีการจัดขึ้น
ประจำทุกปีในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ เกาะกระดาน อำเภอกันตัง  มีคู่บ่าวสาวจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
เข้าร่วม มีการจัดขบวนแห่ขันหมากไปยังสถานที่ถ่ายทำพิธีวิวาห์ จัดกิจกรรมให้คู่บ่าวสาวทุกคู่พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าที่และแขกผู้มีเกียรติดำน้ำลงสู่ใต้ทะเลเพื่อทำพิธีสำคัญตามธรรมเนียมของไทยได้แก่ พิธีรดน้ำสังข์
และจดทะเบียนสมรสใต้ทะเล  จากนั้นจะมีการจัดงานเลี้ยงยินดีบริเวณชายทะเล  

- งานเทศกาลขนมเค้กและหมูย่าง จัดขึ้นในเดือนกันยายน เค้กเมืองตรังเป็นที่ขึ้นชื่อไป
ทั่วประเทศว่าเป็นเค้กที่อร่อย มีหลายแบบหลายรสให้เลือกซื้อเป็นของฝากจากเมืองตรัง  สำหรับหมูย่าง
สูตรเมืองตรัง หนังกรอบ เนื้อหอมนุ่ม รสอร่อยจากกรรมวิธีหมักใส่เครื่องปรุงแล้วย่างทั้งตัวด้วยเตาย่างที่
จัดทำเป็นพิเศษ  ใช้แกล้มกาแฟหรือขึ้นโต๊ะงานเลี้ยงต่าง ๆ  

- งานเทศกาลกินเจจัดขึ้นเดือนตุลาคม เป็นประเพณีที่แปลกไม่เหมือนจังหวัดใดที่มี
เทศกาลกินเจ มีการอัญเชิญองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทับในร่างทรง ออกเยี่ยมเยียนโปรดสัต ว์ไปตามอาคาร
บ้านเรือนซึ่งจัดโต๊ะบูชาไว้ต้อนรับ พร้อมทั้งแสดงอิทธิฤทธิ์อภินิหาร ด้วยการใช้ศาสตราวุธ ทิ่มแทงตาม
ร่างกาย ปืนป่ายบันไดมีด การลุยไฟ ลุยดงหนาม ฯลฯ โดยมิได้มีอาการเจ็บปวดหรืออันตรายแต่ประการใด 

- งานเทศกาลอนุรักษ์หอยตะเภาจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เพื่อให้ประชาชนมีความ
สำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์หอยตะเภาที่มีมากท่ีชายหาดปากเมง อำเภอสิเกา แต่กำลังจะสูญพันธุ์ไป 

- งานเฉลิมพระชนมพรรษาและฉลองรัฐธรรมนูญประจำปีจัดขึ ้นระหว่าง วันที ่ 5-15 
ธันวาคมทุกปี รวบรวมวัฒนธรรม ประเพณีของดีจากทุกอำเภอมาแสดงประกวดแข่งขัน พร้อมทั้งการออก
ร้านจำหน่ายสินค้าของส่วนราชการและเอกชนในบริเวณงาน เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังและ
ของภาคใต ้
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- ประเพณีไหว้พระจันทร์ งานประเพณีไหว้พระจันทร์จังหวัดตรัง หรืองานประเพณีไหว้
พระจันทร์ตำบลทุ่งยาวประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวทุ่งยาวซึ่งเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วถือปฏิบัติสืบทอด
กันมายาวนานกว่า 100 ปีในคืนวันไหว้พระจันทร์ จะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินของจีนชาวบ้าน
จะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเองเรียงรายสองข้างถนน เป็นภาพที่สวยงาม
และมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก นอกจากนี้ ชาวทุ่งยาวส่วนหนึ่งจะแต่งกายด้วยชุดกี่เพ้า ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วย
กลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมแบบจีนมากยิ่งขึ้น 

- ประเพณีสารทเดือนสิบ หรือการทำบุญเดือนสิบ เป็นประเพณีการทำบุญให้กับ
วิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยความเชื่อของชาวพุทธที่เชื่อว่าในวันสารทเดือนสิบนี้ ยมบาลจะ
ปล่อยให้วิญญาณทั้งหลายที่รับกรรมอยู่ในนรกท่ีเรียกว่า "เปรต" นั้นขึ้นมารับส่วนบุญที่บรรดาญาติที่มีชีวิต
อยู่ทำบุญอุทิศไปให้ การทำบุญเดือนสิบในจังหวัดตรังจะมี 2 ครั้ง คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 10 กับ วันแรม 
15 ค่ำ เดือน 10 

- ประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์ งานประเพณีลากพระงานชักพระ
เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ที่สืบทอดมายาวนานแล้ว งานจะ
จัดขึ้นหลังวันออกพรรษา 1 วัน หรือวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  

- ประเพณีสงกรานต์  สงกรานต์เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ    
คู่มากับประเพณีตรุษจึงมีการเรียกรวมกันว่าประเพณีตรุษสงกรานต์หมายถึงประเพณีส่งท้าย ปีเก่ า และ
ต้อนรับปีใหม่จัดระหว่างวันที่ 12 - 14 เมษายนของทุกปี  

2) แหล่งท่องเที่ยวจากการสร้างสรรค์ 
2.1) กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เป็นชื่อตำบลหนึ่งในอำเภอนาโยงซึ่งมีชื่อเสียงในด้านผ้าทอ

พ้ืนเมืองของจังหวัดตรังมาตั้งแต่ครั้งอดีต ในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีทอผ้านาหมื่นศรีเพ่ือสืบสาน
การทอผ้าพื้นเมืองไม่ให้สูญหายไป 

2.2) พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลตรัง ตั้งอยู่บริเวณหาดราชมงคลภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตำบลไม้ฝาด มีการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ โดยรวบรวมพันธุ์สตัว์
น้ำจำนวน 61 ตู้ เช่น ปลาการ์ตูน ปลาดาว ปลาไหลไฟฟ้า ปลาปักเป้ากล่อง เป็นต้น และบ่อแสดง
กลางแจ้ง จัดแสดงทั้งสัตว์น้ำจืด และสัตว์ทะเลที่พบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงและทะเลลึกจากแหล่งต่างๆ ทั่วโลก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนการแสดงแมวน้ำแสนรู้ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม 

2.3) สระกะพังสุรินทร์  เป็นแอ่งน้ำหรือหนองน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 50 ไร่   
กะพังสุรินทร์ตั้งชื่อตามพระยาสุรินทราราชา (นกยูง วิเศษกุล) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต  บริเวณ
รอบเป็นสวนสาธารณะสำหรับนั่งพักผ่อนได้และออกกำลังกายได้ 

2.4) สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (ทุ ่งน้ำผุดหรือเขาแปะช้อย) เป็น
สวนสาธารณะกลางเมืองที ่มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมบนเนื ้อที ่กว่า 280 ไร่  
สวนสาธารณะอยู่ในการดูแลของเทศบาลนครตรังใช้ประโยชน์เป็นสถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อน 
หย่อนใจ 
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2.5) ทะเลสองห้อง อยู่ในพื้นที่ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 
27 กิโลเมตร  มีสภาพเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ กว้างใหญ่คล้ายทะเลสาบมีเนินเขาล้อมรอบ  ตอนกลางมีเนิน
เขายื่นออกมาเกือบจะติดต่อกัน แบ่งแอ่งน้ำออกเป็น 2 ตอน เรียกว่า "ทะเลสองห้อง" มีทิวทัศน์สวยงาม 
น้ำใสสะอาด มีปลาน้ำจืดชุกชุม 

3) แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล 
3.1) เกาะสุกร มีสถานะเป็นตำบลในอำเภอปะเหลียน เป็นเกาะขนาดใหญ่อยู่ห่างชายฝั่ง

เพียง 3 กิโลเมตร บนเกาะมีชาวบ้านอาศัยอยู่กว่า 2,395 คน มีอาชีพประมง ทำสวนยาง และเกษตรกรรม
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ผลไม้ที่มีชื่อเสียงคือแตงโม ซึ่งรู้ จักกันดีในจังหวัดตรังและใกล้เคียง
ว่ามีรสหวานอร่อย 

3.2) เกาะลิบง เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในทะเลตรัง มีพื้นที่ 25,000 ไร่ รอบๆ เกาะเต็มไปด้วย
หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่กำลังจะสูญพันธุ์และสามารถพบได้ที่บริเวณ
เกาะแห่งนี้ เกาะลิบงได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยมีที่ทำการเขตฯ อยู่ในบริเวณแหลม     
จุโหย รอบๆ เกาะมีสถานที่น่าเที่ยวชมหลายแห่ง เช่น หาดตูบ แหลมจุโหย แหลมทวด แหลมโต๊ะชัย     
หาดหญ้าคา เป็นต้น  บริเวณแหลมจุโหยเป็นหาดทรายที่ในเวลาน้ำลดจะสามารถเดินทางไปถึงหาดตูบได้ 
ซึ่งมีนกทะเลและนกชายเลนจำนวนมากที่อพยพหนีหนาวมาอาศัยที่นี่โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม เช่น นกกินเปี้ยว นกกวัก นกยางเขียว นกนางนวลแกลบเคราขาว นกหัวโตขาดำ เป็นต้น เกาะลิบง    
มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแบ่งเป็นหลายหมู่บ้านชาวบ้านยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบเ รียบง่าย       
ทำประมง สวนยางพารา  ประชาชนในเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 

3.3) เกาะมุก-ถ้ำมรกต นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางของจังหวัด ด้านทิศ
ตะวันตกของเกาะเป็นโขดหน้าผาหินสูงตระหง่านหันหน้าออกสู่ทะเลทางฝั่งตะวันออก ในเกาะมุกมีหมู่บ้าน
ชาวประมงที่ยังคงวิถีชีวิตเดิม นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวรอบเกาะได้ ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะมุก
มีถ้ำมรกตหรือถ้ำทะเลซึ่งมีความงดงามตระการตาอย่างมาก จากปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็กๆ การเข้าชม
ภายในถ้ำจะต้องว่ายน้ำลอยคอเข้าไประยะทาง 80 เมตร บริเวณปากทางเข้าถ้ำแสงจากภายนอกจะ
สะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกตดูแปลกตาและมหัศจรรย์ เป็นความสวยงามที่
ธรรมชาติได้บรรจงสร้าง เมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้า
ผาสูงชันสามารถลงเล่นน้ำได้ 

3.4) เกาะเหลาเหลียง เป็นเกาะขนาดเล็กมีลักษณะเป็นภูเขาหินปูน มีหน้าผาสูงโดยรอบ 
เกาะนี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในกีฬาปีนหน้าผา ในเกาะมีหาดทรายขาวสะอาดและน้ำทะเล
ใสบริสุทธิ์ รวมถึงแนวปะการังท่ีสวยงาม 

3.5) เกาะกระดาน มีชายหาดที่มีทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งและมีน้ำใสจนสามารถ
มองเห็นแนวปะการังชัดเจน ด้านหลังเกาะกระดานมีอ่าวเล็กๆ ซึ่งมีคลื่นซัดสาดม้วนเข้าสู่ชายหาดเป็น
ระลอกๆ เหมาะสำหรับการเล่นกระดานโต้คลื่นเป็นอย่างมาก 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
13 

3.6) เกาะเชือก เป็นจุดดำน้ำที่มีชื่อเสียงมากของทะเลตรังมีลักษณะที่โดดเด่น คือ เป็นจุด
ดำน้ำชมปะการังอ่อน การดำน้ำต้องอาศัยการยึดเกาะเชือกหรือผูกเชือกโยงไว้เนื่องจากกระแสน้ำแรงมาก    

3.7) อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล ครอบคลุมพื้นที ่ 2 
อำเภอ คืออำเภอกันตังและอำเภอสิเกา มีอาณาเขตชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 20 กิโลเมตร ที่ทำการ
อุทยานอยู่ที่หาดฉางหลาง ตำบลไม้ฝาด แบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ส่วนพื้นดินที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ของอุทยานฯ ได้แก่ หาดปากเมง หาดฉางหลาง หาดยาว หาดหยงหลิง หาดสั้น หาดเจ้าไหม ถ้ำเจ้าไหม 
นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นเกาะน้อยใหญ่อีกจำนวน 7 เกาะในทะเลตรังที่อยู่ในความดูแลของอุทยานฯ ได้แก่ 
เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก เกาะปลิง เกาะแหวน เกาะเมง และเกาะเจ้าไหม นอกจากนั้น บริเวณ
อุทยานฯ มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติทางทะเล จะทำการวิจัยหญ้าทะเลซึ่ งเป็นแหล่งคุณค่าทางนิเวศวิทยาของ
ฝั่งทะเลอันดามัน 

3.8) อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา 
ทะเลอันดามันมหาสมุทรอินเดีย ประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่ จำนวน 22 เกาะ อาทิ เกาะเภตรา เกาะเขาใหญ่  
เกาะลันตี เกาะลิดี เกาะบุโหลน เกาะเหลาเหลียง เกาะเปรามะ เป็นต้น 

3.9) หาดหยงหลิง – หาดสั้น เป็นหาดทรายรูปโค้งขนานไปกับดงสน สุดชายหาดเป็น   
เขาสูงมีเวิ้งและโพรงถ้ำสามารถลอดออกไปสู่ริมทะเลที่มีโพรงถ้ำและโขดหินเหมือนป้อมโอบล้อมลานทรายไว้
สวยงามมากเหมาะที่จะเล่นน้ำ และพักผ่อนหย่อนใจบริเวณหาดสามารถกางเต็นท์ได้ 

3.10) หาดยาวหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลิบง เป็นหาดทรายยาวต่อจากโขดเขารูปกระโดงฉลาม
ขึ้นมาทางด้านเหนือมีสนทะเลขึ้นเป็นแนวดูสวยงาม มีชายหาดกว้างเหมาะจะเข้าค่ายพัก 

3.11) หาดปากเมง เป็นหาดที่สวยงามและเงียบสงบแห่งหนึ่งแนวหาดยาวเหยียดไปตาม
ชายฝั่งทะเล บริเวณหาดมีท่าเรือปากเมง ซึ่งมีเรือบริการไปตามเกาะต่างๆ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

4) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ 
4.1) ถ้ำเขาปินะ ภูเขาลูกนี้ภายในกลวงจนถึงยอดเขา มีลักษณะคล้ายกระทะคว่ำตรง    

เชิงเขาเป็นที่ตั ้งของวัดปินะ มีบันไดขึ้นไปชมถ้ำซึ่งมีอยู่หลายชั้นและชมทิวทัศน์รอบ ๆ เขาได้ บริเวณ
ทางเข้าถ้ำมีพระพุทธไสยาสน์ประดิษฐานอยู่ 

4.2) ถ้ำเลเขากอบ เป็นถ้ำที่มีสายน้ำไหลผ่านและไหลล้อมรอบภูเขาอันเป็นที่ตั้งของถ้ำ 
ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามและคงความสมบูรณ์ปรากฏให้เห็นตลอดทางระหว่างการนั่งเรือและ
ตามเวิ้งถ้ำหรือโถงถ้ำต่างๆ ที่สามารถเดินชมได้ อาทิ ถ้ำเจ้าสาว ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรพ์ จุดเด่นของถ้ำเล
เขากอบอีกอย่างหนึ่งที่สร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว คือ จะต้องนอนราบขนานไปกับ
เรือแล้วลอดผ่านส่วนที่มีเพดานถ้ำที่ต่ำที่สุด  

4.3) ถ้ำเขาช้างหาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
ตรังอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง  ถ้ำเขาช้างหายอยู่ภายใต้เขาหินปูนเล็กๆ เรียกว่า     
เขาช้างหาย ภายในมีโถงถ้ำเล็กใหญ่อยู่ประมาณ 6 ห้อง มีหินงอกหินย้อยที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก 
บางส่วนยังคงก่อตัวอยู่ ภายในถ้ำได้รับการปรับปรุงทางเดิน จัดแต่งแสงไฟใว้ให้สำหรับผู้มาเที่ยวถ้ำ  
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4.4) สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย มีพื้นที่ประมาณ 2,600 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ    
ป่าทุ่งค่าย หมู่ที่ 2, 3, และ 9 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ในบริเวณผืนป่าแห่งนี้ได้แบ่งเนื้อที่ออกเป็น
สัดส่วนเพื่อง่ายต่อการเดินทางในการศึกษาประเภทต่างๆ ของพรรณไม้ให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น ภายในสวน
พฤกษศาสตร์มีสะพานศึกษาเรือนยอดไม้ (Canopywalkway) ความยาว 175 เมตร  มีความสูง 10-18 เมตร  
มีจำนวนหอคอย 6 หอ รองรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร มีความร่มรื่นด้วยธรรมชาติของป่าไม้
เป็นอย่างมากมีการจัดสรรเป็นสวนต่างๆ ให้ได้เดินเที่ยวชมมากมาย อาทิ สวนอนุกรมวิธาน (แหล่งรวบรวม
พันธุ์พืชถิ่นใต้) สวนสัณฐานวิทยา (แหล่งเรียนรู้ลักษณะต่างๆ ของพืช) และยังมีสวนกล้วยไม้ สวนพืชทน
แล้ง สวนเฟิร์น พืชกินแมลง พืชวงศ์ปาล์ม พืชวงศ์ยาง รวมทั้งสวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้านที่สามารถใช้
ประโยชน์จากพันธุ์พืชได้ 

4.5) สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง สถานที่แห่งนี้ร่มรื่นด้วยต้นไม้
ใหญ่และน้ำตกต่างๆ ได้แก่ น้ำตกโตนใหญ่ น้ำตกโตนน้อย และน้ำตกกะช่อง เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ จำนวน 2 เส้นทาง ระยะทาง 1.8 และ 2.8 
กิโลเมตร ตามเส้นทางจะมีป้ายสื่อความหมายอธิบายตามจุดต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีอาคารพิพิธภัณฑ์และ
แสดงนิทรรศการเก่ียวกับธรรมชาติกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.6) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองลำชาน เป็นที่อยู่อาศัยของนกเป็ดน้ำ นกเป็ดแดงจำนวนมาก 
บริเวณรอบๆจะมีหนองน้ำขนาดใหญ่ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่สงบเงียบเหมาะสำหรับการนั่งพักผ่อน พร้อมทั้งมี
ศาลาริมน้ำสำหรับไว้นั่งชมนก ภายในบริเวณยังมีสะพานไม้และทางเดินศึกษาธรรมชาติไว้ให้นักท่องเที่ยว
ได้เดินศึกษา ช่วงที่มีนกมากคือช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 

4.7) น้ำตกโตนเต๊ะ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ต้นกำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด มีน้ำไหลผ่าน 
แอ่งหินตลอดสายเป็นสีขาวสูงประมาณ 320 เมตร การข้ึนไปชมน้ำตกชั้นบนจะต้องเดินเท้าไปตามเส้นทาง
ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดทางเดินร่มรื่นด้วยไม้เบญจพรรณนานาชนิดส่วนด้านล่างเป็นแอ่งน้ำ
สามารถว่ายน้ำได้ นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติโตนเต๊ะตามทางมีป้ายสื่อความหมาย 17 จุด
ที่บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต 

4.8) น้ำตกเขาหลัก  ตั้งอยู่ในเขตตำบลน้ำผุดห่างจากที่ทำการอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 18 
กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปีและธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ 

4.9) น้ำตกเขาช่อง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเก่าแก่ของจังหวัดมีทางเดินป่าศึกษา
ธรรมชาติเพ่ือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด 

4.10) น้ำตกเจ้าพะ เป็นน้ำตกที่ไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นหินปูนรอบข้างเป็นป่า ซึ่งยังคง
สภาพธรรมชาติมีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นที่อาศัยของเงาะป่าหรือชนเผ่าซาไกซึ่งเป็นชนเผ่าที่เร่ร่อนอยู่ใน
ป่าเขตเทือกเขาบรรทัด 

4.11) น้ำตกสายรุ้ง เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ลงมาจากหน้าผาสูงใหญ่จุดเด่นที่สุดของน้ำตก
แห่งนี้ คือ ทุกวันเวลา 15.00-17.00 น. ละอองน้ำของน้ำตกจะทำมุมกับแสงอาทิตย์ปรากฏเป็นประกายรุ้ง
สวยงาม 

http://www.thai-tour.com/thai-tour/south/trang/data/place/pic-khao-lark-waterfall.html
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4.12) วนอุทยานบ่อน้ำร้อนกันตัง มีเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ในพื้นที่บ้านควนแคง ตำบลบ่อน้ำร้อน 
อำเภอกันตัง อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาหวาง ป่าควนแคง และป่าน้ำราบ  

4.13) บ่อน้ำร้อนควนแคง บริเวณพ้ืนที่พรุน้ำร้อนได้พัฒนาปรับปรุงเป็นบ่อน้ำร้อน จำนวน 
3 บ่อ มีอุณหภูมิของน้ำประมาณ 70 องศา/ 40 องศา/ 20 องศาตามลำดับ ใช้ประโยชน์ด้านสันทนาการ 

4.14) เส้นทางศึกษาธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่พรุน้ำร้อนและพ้ืนที่ป่าดงดิบ ได้พัฒนาปรับปรุง
เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธุ์ไม้และสัตว์ป่า จำนวน 3 เส้นทาง ระยะทาง 500 เมตร  750 เมตร และ 
2,000 เมตร ตามลำดับใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ 

14. สภาพเศรษฐกิจ 
ตารางท่ี 5   แสดงผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตรัง ปี พ.ศ.2559 – 2563                            (ล้านบาท) 

 2559 2560 2561r 2562r 2563p 
เกษตรกรรม 6,249 5,195 6,679 6,620 6,661 
เกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง 6,249 5,195 6,679 6,620 6,661 
นอกภาคเกษตร 17,171 17,565 17,938 18,336 18,896 
ทางอุตสาหกรรม 2,208 2,300 2,384 2,310 2,356 
การทำเหมืองแร่และเหมอืงหิน 84 101 116 117 97 
การผลิต 1,618 1,691 1,605 1,529 1,618 
จำหน่ายไฟฟ้า กา๊ซ ไอน้ำ และเครื่องปรับอากาศ 513 491 769 798 764 
น้ำประปา กิจกรรมการระบายนำ้ทิ้ง การจัดการขยะ  
และการฟื้นฟ ู

27 32 49 43 32 

บริการ 14,950 15,243 15,523 16,020 16,537 
การก่อสร้าง 1,739 1,643 1,661 1,680 1,794 
การขายส่งและการขายปลีกและการซ่อมแซมยานยนต์ 
และจักรยานยนต ์

2,804 2,746 2,870 2,981 3,128 

การขนส่งและการจัดเก็บ 488 550 591 650 705 
กิจกรรมบริการทีพ่ักและอาหาร 581 585 627 661 470 
สารสนเทศและการสื่อสาร 622 742 853 972 991 
กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 1,518 1,578 1,618 1,677 1,734 
กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย ์ 1,467 1,593 1,475 1,783 1,743 
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 19 40 56 77 48 
กิจกรรมบริการดา้นการบริหารและสนบัสนุน 188 257 192 202 255 
การบริหารราชการและการป้องกันประเทศ ประกันสังคมภาคบังคับ 1,992 2,028 2,063 2,099 2,132 
การศึกษา 2,551 2,568 2,428 2,333 2,520 
กิจกรรมด้านสุขภาพของมนุษย์และสังคมสงเคราะห์ 991 1,023 1,087 1,120 1,146 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 46 54 62 74 66 
กิจกรรมบริการอื่นๆ 143 173 321 305 306 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวดั (CVMs) 23,452 22,451 24,833 25,131 25,693 

ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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ตารางท่ี 6   แสดงดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของจังหวัดตรัง จำแนกตามหมวดสินค้า พ.ศ. 2564 

หมวดสินค้า ดัชนีราคาผู้บริโภค 
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง 
ดัชนีรวม 100.2 2.5 

หมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 101.6 1.6 
หมวดเครื่องนุ่งห่มและรองเท้า 100.6 0.6 
หมวดเคหสถาน 95.6 -1.6 
หมวดการตรวจรักษาและบริการส่วนบุคคล 101.3 0.9 
หมวดพาหนะ การขนส่ง และการสื่อสาร 101.5 8.8 
หมวดการบันเทิงการอ่าน การศึกษา และการศาสนา 97.2 -0.9 
หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ 100.3 0.3 
หมวดอ่ืน ๆ ไม่ใช่อาหาร และเครื่องดื่ม 99.0 3.2 
กลุ่มอาหารสดและพลังงาน 100.6 6.8 
ดัชนีราคาผู้บริโภคพ้ืนฐาน 100.2 0.0 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
 

15. แรงงานและการมงีานทำ  
ตารางท่ี 7   แสดงข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จำแนกตามสถานภาพแรงงาน เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 
2562 – 2565 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 

51,263
50,681
47,271
53,715
53,385
51,328
48,112
55,320
53,324
48,555
54,207
54,426
56,710
52,054
53,637
46,928

2562
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
2563
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
2564
ไตรมาสท่ี 1
ไตรมาสท่ี 2
ไตรมาสท่ี 3
ไตรมาสท่ี 4
2565
ไตรมาสท่ี 1

379,183
383,857
382,708
374,816
375,351
381,628
385,745
375,919
376,586
388,263
379,914
383,432
375,567
380,927
379,730
374,791

379,183
383,857
382,865
374,816
375,351
381,628
385,745
375,919
376,586
388,263
379,914
383,432
375,567
380,927
379,730
374,791

375,066
379,745
376,865
370,627
373,028
377,034
381,750
373,033
372,152
381,200
376,208
379,653
371,232
376,406
377,539
371,830

4,117
4,112
5,843
4,189
2,323
4,595
3,995
2,889
4,434
7,063
3,707
3,780
4,335
4,521
2,191
2,961

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

131,293
125,184
127,295
136,148
136,543
132,624
127,088
137,881
138,157
127,368
137,945
133,093
141,873
137,403
139,409
127,156

46,678
39,536
47,413
51,479
48,283
44,838
44,656
46,056
46,352
42,287
42,741
36,997
46,294
44,330
43,341
39,184

33,352
34,967
32,611
30,954
34,875
36,458
34,320
36,505
38,481
36,526
40,997
41,669
38,869
41,019
42,431
41,044

ปี

ประชากรอายุ 15 ปีข้ึนไป Population 15 years and over

ก าลังแรงงานรวม Total labour force ผู้ไม่อยู่ในก าลังแรงงาน Persons not in labour force

รวม Total

ก าลังแรงงานปัจจุบัน Current labour force ก าลังแรงงาน ท่ีรอฤดูกาล 
Seasonally inactive 

labour force
รวม Total

ท างานบ้าน 
Household 

work

เรียนหนังสือ 
Studies

อ่ืนๆ Others

รวม Total
ผู้มีงานท า 
Employed

ผู้ว่างงาน 
Unemployed
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ตารางที่ 8   แสดงข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามสถานภาพการทำงาน และเพศ 
เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2564 – 2565 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 
ตารางท่ี 9   แสดงข้อมูลประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานทำ จำแนกตามอุตสาหกรรม และเพศ เป็นราย
ไตรมาส พ.ศ. 2564 – 2565 

 
ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 
ตารางที่ 10   แสดงข้อมูลผู้ว่างงานและอัตราการว่างงาน จำแนกตามเพศ  

สถานภาพ ปี 2564 (ไตรมาส 4) ปี 2565 (ไตรมาส 1) เพ่ิม/ลด 
ผู้ว่างงาน 
     ชาย 826 924 +98 
     หญิง 1365 2037 +672 
     รวม 2191 2961 +770 
อัตราการว่างงาน 
     ชาย 0.41 0.46 +0.05 
     หญิง 0.77 1.16 +0.39 
     รวม 0.58 0.79 +0.21 

ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง 

รวมยอด

นายจ้าง 

ลูกจ้างรัฐบาล 

ลูกจ้างเอกชน 

ท างานส่วนตัว 

ช่วยธุรกิจครัวเรือน

การรวมกลุ่ม

หญิง 

Female
379,653

16,682

28,451

153,531

128,662

52,327

-

200,968

11,207

11,599

84,677

74,042

19,443

-

178,685

5,475

16,852

68,854

54,620

32,884

-

371,232

16,638

32,368

135,894

121,174

65,158

-

199,801

12,436

14,963

78,977

71,118

22,307

-

171,431

4,202

17,405

56,917

50,056

42,851

-

376,406

17,667

34,069

134,903

123,354

66,413

-

201,314

12,998

15,446

79,666

67,031

26,173

-

175,092

4,669

18,623

55,237

56,323

40,240

-

377,539

13,037

31,748

142,174

125,702

64,624

254

201,221

9,400

12,727

83,936

71,190

23,968

-

176,318

3,637

19,021

58,238

54,512

40,656

254

371,830

15,188

26,029

139,236

124,350

67,027

-

198,290

9,793

10,301

78,864

70,011

29,321

-

173,540

5,395

15,728

60,372

54,339

37,706

-

สถานภาพการท างาน

2564 (2021) 2565 (2022)
ไตรมาสท่ี 1

Quarter 1

ไตรมาสท่ี 2

Quarter 2

ไตรมาสท่ี 3

Quarter 3

ไตรมาสท่ี 4

Quarter 4

ไตรมาสท่ี 1

Quarter 1

รวม Total ชาย Male
หญิง 

Female
รวม Total ชาย Male

หญิง 

Female
รวม Total ชาย Male

หญิง 

Female
รวม Total ชาย Male

หญิง 

Female
รวม Total ชาย Male

รวม To tal ชาย Male
หญิง 
Female

รวม To tal ชาย Male
หญิง 
Female

รวม To tal ชาย Male
หญิง 
Female

รวม To tal ชาย Male
หญิง 
Female

รวม To tal ชาย Male
หญิง 
Female

รวมยอด
ภาคเกษตรกรรม
เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
นอกภาคเกษตรกรรม 
การท าเหมืองแร่และเหมืองหิน 
การผลิต
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน  า และระบบปรับอากาศ
การจัดหาน  า การจัดการ และการบ าบัดน  าเสีย ของเสีย และส่ิงปฏิกูล
การก่อสร้าง
การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์
การขนส่ง และสถานท่ีเก็บสินค้า 
ท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร
ข้อมูลข่าวสารและการส่ือสาร
กิจการทางการเงินและการประกันภัย กิจการอสังหาริมทรัพย์
กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค 
กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน 
การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคม
การศึกษา
กิจกรรมด้านสุขภาพ  และงานสังคมสงเคราะห์ 
ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ 
กิจกรรมบริการด้านอ่ืน  ๆ
กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคลการผลิตสินค้าและบริการท่ีท าขี นเอง
เพ่ือใช้ในครัวเรือน 
กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก
ไม่ทราบ

379,653

192,643

318
43,798

467
297

14,677
48,944
3,637
25,158

230
3,700
334

2,012
3,512
12,865
9,384
8,087
1,745
6,660
1,185

-
-

200,968

109,465

318
22,714

399
297

12,379
26,533
3,047
6,384
230
880
130
853

2,503
7,591
1,029
1,589
1,507
2,878
242

-
-

178,685

83,178

- 
21,084

68
- 

2,298
22,411

590
18,774

- 
2,820
204

1,159
1,009
5,274
8,355
6,498
238

3,782
943

-
-

371,232

178,583

- 
43,714

810
- 

17,818
51,320
6,905
22,116

402
3,116
151

1,263
1,619
16,868
10,074
6,751
1,604
7,338
780

-
-

199,801

102,299

- 
21,512

657
- 

16,199
24,921
5,870
6,141
311
280
- 

879
1,233
9,860
2,719
1,014
943

4,825
138

-
-

171,431

76,284

- 
22,202

153
- 

1,619
26,399
1,035
15,975

91
2,836
151
384
386

7,008
7,355
5,737
661

2,513
642

-
-

376,406

182,105

59
42,632

750
- 

18,897
56,269
6,318
22,483

217
1,649
201
598
885

17,934
10,213
7,456
725

6,208
807

-
-

201,314

103,163

59
21,114

624
-

18,228
28,650
5,130
5,670
132
189
155
228
785

10,512
2,383
1,092
197

3,003
-
-
-

175,092

78,942

- 
21,518

126
- 

669
27,619
1,188
16,813

85
1,460

46
370
100

7,422
7,830
6,364
528

3,205
807

-
-

377,539

185,693

70
43,663

551
89

14,289
61,265
3,180
22,546

457
3,087

49
421

2,449
13,864
9,451
8,119
1,538
6,100
658

-
-

201,221

107,482

70
21,908

418
89

13,138
31,831
3,121
5,896

88
910
- 

421
1,777
7,204
1,921
1,234
1,106
2,607

-
-
-

176,318

78,211

- 
21,755

133
- 

1,151
29,434

59
16,650

369
2,177

49
- 

672
6,660
7,530
6,885
432

3,493
658

-
-

371,830

204,747

- 
34,470

360
381

16,910
51,421
2,265
18,622

399
4,359

- 
2,069
288

11,282
8,840
7,194
1,990
4,399
1,834

-
-

198,290

113,519

- 
16,199

360
381

15,346
27,568
2,265
4,104
262

1,700
- 

1,220
197

7,834
1,201
1,002
1,709
1,990
1,433

-
-

173,540

91,228

- 
18,271

-
- 

1,564
23,853

- 
14,518

137
2,659

- 
849
91

3,448
7,639
6,192
281

2,409
401

-
-

อุตสาหกรรม

2564 (2021) 2565 (2022)
ไตรมาสท่ี  1
Q uarter 1

ไตรมาสท่ี  2
Q uarter 2

ไตรมาสท่ี  3
Q uarter 3

ไตรมาสท่ี  4
Q uarter 4

ไตรมาสท่ี  1
Q uarter 1



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
18 

16.ด้านสาธารณสุข 
ตารางที่ 11   แสดงข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 

อำเภอ 
จำนวนเด็กวัยเรียน 
ที่เข้ารับการตรวจ 

ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เร่ิมอ้วน อ้วน 

เมืองตรัง 10,319 633 1,103 5,900 719 1,191 773 
กันตัง 3,689 192 379 2,200 236 403 279 
ย่านตาขาว 3,405 133 368 2,021 224 376 283 
ปะเหลียน 3,602 155 378 2,240 225 334 270 
สิเกา 1,858 117 201 1,109 94 195 142 
ห้วยยอด 6,255 329 667 4,019 355 539 346 
วังวิเศษ 2,142 131 270 1,300 112 205 124 
นาโยง 1,720 68 248 985 88 180 151 
รัษฎา 1,760 101 288 961 108 164 138 
หาดสำราญ 830 43 83 541 47 76 40 

รวม 35,580 1,902 3,985 21,276 2,208 3,663 2,546 
ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 

จากตารางข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 
2564 พบว่า นักเรียนผอมมีจำนวน 1,902 คน นักเรียนค่อนข้างผอมมีจำนวน 3,985 คน นักเรียนสม
ส่วนมีจำนวน 21,276 คน นักเรียนท้วมมีจำนวน 2,208 คน นักเรียนเริ่มอ้วนมีจำนวน 3,663 คน 
และนักเรียนอ้วนมีจำนวน 2,546 คน 

 

17. ด้านการศึกษา 
ภาพที่ 2   แสดงปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัดตรัง ปี 2564 จำแนกตามกลุ่มอายุ  
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ตารางที่ 12   ข้อมูลจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย รวมชายหญิง จำแนกตามกลุ่มอายุ ระดับ
ภูมิภาค และระดับจังหวัดตรัง ปี 2563-2564 

กลุ่มอายุ 15 - 39 ปี 40 - 59 ปี 15 - 59 ปี 15 ปีขึ้นไป อาย ุ60 ปีขึ้นไป 
ปี 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 

ศธภ.6 10.42 10.66 8.54 8.78 9.63 9.78 8.89 9.12 5.23 5.60 
จังหวัดตรัง 10.43 10.71 8.24 8.55 9.40 9.69 8.49 8.71 4.92 5.03 

+/- 0.28  0.31  0.23  0.22  0.11  

ที่มา : รายงานปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
จากตารางแสดงจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรไทย รวมชายหญิง จำแนกตามกลุ่ม

อายุ ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดตรัง ปี 2563-2564 พบว่า จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรจังหวัด
ตรัง 

- กลุ ่มอายุ 15-39 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 10.71 เพิ ่มขึ ้น 0.28 ประชากรกลุ ่มนี ้เป็น
กลุ่มเป้าหมายที่สามารถพัฒนาส่งเสริมเพ่ือยกระดับการพัฒนาให้มีความรู้ที่สามารถต่อยอดวุฒิการศึกษาให้
สูงขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เพิ่มพูนความรู้ และเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กลุ่มนี้มีการศึกษา
อยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับ 

- กลุ ่มอายุ 40-59 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 8.55 เพิ ่มขึ ้น 0.31 ประชากรกลุ ่มนี ้ เป็น
กลุ่มเป้าหมายพัฒนาให้ความรู้ที่ไม่เพิ่มวุฒิการศึกษา แต่เป็นการให้ความรู้ด้านอื่น เช่น ให้ความรู้ในการ
อบรมทักษะอาชีพในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับสูงกว่าระดับประถมศึกษาเล็กน้อย 

- กลุ ่มอายุ 15-59 ปี ในปี 2564 เท่ากับ 9.69 เพิ ่มขึ ้น 0.23 ประชากรกลุ ่มนี ้ เป็น
กลุ่มเป้าหมายอยู่ในกำลังแรงงานปัจจุบันหรือเป็นผู้ถูกจัดจำแนกอยู่ในประเภทกำลังแรงงาน ในภาพรวม
ประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

- กลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป ในปี 2564 เท่ากับ 8.71 เพิ่มขึ้น 0.22 ประชากรกลุ่มนี้จะต้องได้รับ          
การพัฒนาทั้งร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการ
ดำเนินชีวิต  ในภาพรวมประชากรกลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา แต่ยังไม่ถึงระดับการศึกษา
ภาพบังคับ 

- กลุ ่มอายุ 60 ปี ขึ ้นไป ในปี 2564 เท่ากับ 5.03 เพิ ่มขึ ้น 0.11 ประชากรกลุ่มนี ้ถือว่า              
เป็นประชากรพ้นวัยแรงงาน แต่เป็นกลุ่มวัยที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านอาชีพในภาพรวมประชากร
กลุ่มนี้มีการศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แต่ไม่ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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ภาพที่ 3   แสดงจำนวนประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดตรัง จำแนกตามช่วงอายุ 

 
 

ภาพที่ 4  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบร้อยละการเข้าเรียนของประชากรวัยเรียนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 
2564 - 2565 
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16.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ตารางที่ 13   แสดงจำนวนสถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา, ครู/อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่สอน และสัดส่วนครู
ต่อนักเรียนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 

สังกัด 

ปีการศึกษา 2565 

สัดส่วน 
ครู : 

นักเรียน 
สถานศึกษา 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

ครู/
อาจารย์ 
ปฏิบัติ
หน้าท่ี
สอน 

รวมท้ังสิ้น 514 136,354 9,487 1:14 
1. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 352 109,654 7,811 1:14 
   1.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 296 69,722 5,236 1:13 
       1.1.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 132 21,052 1,766 1:12 
       1.1.2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 135 22,476 1,700 1:13 
       1.1.3 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่ 28 25,888 1,694 1:15 
       1.1.4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จ.ตรัง 1 306 76 1:4 
   1.2 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 47 34,541 2,037 1:17 
        1.2.1 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 10 5,970 156 1:38 
       1.2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 37 28,571 1,881 1:15 
   1.3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) 9 5,391 538 1:10 
       1.3.1 อาชีวศึกษารัฐบาล 7 5,154 516 1:10 
       1.3.2 อาชีวศึกษาเอกชน 2 237 22 1:11 
2. กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 150 1,5197 1,239 1:12 
   2.1 โรงเรียนเทศบาล 14 8,185 489 1:17 
   2.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 136 7,012 750 1:9 
3. สำนักนายกรัฐมนตรี  3 312 37 1:8 
   3.1 สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปรยิัติธรรม) 1 101 17 1:6 
   3.2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) 2 211 20 1:11 
4. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 2 1,025 66 1:8 
   4.1 โรงเรียนกีฬา 1 366 36 1:10 
   4.2 มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาต ิ 1 659 30 1:7 
5. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 5 9,086 261 1:35 
6. กระทรวงสาธารณสุข 2 1,080 73 1:15 

จากตาราง แสดงข้อมูลจำนวนสถานศึกษา, นักเรียน/นักศึกษา, ครู/อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่
สอน และสัดส่วน  ครูต่อนักเรียนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 พบว่า จังหวัดตรังมีสถานศึกษาทั้งหมด 
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จำนวน 514 แห่ง มีนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 136,354 คน มีครู/อาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สอน
ทั้งหมด จำนวน 9,487 คน และสังกัดที่มีจำนวนสถานศึกษามากที่สุด คือ กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 
352 แห่ง รองลงมาเป็นกระทรวงมหาดไทย จำนวน 150 แห่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม จำนวน 5 แห่ง สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 แห่ง กระทรวงการท่องเที่ยวและกี ฬา 
จำนวน 2 แห่ง และกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 14   แสดงจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 จำแนกสังกัด และอำเภอ 

สังกัด 

จำนวนสถานศึกษาแยกอำเภอ 

รวม 

เม
ือง

ตร
ัง 

กัน
ตัง

 

ปะ
เห

ลีย
น 

ย่า
นต

าข
าว

 

สิเ
กา

 

ห้ว
ยย

อด
 

วัง
วิเ

ศษ
 

นา
โย

ง 

รัษ
ฎา

 

หา
ดส

ำร
าญ

 

สพป.ตรัง 1 35  37 33    17  10 132 
สพป.ตรัง 2  34   24 40 19  18  135 
สพม.ตรัง กระบี่ 6 2 3 4 1 6 2 2 1 1 28 
สช. 18 5 7 4  2   1  37 
อปท. 9 2  1 1 1     14 
ตชด.   2        2 
พศ. 1          1 
กก.    2       2 
สอศ. 6 1 1   1     9 
อว. 3    1 1     5 
สธ. 1 1         2 
กศน. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
ศพด. 19 19 22 12 17 18 9 7 9 4 136 
การศึกษาพิเศษ 1          1 

รวม 100 65 73 57 45 70 31 27 30 16 514 
ร้อยละ 19.46 12.65 14.20 11.09 8.75 13.62 6.03 5.25 5.84 3.11 

จากตาราง  แสดงจำนวนสถานศึกษาในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 จำแนกสังกัด และ
อำเภอ พบว่า อำเภอที่มีสถานศึกษามากท่ีสุด คือ อำเภอเมืองตรัง จำนวน 100 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.64 
รองลงมาคือ อำเภอปะเหลียน จำนน 73 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 14.20 และน้อยที่สุด คือ อำเภอหาดสำราญ 
จำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.11 
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ตารางที ่15   แสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 จำแนกตามระดับการศึกษา และสังกัด 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน/นักศึกษา  

สพฐ. สช. อปท. ศพด. ตชด. พศ. กก. สอศ. กศน. อว. สธ. 
การศึกษา

พิเศษ 
รวม 

รวมท้ังหมด 69,416 28,744 8,185 7,012 211 101 1,025 6,099 5,970 9,086 1,249 306 137,404 
เตรียมอนุบาล  173  4,572         4,745 

อ.1 2,072 1,614 555 1,270 27        5,538 
อ.2 3,547 1,902 628 711 14        6,802 
อ.3 3,925 1,998 658 459 12        7,052 

รวมก่อนประถม 9,544 5,687 1,841 7,012 53 0 0 0 0 0 0 0 24,137 
ป.1 4,649 2,154 662  22        7,487 
ป.2 5,077 2,301 703  22        8,103 
ป.3 5,120 2,467 692  30        8,309 
ป.4 5,310 2,684 738  25        8,757 
ป.5 5,326 2,607 693  31        8,657 
ป.6 5,233 2,480 652  28        8,393 

รวมประถม 30,715 14,693 4,140 0 158 0 0 0 0 0 0 0 49,706 
ม.1 5,919 1,850 569   21 61      8,420 
ม.2 5,723 1,846 561   17 63      8,210 
ม.3 5,517 1,845 526   25 74      7,987 

รวม ม.ต้น 17,159 5,541 1,656 0 0 63 198 0 0 0 0 0 24,617 
ม.4 4,396 1,020 209   11 53      5,689 
ม.5 3,986 975 170   14 55      5,200 
ม.6 3,616 828 169   13 60      4,686 

รวม ม.ปลาย 11,998 2,823 548 0 0 38 168 0 0 0 0 0 15,575 
ปวช.1        1,605     1,605 
ปวช.2        1,096     1,096 
ปวช.3        1,242     1,242 

รวม ปวช. 0 0 0 0 0 0 0 3,943 0 0 0 0 3,943 
ปวส.1        1,073   88  1,161 
ปวส.2        919   81  1,000 

รวม ปวส. 0 0 0 0 0 0 0 1,992 0 0 169 0 2,161 
ป.ตรี       659 164  8,852 1,080  10,755 
ป.โท          234   234 

นอกระบบ         5,970    5,970 
การศึกษาพิเศษ            306 306 

 
จากตารางแสดงจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2565 จำแนกตาม

ระดับการศึกษา และสังกัด พบว่า สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 69,416 คน และการศึกษา
พิเศษ จำนวน 306 คน รวมมีนักเรียนในสังกัดทั ้งหมด 69,722 คน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาตั ้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา        
ตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 28,744 คน สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียนจำนวน 8 ,185 คน 
และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มีนักเรียนจำนวน 7,012 คน 
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สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษาจนถึงประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 211 คน สถานศึกษาในสังกัดสำนัก
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีน ักเร ียนทั ้งหมด จำนวน 101 คน สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง            
การท่องเที่ยวและกีฬาจัดการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย(โรงเรียน กีฬา)         
มีนักเรียนจำนวน 366 คน และสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี มีนักศึกษาจำนวน 659 คน 
สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษา ทั้ งหมด จำนวน 6,099 คน 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและ
ปริญญาตรี มีนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด จำนวน 1,249 คน สถานศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโทมีนักศึกษาทั้งหมด 9,086 คน 
และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จัดการศึกษา 
นอกระบบ มีนักเรียนทั้งหมด 5,970 คน 

 
16.2 ข้อมูลการศึกษาระดับปฐมวัย 

ภาพที่ 5  แสดงร้อยละของการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 16   แสดงข้อมูลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 

จำแนกตามสังกัด และมาตรฐาน 

สังกัด 

จำนวน
สถานศึก
ษาที่เขา้
รับการ
ประเมิน 

มาตรฐานที ่1 
การบริหารจัดการสถานพัฒนา

เด็กปฐมวยั 

มาตรฐานที ่2 
ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด

ประสบการ์การเรยีนรู้และการเล่น
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

มาตรฐานที ่3 
คุณภาพของเด็กปฐมวยั 

ดีม
าก

 

ดี 

ผ่า
นเ

กณ
ฑ์ขั้

นต้
น 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
าก

 

ดี 

ผ่า
นเ

กณ
ฑ์ขั้

นต้
น 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

ดีม
าก

 

ดี 

ผ่า
นเ

กณ
ฑ์ขั้

นต้
น 

ต้อ
งป

รับ
ปร

ุง 

สพป.ตรัง เขต 1 100 99 1     99     1 92 6   2 
สพป.ตรัง เขต 2 122 120 2     122       119 1   2 
สช. 29 28     1 28 1     26 1   1 
อปท. 14 14       13   1   11 2 1   
ศพด. 136 98 35 3   107 24 5   122 10 4   
ตชด. 2 2       2       2       
สธ. 2 2       2       2       

รวม 405 363 38 3 1 373 25 6 1 374 20 5 5 
ร้อยละ  89.63 9.38 0.74 0.25 92.10 6.17 1.48 0.25 92.57 4.95 1.24 1.24 

จากข้อมูลการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 

2564 พบว่า ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 363 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

89.63 ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยอยู่ใน

เกณฑ์ดีมาก 373 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.10 และด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย อยู่ในเกณฑ์ดีมากจำนวน 

374 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 92.57 

16.3 ข้อมูลการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
ภาพที่ 6   แสดงร้อยละของผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564  
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จากข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู ้เร ียน (Reading Test : RT)      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2564 พบว่า จังหวัดตรังมีผลการประเมินด้านการอ่าน
ออกเสียง 63.77 และการอ่านรู้เรื่อง 71.81 ซึ่งต่ำกว่าระดับประเทศและระดับ ศธภ. ผลการประเมินรวม 
ทั้ง 2 ด้าน 67.89 ต่ำกว่าระดับประเทศ และระดับ ศธภ. 
 

ตารางที่ 17   แสดงข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)    
ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จำแนกตามด้านการประเมิน ระดับของหน่วยงาน และเปรียบเทียบผลการประเมิน 
ปี 2563-2564 

ระดับ 
ด้านการประเมิน ปีการศึกษาที่ประเมิน 

เพิ่ม/ลด 
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง ปี 2564 ปี 2563 

ประเทศ 69.95 72.79 71.38 73.02 -1.64 
ศธภ. 65.67 71.85 68.80 73.50 -4.70 
ศธจ. 63.77 71.81 67.89 76.51 -8.62 
สพฐ. 62.4 71.11 66.76 72.65 -5.89 
สช. 81.81 82.57 84.95 82.68 2.27 
ตชด. 76.23 75.29 75.76 80.60 -4.84 

ที่มา : ระบบบริหารจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากตารางที่ แสดงข้อมูลผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading 
Test : RT) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 จำแนกตามด้านการประเมิน ระดับของหน่วยงาน และเปรียบเทียบผล
การประเมินปี 2563-2564 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ปี 2563-2564 ของจังหวัดตรัง มีผล
การประเมินลดลง 8.62 
ภาพที่ 7   แสดงร้อยละของผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ของจังหวัดตรัง    
ปีการศึกษา 2564 
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จากข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3 ของจังหวัดตรัง         
ปีการศึกษา 2564 พบว่า จังหวัดตรังมีผลการประเมินด้านคณิตศาสตร์ 42.02 และด้านภาษาไทย 52.22 
ซ่ึงต่ำกวา่ระดับประเทศ และระดับ ศธภ. ผลรวมท้ัง 2 ด้าน 47.14 ต่ำกวา่ระดับประเทศ และระดับ ศธภ. 
 

ตารางที่ 18   แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตามด้านการ
ประเมิน ระดับของหน่วยงาน และเปรียบเทียบผลการประเมิน ปี 2563-2564 

ระดับ 
ด้านการประเมิน ปีการศึกษาที่ประเมิน 

เพิ่ม/ลด 
คณิตศาสตร ์ ภาษไทย ปี 2564 ปี 2563 

ประเทศ 49.44 56.14 52.80 43.97 8.83 
ศธภ. 45.74 54.38 50.03 44.50 5.53 
ศธจ. 42.02 52.22 47.14 46.14 1.00 
สพฐ. 41.90 51.90 46.92 43.31 3.61 
สช. 42.30 57.15 49.72 50.44 -0.72 
ตชด. 53.20 57.95 55.57 38.66 16.91 

ที่มา : ระบบบริหารจัดการสอบ RT สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 จากตาราง แสดงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำแนกตาม
ด้านการประเมิน ระดับของหน่วยงาน และเปรียบเทียบผลการประเมิน ปี 2563 -2564 พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบผลการประเมิน ปี 2563-2564 ของจังหวัดตรัง มีผลการประเมินเพ่ิมข้ึน 1.00 
 

ภาพที่ 8   แสดงร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับจังหวัดกับประเทศ 

 
 
 จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2564 
เปรียบเทียบระดับจังหวัดกับประเทศ พบว่า จังหวัดตรังมีผลการทดสอบระดับ ป.6 41.34 ระดับ ม.3 
35.99 และระดับ ม.6 31.75 ซึ่งสูงกว่าระดับประเทศท้ัง 3 ระดับชั้น 
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ตารางที่ 19   แสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ระดับจังหวัด เปรียบเที่ยบ 
ปี 2563-2564 จำแนกรายวิชา และระดับการศึกษา 

รายวิชา 
ป.6 ม.3 ม.6 

ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด ปี 2563 ปี 2564 เพิ่ม/ลด 
ภาษาไทย 61.05 51.86 -9.19 57.38 54.15 -3.23 47.85 49.43 1.58 
ภาษาอังกฤษ 45.79 39.96 -5.83 34.56 31.12 -3.44 28.97 25.39 -3.58 
คณิตศาสตร์ 32.40 38.56 6.16 27.00 26.35 -0.65 28.57 22.64 -5.93 
วิทยาศาสตร์ 42.67 34.98 -7.69 30.48 32.35 1.87 34.69 29.67 -5.02 
สังคมศึกษา  37.20 38.64 1.44 

ที่มา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

จากตารางแสดงข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับ
จังหวัด เปรียบเที่ยบ ปี 2563-2564 จำแนกรายวิชา และระดับการศึกษา พบว่า ระดับ ป.6 รายวิชาที่มีผล
การทดสอบเพิ่มขึ้น คือ รายวิชาคณิตศาสตร์ 38.56 เพิ่มขึ้น 6.16 ระดับ ม.3 รายวิชาที่มีผลการทดสอบ
เพิ่มขึ้น คือ รายวิชาวิทยาศาสตร์ 32.35 เพิ่มขึ้น 1.87 และ ระดับชั้น ม.6 รายวิชาที่มีผลการทดสอบ
เพ่ิมข้ึน คือ รายวิชาภาษาไทย 49.43 เพิ่มขึ้น 158 กับสังคมศึกษา 38.64 เพ่ิมข้ึน 1.44  
 

16.4 ข้อมูลการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ภาพที่ 9   แสดงร้อยละของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ระดับ ปวช.3  ปี
การศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับจังหวัดกับประเทศ 

 
 

ภาพที่ 10  แสดงกราฟการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปี
การศึกษา 2562-2564 ระดับ ปวช.3 เทียบกับระดับประเทศ ศธภ.6 และจังหวัด 
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 จากข้อมูลเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-Net) ปี
การศึกษา 2562-2564 ระดับ ปวช.3 เทียบกับระดับประเทศ ศธภ.6 และจังหวัด พบว่า จังหวัดตรังมีผล
การทดสอบ  V-Net ต่ำกว่าระดับประเทศและระดับ ศธภ.6 ทุกปี  
 

16.5 ข้อมูลการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
ภาพที่ 11   แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ปี
การศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบระดับจังหวัดกับประเทศ 

 
จากข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) ปีการศึกษา 

2565 ครั้งที่ 1 เปรียบเทียบระดับจังหวัดกับประเทศ พบว่า ระดับประถมศึกษามีผลการทดสอบ 43.01   
ต่ำกว่าระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีผลการทดสอบ 39.00 สูงกว่าระดับประเทศ และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายมีผลการทดสอบ 38.14 สูงกว่าระดับประเทศ 

 

ภาพที่ 12   แสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 
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16.6 ข้อมูลการศึกษาอุดมศึกษา 
ภาพที่ 13   แสดงร้อยละของการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดตรัง 

 
 

ตารางที่ 20   แสดงข้อมูลร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดตรัง  

สถานศึกษา ทำงานแล้ว 
ทำงานแล้วและกำลัง

ศึกษาต่อ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 75.81 0.54 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 54.22 1.57 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 64.83 1.55 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 33.67 - 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 57.48 3.46 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง 46.32 - 

รวม 55.39 1.19 
ที่มา : ระบบภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

จากตารางข้อมูลร้อยละการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ของสถาบันอุดมศึกษาใน
จังหวัดตรัง พบว่า ในภาพรวมของจังหวัดตรังบัณฑิตทำงานแล้ว ร้อยละ 55.39 และบัณฑิตที่ทำงานแล้ว
และกำลังศึกษาต่อ ร้อยละ 1.19 
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สวนท่ี 2 

บริบทที่เก่ียวของดานการศึกษา 
 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 

ซึ่งมีความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ไดแก  ยุทธศาสตรชาติ

ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)   แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ   แผนการปฏิรูปประเทศ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13  (พ.ศ. 2566 -2570)  นโยบายและแผนระดับชาติวา

ดวยความมั ่นคงแหงชาติ   นโยบายของคณะรัฐมนตรี   แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579   

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ   นโยบายจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ   แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 

2566 - 2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ   เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDG4)  )   แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน พ.ศ. 2566 - 2570   แผนพัฒนาจังหวัด

ตรัง พ.ศ. 2566 - 2570   และการวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง มากำหนดเปน

กรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570  รายละเอียดดังน้ี 

2.1 แผนระดับ 1   

ยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่มีความสำคัญเปนกรอบเปาหมายใหญในการพัฒนาประเทศ

ใหกับแผนระดับอ่ืน ๆ  

 แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570  มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ  

6 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

  1) ยุทธศาสตรชาติ ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย (หลัก)  

   (1) เปาหมาย  

    1.1) คนไทยเปนคนดี คนเกง มีคุณภาพ พรอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 

    1.2) สังคมไทยมีสภาพแวดลอมที่เอ้ือและสนับสนุนตอการพัฒนาคนตลอดชวงชีวิต  

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

    2.1) การปรับเปลีย่นคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝง

คานิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดยบูรณาการรวมระหวาง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” 

ในการหลอหลอมคนไทยใหมคีุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เปน “วิถ”ี การดำเนินชีวิต  

     2.1.1) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรมในการจัดการเรียน

การสอนในสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

เขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั้งปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ใหเอ้ือตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

     2.1.2) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยการพัฒนาผูนำ

ชุมชนใหเปนตนแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสรางความเขมแข็งใหชุมชนในการจัดกิจกรรม
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สาธารณประโยชน การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขามามีสวนรวมในการทำกิจกรรม รวมถึง 

การลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

    2.2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุ งเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ      

ในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุน วัยเรียน วัยผูใหญ วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ  

เพื่อสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย เรียนรูไดดวยตนเองในทุกชวงวัย   

มีความรอบรูทางการเงิน มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละ   

ชวงวัยและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติใหคนทุกชวงวัย

ที่เคยกระทำผิดไดกลับมาใชชีวิตในสังคมไดอยางสงบสุขและเปนกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

     2.2.1) ชวงการต้ังครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการต้ังครรภ 

สงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเริ่มตั้งครรภ สงเสริมการเกิดอยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวย  

นมแม การสงเสริมการใหสารอาหารที่จำเปนตอสมองเด็ก และใหมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน  

     2.2.2) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถ

การเรียนรูที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะหความสามารถ  

ในการแกปญหาที่ซับซอน มีภูมิคุมกันตอปญหาหรืออาชญากรรมตาง ๆ  มีความคิดสรางสรรคมีความสามารถ   

ในการทำงานรวมกับผูอื่น มีความยืดหยุนทางความคิด รวมถึงทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยี และไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพสอดคลองกับความสามารถความถนัดและความ

สนใจ รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูเพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแตละ

ชวงวัยและนำไปปฏิบัติได ตลอดจนการพัฒนาทักษะการเรียนรูที่เชื่อมตอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะ

อาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ มีทักษะชีวิต สามารถอยูรวมและทำงานกับผูอื่นไดภายใต

สังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม  

     2.2.3) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอยาง

ตอเนื่องสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความตองการของตลาดแรงงาน มีการทำงานตาม

หลักการทำงานที่มีคุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทำงานที่พึงประสงค        

มีความรูความเขาใจ และมีทักษะทางการเงินเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว 

มีการวางแผนทางการเงินและมีการออม การรับผิดชอบของพอแมตอครอบครัว มีการพัฒนาระบบ      

การเรียนรู และการอำนวยความสะดวกดานความรู เพื่อพัฒนาความรู แรงงานฝมือ ความชำนาญพิเศษ 

การเปนผูประกอบการใหม และการพัฒนาตอยอดความรูในการสรางสรรคงานใหม ๆ รวมทั้งมาตรการ

ขยายอายุการทำงาน 

     2.2.4) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผู สูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

สงเสริมใหมีการทำงานหลังเกษียณ ผานการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพในการหารายได  

มีงานทำที่เหมาะสมกับศักยภาพ มีการสรางเสริมสุขภาพ ฟนฟูสุขภาพ การปองกันโรคใหแกผูสูงอายุ 
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พรอมกับจัดสภาพแวดลอมใหเปนมิตรกับผูสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลองกับความจำเปน

พ้ืนฐานในการดำรงชีวิต การมีสวนรวมของผูสูงอายุในสังคม  

    2.3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที ่ตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ 21  

โดยมุงเนนผูเรียนใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูใหม 

การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู

ตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนงของ

ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใช

ดิจิทัลแพลตฟอรม และการสรางระบบการศึกษาเพ่ือเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

     2.3.1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใหเอื้อตอการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษ

ที่ 21 โดยออกแบบกระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้นอยางเปนระบบ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา

ที่มุงเนนการใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรูทางวิทยาศาสตรและการต้ัง

คำถาม ความเขาใจและความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความรูทางวิศวกรรมศาสตรและการคิดเพ่ือ

หาทางแกปญหา ความรูและทักษะทางศิลปะ และความรูดานคณิตศาสตรและระบบคิดของเหตุผลและ

การหาความสัมพันธ การพัฒนาระบบการเรียนรู เชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอน

ความคิด/ทบทวนไตรตรอง การสรางผูเรียนใหสามารถกำกับการเรียนรูของตนได การหลอหลอมทักษะ

การเรียนรูและความคิดสรางสรรคที่ผูเรียนสามารถนำองคความรูไปใชในการสรางรายไดหลายชองทาง รวมทั้ง

การเรียนรูดานวิชาชีพและทักษะชีวิต  

     2.3.2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยปรับบทบาทจาก    

“ครูสอน” เปน “โคช” หรือ “ผูอำนวยการการเรียนรู” ทำหนาที่กระตุน สรางแรงบันดาลใจ แนะนำวิธี

เรียนรูและวิธีจัดระเบียบการสรางความรู ออกแบบกิจกรรมและสรางนวัตกรรมการเรียนรู ใหผูเรียน และมี

บทบาทเปนนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรูเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน รวมทั้งปรับระบบการผลิตและ

พัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรรผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครูคุณภาพ มีระบบการพัฒนาศักยภาพ

และสมรรถนะครูอยางตอเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เสนทางสายอาชีพ การสนับสนุนสื่อการสอน และ

สรางเครือขายพัฒนาครูใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน รวมถึงการพัฒนาครูที่มีความเชี่ยวชาญดาน

การสอนมาเปนผูสรางครูรุนใหมอยางเปนระบบ และวัดผลงานจากการพัฒนาผูเรียนโดยตรง  

     2.3.3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหมี

มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรางการจัดการการศึกษา เพื่อสรางความรับผิดชอบตอ

ผลลัพธและใหเอื้อตอการเขาถึงการศึกษาอยางเสมอภาค ทั่วถึง และใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเช่ียวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูปการคลังดานการศึกษาเพ่ือ

เพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสูผูเรียน สงเสริมการมีสวน

รวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน รวมทั้งการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการ

วัดผลในเชิงทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู ตลอดจนมีการวิจัยและใช
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เทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรูในการจัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

อาชีพที่สอดคลองกับบริบทพ้ืนที่  

     2.3.4) การพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเนนการจัดระบบการศึกษาและ

ระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุนผานการพัฒนากลไกตาง ๆ อาทิ การพัฒนา

การศึกษาออนไลนแบบเปด การพัฒนาระบบการเรียนรูเกี่ยวกับทักษะการรูดิจิทัล การมีระบบเทียบโอน

ประสบการณ ระบบธนาคารหนวยกิต มาตรการจูงใจใหคนเขาสูการยกระดับทักษะการใหสถานประกอบการ

เพิ่มผลิตภาพแรงงานผานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง ภายใตกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 

นอกจากนี้ ตองพัฒนาระบบการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลงเรียนรูใน

ชุมชนใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก    

การอานออก-เขียนได-คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม การพัฒนา

ทัศนคติและแรงบันดาลใจที่อยากเรียนรู การสรางนิสัยใฝเรียนรู และใหผูเรียนไดตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้น

รอบตัว รวมทั้งนำความรูไปพัฒนาตอยอดหรือประยุกตใชในการดำเนินชีวิตได  

     2.3.5) การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม โดยเนนการ

พัฒนาทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู องคความรู การใชเทคโนโลยีผสมผสานกับคุณคาของครูไป

พรอมกัน การพัฒนาสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพที่ประชาชนสามารถเขาถึงทรัพยากรและใชประโยชนจาก

ระบบการเรียนรูและพัฒนาตนเองผานเทคโนโลยีการเรียนรูสมัยใหมใหเกิดประโยชนสูงสุด  

     2.3.6) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติโดยเนน

การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเดนเฉพาะสาขาสูระดับ

นานาชาติ ในการใหบริการทางการศึกษา วิชาการ และการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ควบคูกับการสราง

เครือขายความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ

สรางความแข็งแกรงทางวิชาการ เปนศูนยฝกอบรม และศูนยทดสอบสมรรถนะในระดับภูมิภาค  

    2.4) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและ

คณิตศาสตร ดานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหวของรางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ 

รวมถึงผูมีความสามารถอันโดดเดนดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน โดยการพัฒนาและรักษากลุมผู มี

ความสามารถพิเศษของพหุปญญาแตละประเภท การสรางสภาพแวดลอมและระบบสนับสนุนประชากร

ไทยมีอาชีพบนฐานพหุปญญา การสรางเสริมศักยภาพผู ม ีความสามารถพิเศษใหสามารถตอยอด          

การประกอบอาชีพไดอยางมั่นคง 

     2.4.1) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญญาผานครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดลอม 

รวมทั้งสื ่อ ตั้งแตระดับปฐมวัย เพื่อสรางเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช

ศักยภาพพหุปญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมี

กลไกคัดกรองและสงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ การมี

สวนรวมของภาคเอกชน ตลอดจนสรางมาตรการจูงใจ เพื่อพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษผลักดันใหประเทศ

ไทยมีบทบาทเดนในประชาคมโลก ทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป ตลอดจนการวิจัย  
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    2.5) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มุงเนนการสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย การสงเสริมบทบาทในการมีสวนรวมของภาครัฐภาคเอกชน

ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียนและการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

     2.5.1) การปลูกฝงและพัฒนาทักษะนอกหองเรียน โดยเนนใหพอแมมีวัฒนธรรม  

ที่ปลูกฝงใหลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ รวมทั้งสงเสริมใหทุกภาคสวน เปดพื้นที่แหง

การเรียนรู และจัดกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแกครอบครัวทุกลักษณะ รวมถึง  

จัดใหมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมสาธารณะใหเปนศูนยรวมแหงการถายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ

การเรียนรูรวมกัน เพื่อสงเสริมการใชเวลาอยางสรางสรรคและมีคุณภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพและสามารถเขาถึงไดงาย  

   (3)  การบรรลเุปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

    การดำเนินงานจัดการศึกษาและการเรียนรูที่ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนา และ 

เสริมสรางทรัพยากรมนุษย โดยกำหนดเปาหมายการจัดการศึกษาที่มุ งเนนผูเรียนทุกชวงวัยใหไดรับ      

การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะที่จำเปนพรอมเรียนรูตลอดชีวิต และปรับตัว

สอดคลองกับวิถีชีวิตของโลกยุคใหม ดวยการจัดการศึกษาที่ครอบคลุมผูเรียนทุกชวงวัยในรูปแบบการจัด

การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย สามารถเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และ

มีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ คือ การพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสอดคลองกับ

โลกยุคใหม โดยปรับและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู ระบบการวัดและประเมินการเรียนรู 

ที่เนนฐานความรูและกระบวนการคิด พัฒนาระบบการเรียนรู เชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ (Active 

Learning) และสอดคลองกับศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของผูเรียน พัฒนาสื่อเทคโนโลยี

และนวัตกรรมทางการศึกษาใหมีความทันสมัย โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรมสงเสริมการจัดการเรียนรูไดอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต ควบคูกับการเสริมสรางทักษะที่จำเปน โดยเฉพาะทักษะทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

ทักษะการอาน ทักษะภาษา และทักษะดิจิทัล เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน ปรับบทบาท ครูยุคใหม 

สูการเปนผูอำนวยการการเรียนรูที่มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพผสมผสานกับการใชทักษะเทคโนโลยี 

สมัยใหมในการจัดการเรียนรูในทุกระดับและประเภทการศึกษา พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา      

ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เชน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เนนผลลัพธที ่ตัวผูเรียน     

ปรับระบบการทดสอบ ในเชิงทักษะที่จำเปนสำหรับโลกยุคใหม และพัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิตใน

รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหผูเรียน สามารถกำกับการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเองไดอยางตอเนื่อง นอกจากน้ี 

ดำเนินการสงเสริมการสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรู สิ่งประดิษฐที่เกี่ยวของหรือเพ่ือ

สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา สังคม และการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 

 2) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (รอง) 

   (1) เปาหมาย  

    1. สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
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    2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ

ตนเองเพ่ือสรางสังคมคุณภาพ 

   (2) ประเด็นยทุธศาสตร  

    2.1) การลดความเหลื่อมล้ำ สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 

     2.1.1) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 

โดยเฉพาะสำหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส โดยในดานบริการสาธารณสุข เนนการกระจาย

ทรัพยากรและเพิ่มบุคลากรทางการแพทย การพยาบาล ใหกระจายไปยังพื้นที ่อำเภอ ตำบล เพื่อให

สามารถดูแลประชาชนไดอยางทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมผูมีรายไดนอย    

ใหไดรับบริการที่ไมมีความเหลื่อมล้ำในดานคุณภาพ รวมทั้งระบบคุมครองการรักษาพยาบาลตอการเจ็บปวย

ที่สรางภาระทางการเงินโดยไมคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผูมีรายไดนอย สนับสนุนสงเสริมใหสังคม

เขามามีสวนรวมในการสรางเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหมีคุณภาพและมีสัดสวนแพทย

ตอประชากรตามมาตรฐานสากลในทุกพื ้นที ่ และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการใหบริการ

สาธารณสุข ดานการศึกษาเนนการสรางโอกาสในการเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพที่เปนมาตรฐานเสมอกัน 

โดยเฉพาะในพื้นที่หางไกลทุรกันดารและยากจน และกลุมเปาหมายที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ การจดัใหมี

มาตรการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไกความรวมมือของภาคสวนตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด การใชเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการเรียนรูและการเขาถึงขอมูลขาวสาร 

ความรู และนวัตกรรมของคนทุกกลุ ม รวมถึงระบบการติดตามสนับสนุนและประเมินผลเพื ่อสราง

หลักประกันสิทธิการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน  

    2.2) การเสริมสรางพลังทางสังคม 

     2.2.1) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ โดยเตรียมความพรอมในทุกมิติ    

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดลอม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนต้ังแต

กอนเกษียณอายุ พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรใหสามารถปรับเปลี่ยน

อาชีพใหเหมาะสมตามแตละชวงอายุ เพ่ือยืดชวงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานในยามสูงอายุและสราง

หลักประกันทางรายไดใหแกตนเองไดนานขึ้น สรางแรงจูงใจใหภาคเอกชนหรือสถานประกอบการในการ

เตรียมความพรอมของแรงงานกอนวัยเกษียณ การจางงานผูสูงอายุใหเหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ

และสมรรถนะ ตลอดจนสงเสริมการสรางสรรคเทคโนโลยีและนวัตกรรมสำหรับการสงเสริมและฟนฟู

ศักยภาพ ผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุมีกิจกรรมทำตอเนื่อง ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ รวมทั้ง

คงไวซึ่งบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม โดยสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหทุกภาคสวนมีการจาง

งานผูสูงอายุใหเหมาะสมกับวัยวุฒิ ประสบการณ และสมรรถนะ สงเสริมการถายทอดภูมิปญญาและ

ประสบการณ และรวมสรางสังคมที่ไมทอดทิ้งกัน เพ่ือเพ่ิมคุณคาของผูสูงอายุ  

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 

    การดำเนินงานโดยใหความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู

อยางทั่วถึง และเสมอภาคของผู เรียนทุกกลุมเปาหมาย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยกำหนดเปาหมาย
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ประชาชนมีหลักประกันในการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เสมอภาค 

และเหมาะสมโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และประชาชนที่เปนกลุมผูดอยโอกาสและกลุมเปราะบางในการเขาถึง

บริการการศึกษา การพัฒนาสมรรถภาพหรือการฝกอาชีพที่เหมาะสมตามความตองการจำเปน จึงไดมีการ

จัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่สอดคลองกับความตองการและเหมาะสม

กับบริบทการเรียนรูของผูเรียน การสำรวจและนำเด็กและเยาวชนที่อยูนอกระบบเขาสูระบบการศึกษา โดยพัฒนา

ระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการสงตอไปยังสถานศกึษาในระดับ

ที่สูงขึ้น ปองกันเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา  การสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนเงินปจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน รวมทั้งการสงเสริม

และพัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและสื่อการเรียนรูใหมีความหลากหลาย มีความ

ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ เพื่อสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และเสริมสรางโอกาสทางการศึกษาและ

ทักษะทางอาชีพใหกับผูเรียนและประชาชน 

   3) ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (รอง) 

   (1) เปาหมาย  

    1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส 

    2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

    3. ภาครัฐมคีวามโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

    2.1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการและใหบริการ

อยางสะดวกรวดเร็ว โปรงใส หนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ มีระบบ

การบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส ใหการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงานของรัฐอยางอ่ืนใหเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมือง

ที่ดี สรางประโยชนสุขแกประชาชน  

     2.1.1) ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนำ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช มีระบบการบริหารจัดการขอมูลที่มีความเชื่อมโยงระหวางหนวยงาน 

และแหลงขอมูลตาง ๆ นำไปสูการวิเคราะหการจัดการขอมูลขนาดใหญ เพื่อการพัฒนานโยบายและ    

การใหบริการภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการใหบริการสาธารณะตั้งแตตนจนจบ

กระบวนการ เพื ่อใหสามารถติดตอราชการไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว โปรงใส เสียคาใชจายนอยและ

ตรวจสอบได  

    2.2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและ

เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความ

สอดคลองเชื่อมโยงและเปนกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรร

งบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตรในทุกระดับ มีเปาหมายรวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ 
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และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขอมูลขนาดใหญ รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานทั้ง     

ในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสูการกำหนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำนโยบายและ

การติดตามประเมินผลที่เปนระบบอยางตอเน่ือง 

     2.2.1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ใชแผนแมบทตาม

ยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายและแผน

ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติผานแผนปฏิบัติการ

ในระดับตาง ๆ โดยเชื่อมโยงการทำงานของภาครัฐในทุกระดับใหมีเอกภาพและสอดรับประสานกันตาม

หวงโซการพัฒนาระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทั้งการประสานความ

รวมมือที่หลากหลาย การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการในลักษณะหุนสวน

การพัฒนา ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา สังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชน และภาคสวนอื่นใน

สังคม โดยดำเนินการอยางตอเน่ือง และมีเปาหมายที่ชัดเจน 

 2.2.2) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ

หนวยงานที่เกี่ยวของกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนาที่ตามกรอบภารกิจในการ

สนับสนุนและไมเปนอุปสรรคในการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ระบบงบประมาณแผนดินตองสอดรับ

กับลักษณะการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร แผนตามภารกิจ และแผน

ระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตกรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลัง

ลวงหนาระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการงบประมาณใหมีความคลองตัว สะดวกเหมาะสม

กับสถานการณและความเรงดวน การใชจายงบประมาณโปรงใส เปนไปตามเปาหมายในระยะเวลาที่

กำหนด และมีแผนเพิ่มรายไดของประเทศคูกับแผนงบประมาณใหเกิดสมดุลระหวางรายไดกับรายจาย 

พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดของรัฐและการปรับปรุงระบบภาษี  

    2.3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาค

สวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ พรอมทั้งมีการกำหนดความสัมพันธระหวางการบริหารราชการ

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหมีความชัดเจน ไมซ้ำซอนกัน รวมทั้งมีการถายโอนภารกิจที่

สำคัญและการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพ่ือใหชุมชนและทองถิ่นเขมแข็ง  

     2.3.1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้ำซอนและปรับภารกิจและพันธกิจ

ของหนวยงานภาครัฐใหสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจ    

ที่ไมจำเปน ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอื่นรับไปดำเนินการ รวมถึงการจัดระบบองคกรภาครัฐที่แยกแยะ

บทบาทหนวยงานของรัฐที่ทำหนาที่กำกับและหนวยงานผูใหบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

และมีการแขงขันที่เปนธรรม โดยภารกิจที่ภาครัฐยังจำเปนจะตองดำเนินการจะตองกำหนดใหมีโครงสราง

หนวยงานที่สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบ มีความคุมคา และสามารถขับเคลื่อนการบริหาร

ราชการแผนดินไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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    2.4) ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถ

ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับภาพแวดลอม

ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซอนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต  

     2.4.1) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย โดยมีการกำหนด

นโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธิ์มีความโปรงใส 

ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาดใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล มาใชใน

การบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองคความรูในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคา

และแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการ

จัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  

    2.5) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพในการปฏิบัติหนาที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตรชาติ    

โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให

สามารถสนองความตองการในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงาน

ในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ สามารถรองรับ      

การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการ

ปฏิบัติราชการเปนมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงาน

รวมกับภาคสวนอ่ืนไดอยางเปนรูปธรรม 

     2.5.1) ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรมเพิ่มความ

ยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับการ

เสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน 

กำลังคน รูปแบบการจางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเท

แลกเปลี่ยน และโยกยายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยาง

คลองตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลองกับ

ภาระงาน  

     2.5.2) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา

ตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสม

กับเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพใหมีสมรรถนะใหม ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสราง

คานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชนสวนรวม สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนอ่ืน  

ไดอยางเปนรูปธรรม ใหความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผูนำในทุกระดับใหมีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ 

และมีความเปนมืออาชีพ เปนทั้งผูนำทางความรูและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอผูรวมงานและตอสังคม โดยมีการสรางผูนำทางยุทธศาสตรใน

หนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเน่ืองและเปนระบบเพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว  
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    2.6) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวม

ตอตานการทุจริต ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในทุกระดับ โดยเฉพาะการสรางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมของ

บุคลากรภาครัฐใหเกิดขึ้น รวมทั้งสรางจิตสำนึกและคานิยมใหทุกภาคสวนตื่นตัวและละอายตอการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรอมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน 

ประชาชน และภาคีตาง ๆ มีสวนรวมในการสอดสอง เฝาระวัง ใหขอมูล แจงเบาะแสการทุจริต และ

ตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และภาคสวนอื่น ๆ โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่

กฎหมายบัญญัติ 

     2.6.1) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 

กำหนดใหเจาพนักงานของรัฐตองยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวางประโยชนบุคคลและประโยชนสวนรวม รวมทั้งยื่นบัญชีทรัพยสิน

และหนี้สินของตนเอง คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ โดยเฉพาะผูดำรงตำแหนงทางการเมือง   

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ ผูวาการตรวจเงินแผนดิน และผูดำรงตำแหนง

ระดับสูงตามที่กฎหมายกำหนด จะตองเปดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพยสินและหน้ีสินใหประชาชนทราบ  

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

    การดำเนินงานที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ปลอดการ 

ทุจริตและประพฤติมิชอบ มุงผลสัมฤทธิ์และประโยชนตอสวนรวม ตอบสนองตอความ ตองการของผูเรียน

และประชาชน ไดอยางสะดวก รวดเร็ว โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปน กลไกหลักในการ

ดำเนินงาน อาทิ ศูนยขอมูลกลาง พัฒนาแพลตฟอรม Big Data Ecosystem เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผน 

บริหารจัดการและติดตามประเมินผล ดานการศึกษาของจังหวัด พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส 

(Smart Office) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของบุคลากร สงเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของ สวนราชการให

เปนไปตามกลไกการประเมินคุณธรรมและความ โปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ปรับปรุง 

แกไข และบังคับใชกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของให สอดคลองกับการดำเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย

ยุทธศาสตรชาติหรือสถานการณที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ของประเทศ รวมทั้งบริหารจัดการ

สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ และสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดงาน ชุมชน และสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้งในดานการบริหารงาน

บุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือก ขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในตำแหนงและสายงานตาง ๆ รวมทั้งพัฒนาผูบริหารและขาราชการใหมี 

ทักษะสมรรถนะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหมเพ่ือสงเสริมให

ปฏิบัติหนาทีไ่ดอยางเต็มตามศักยภาพ  

  4) ยุทธศาสตรชาติ ดานความม่ันคง (รอง) 

   (1) เปาหมาย  

    1.1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข 
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    1.2) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

    1.3) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ช่ืนชมและไดรับการยอมรับโดย

ประชาคมระหวางประเทศ 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

    2.1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและ

สันติสุขใหเกิดขึ้นกับประเทศชาติบานเมืองใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืน 

ประชาชนอยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอ้ือเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ 

     2.1.1) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ เพื่อให

คนในชาติมีจิตสำนึกรักและหวงแหน มุงจงรักภักดี พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย

ใหเปนสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึง

ความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและ 

ชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนำและเผยแพรศาสตร

พระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท 

และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ 

ตลอดจนสงเสริมใหยึดถือหลักคำสอน ซึ่งเปนแกนแทหรือคำสอนที่ถูกตองของศาสนา มาเปนแนวทางในการ

ดำเนินชีวิต อุปถัมภและคุมครองพระพุทธศาสนาอันเปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมา    

ชานาน โดยการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาและการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะชวย

พัฒนาทั้งจิตใจและปญญา รวมทั้งตองจัดใหมีมาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทำลาย

พระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด การสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดำเนินมาตรการหรือ

กลไกดังกลาวดวย ตลอดจนอุปถัมภค้ำจุนศาสนาอื่นใหมุงเนนการสั่งสอนคนใหเปนคนดี รักความสงบ   

สันติสุข พรอมทั้งมีสวนรวมในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติบานเมืองและชวยเสริมสรางการอยู

รวมกันของคนตางศาสนาอยางปรองดอง ไมใหเกิดการแบงแยกแตกตาง  

     2.1.2) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน 

สวนตน เพื่อใหการบริหารจัดการบานเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่สอดคลองกับบริบทของไทย เอื้ออำนวยตอการพัฒนาประเทศใหเจริญ 

กาวหนาไดอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่กำหนด รวมทั้งไดผูนำและนักการเมืองที่เปนคนดี คนเกง มีความรู

ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และกลาตัดสินใจ โดยปลูกฝงใหประชาชนมีความรู ความเขาใจ และมีสวน

รวมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขในบริบทของไทย 

สงเสริมใหนักการเมืองมีคุณภาพ เปนคนดีมีคุณธรรม มีความรูความสามารถ เห็นประโยชนของประเทศชาติ

มากกวาประโยชนสวนตัวและของพรรคพวกเพื่อนพอง เสริมสรางพรรคการเมืองและสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ใหมีนโยบาย แนวคิด และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลสากล ไปจนถึงพัฒนา
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ปรับปรุงระบบการเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพ สามารถจัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรม มีกลไก

แกไขปญหาความขัดแยงและสรางความสามัคคีปรองดอง จนสามารถคัดกรองคนดี คนเกง มีความรู

ความสามารถ และกลาตัดสินใจ เขามาบริหารประเทศใหมุงไปสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงและสอดคลองเหมาะสมกับสังคมไทย  

    2.2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิมที่มี

อยูอยางตรงประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหาร

จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน ดำเนินการไปไดอยางตอเน่ืองและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสำคัญที่จะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

     2.2.1) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพื ่อใหปญหาเดิมที่มีอยู ไดรับ 

การแกไขอยางจริงจัง จนยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติ รวมทั้งใหการบริหารและการพัฒนา

บานเมืองเดินหนาไปไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของ

ปญหาของทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไข

ปญหาที่อาศัยการผนึกกำลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางแทจริง เสริมสรางความ

รวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหาและชวยเหลือประชาชน ทั้งจากภัย

คุกคามและปญหาที่สงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอร การฟอกเงิน 

การคามนุษย การหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถื่อน การคาและการแพรระบาด

ของยาเสพติด การขยายอำนาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึงปญหาการรุกเขามา

อยางรวดเร็วของทุนขนาดใหญ เทคโนโลยียุคใหม การยายถิ่นของทุนและแรงงานขามชาติ ที่จะสงผล

กระทบตอความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย ปญหาภัยพิบัติสำคัญที่ทำใหจำเปนตองมีการ

บริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร ตลอดถึงโครงการ

สำคัญของประเทศใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายที่กำหนด  

     2.2.2) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต เพื่อใหปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิดความสงบและสันติสุข

อยางยั่งยืน ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม  

พหุวัฒนธรรม รวมทั้งไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกันกับภาคอื่น ๆ โดยยกระดับการแกไขปญหาที่สงผล

กระทบตอความมั่นคงอยางมีเอกภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุมเปาหมาย มีการบูรณาการความเชื่อมโยง

ระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่ แผนการดำเนินงาน การลงมือปฏิบัติ ตลอดถึงการติดตาม 

ประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริมและอำนวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพ  

ในการเขาแกไขปญหาสภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลดความรุนแรง รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชน

และภาคประชาสังคมในพื้นที่อยางเหมาะสม มุงเนนการขจัดปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมให

ไดอยางจริงจังและถาวร สงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ใหเขมแข็งจนเปนพลังสำคัญในการปกปอง

และแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไป พรอมเสริมสรางความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธี 

ผานกลไกตาง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกันอยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคำสอนที่ถูกตองของศาสนา
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มาเปนแนวทางในการดำเนินชีวิต พรอมดูแลและปองกันมิใหมีการบิดเบือนคำสอนของศาสนาไปในทาง   

ที่ไมถูกตอง อันจะนำไปสูการปฏิบัติที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนและ

ความมั่นคงของประเทศ มีการสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยาง

เขมแข็ง ตอเน่ือง และสอดคลองกับความตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตร

พระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตรพระราชา รวมถึง

การสรางเสริมโอกาสในการเขาถึงการบริการตาง ๆ ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ  

    2.3) การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึง

องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพื่อสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา

ใหกับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศที่จะ

รองรับปญหารวมกันได 

     2.3.1) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึง

องคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพื่อใหความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก  

มีการพัฒนาไปสูสันติสุขอยางแทจริง เปนรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสงเสริมใหการดำเนินการและ

ความรวมมือระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ 

พรอมคำนึงถึงความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และประชาชนตอประชาชน สรางเสริม

ความรวมมือกับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนาความรวมมือและ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศในกรณีเกิด

วิกฤตการณสำคัญ อาทิ ความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ ฯลฯ สงเสริมบทบาทของไทยในเวทีความมั่นคง

ระหวางประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหนานาประเทศตระหนักและใหการยอมรับถึง

ความสำคัญ รวมไปถึงการเสริมสรางพลังบวก หรืออำนาจแบบนุมนวลของไทย โดยอาศัยการสงเสริมและ

เผยแพรภาพลักษณที่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชา ความนิยมวิถีไทย 

สินคาไทย ฯลฯ ผานความสัมพันธทุกรูปแบบทุกระดับและทุกชองทาง 

   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

     กำหนดแนวทางการดำเนินการจัดการศึกษาและเรียนรูที่มุงเนนการปลูกฝง สรางความ  

ตะหนักรู ความ เขาใจ คานิยมที่ถูกตอง มีจิตสำนึก มีความจงรักภักดี พรอมธำรงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ 

โดยพัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น และประวัติศาสตรรวมสมัยที่สอดคลองเหมาะ

สมวัยของผูเรียน การนอมนำ และเผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

แนวทางพระราชดำริสูการประยุกตใช การปลูกจิตสำนึก เสริมสรางความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง และการ

มีสวนรวมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริยทรางเปนประมุข ผานกระบวนการ

ลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ควบคูไปกับการจัดการเรียนรู เพื่อสรางความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับความปลอดภัย การปองกันและปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมและภัยอื่น ๆ 

ได ตามสถานการณ โดยกำหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีมาตรการและการบริหาร จัดการดานความ

ปลอดภัยที่เปนรูปธรรม จัดการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมพรอมรองรับสถานการณสรางเสริม
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โอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหกับผู เรียนในเขตพื้นที่ชายแดน     

ใหไดรับ การพัฒนาอยางมีคุณภาพ ทั้งความรู ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน การสรางความปรองดอง 

ความสมานฉันทและการใชชีวิตสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ใหเขมแข็ง เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และการ 

อยูรวมกันอยางสันติสุข นอกจากน้ี มีการพัฒนาความรวมมือกับทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

  5) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (รอง) 

   (1) เปาหมาย : ประเทศไทยเปนประเทศที่พัฒนาแลว เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพ

และย่ังยืน 

   (2) ประเด็นยทุธศาสตร  

    2.1) โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสรางพื้นฐานเปนสิ่งจำเปนสำหรับ

ประเทศไทยในการกาวสูการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจอาเซียน และเปนจุดเชื่อมตอที่สำคัญของภูมิภาค

เอเชีย ในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีอยางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรางพื้นฐานจะ

ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดตนทุนในการเคลื่อนยายสินคา 

บริการ เงินทุน บุคลากร และเช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

     2.1.1) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใหเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และกระจายความเจริญสูภูมิภาค ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชน และแกปญหาความ

มั่นคงบริเวณชายแดน โดยการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกใหมีความพรอมทางโครงสรางพ้ืนฐาน

ที่จะทำใหไทยเปนศูนยกลางทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมและ

นวัตกรรม พัฒนาเมืองและสงเสริมการทองเที่ยว รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจตะวันตกเพื่อเชื่อมตอกับ

การพัฒนาภาคตะวันออก และภาคอื่น ๆ ตลอดจนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ทั้งทางดานการคา การลงทุน 

และการทองเที่ยว โดยคำนึงถึงจุดเดนของแตละพื้นที่และการเสริมซึ่งกันและกันกับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

ของประเทศเพื่อนบาน พรอมทั้งการจัดผังเมือง ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ การอำนวยความ

สะดวกทางการคา การลงทุน ทั้งในดานขอมูล แรงงาน และกฎระเบียบตาง ๆ รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุน

ใหเกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายที่มีการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมีมูลคา   

เพ่ิมสูง โดยตระหนักถึงความย่ังยืน  

     2.1.2) เพิ ่มพื ้นที ่และเมืองเศรษฐกิจ สรางศูนยกลางเศรษฐกิจและนวัตกรรม 

แหงใหมในสวนภูมิภาคคูขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสำคัญของ

ไทย สงเสริมการพัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคูไปกับการพัฒนาเมือง และสรางเมืองเศรษฐกิจ

เฉพาะดานเพ่ือสงเสริมการสรางคลัสเตอรของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใตระบบนิเวศที่เอ้ือตอ

การสรางนวัตกรรมซึ่งมีมหาวิทยาลัยแตละภูมิภาค สถาบันการศึกษาทองถิ่น และทุกภาคสวนมีสวนรวม

เปนแรงขับเคลื่อน การยกระดับจังหวัดสำคัญเปนเมืองเศรษฐกิจประจำภาค เพื่อเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ     

ในแตละภาคที่เชื ่อมตอกับเมืองเศรษฐกิจอื ่นและเศรษฐกิจประเทศเพื ่อนบาน และกระจายศูนยกลาง        

การพัฒนาเศรษฐกิจไปสูภาคตาง ๆ ของไทย การสรางเมืองเศรษฐกิจเฉพาะดานโดยอาศัยความไดเปรียบ 
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ที่แตกตางกันของแตละจังหวัด ซึ่งชวยสงเสริมการพัฒนาคลัสเตอร ของเกษตรอุตสาหกรรม และบริการ 

พรอมทั้งการสงเสริมและพัฒนาเมืองสรางสรรค เพ่ือใหเมืองเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดึงดูด

การลงทุนใหม โดยการสงเสริมใหเมืองเปนเจาภาพจัดเทศกาลความคิดสรางสรรค และวัฒนธรรมระดับ

สากล โดยใหความสำคัญกับการใชมหาวิทยาลัยในแตละภูมิภาค และสถาบันการศึกษาทองถิ่นขับเคลื่อน

องคความรูดานนวัตกรรม เพ่ือใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจในแตละภาค 

 2.1.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม การสรางระเบียงทางดวนดิจิทัล 
และเสริมสรางความรูและโอกาสในการเขาถึงโครงขายบรอดแบนดหลากรูปแบบตามความเหมาะสมของ
พื้นที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดานดิจิทัลที่เปนมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่  ใหเพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคา       
ที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงได มีการสนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอรมที่ทำใหเกิดการสรางงานบริการในโลก
ดิจิทัลใหม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของงานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และสรางความมั่นคงใน
การเชื่อมโยงเครือขายดิจิทัลเชื่อมตอกับโลก และการสนับสนุนและเรงรัดการนำวิทยาศาสตรขอมูล 
ปญญาประดิษฐและหุนยนต การออกแบบที่คำนึงถึงผูใชเปนศูนยกลาง มาใชในภาคการผลิตและบริการ 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากขอมูลหลากหลาย
แหลงใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนในสังคมดวยการเขาถึงความรู เครื่องมือบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิบาลขอมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัยไซเบอร ความมีจริยธรรมและการไมละเมิดสิทธิสวนบคุคล 
รวมทั้งการสรางผลงานที่ชวยใหผูประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปพัฒนาตอยอดในการ
สรางความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางเต็มที่ 
   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

    การดำเนินงานที่สงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ดวยการกำหนด 

เปาหมาย ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาทักษะ สมรรถนะวิชาชีพตามความตองการ

ของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยการผลิตและพัฒนาศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา

สู มาตรฐานอาชีพ เพื่อตอบสนอง ตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ผลิตและพัฒนา

กำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เนนการฝกปฏิบัติ    

อยางเขมใหมีคุณภาพ เพื่อนำไปสูการจางงานและการสรางงาน เพื่อใหผูจบการศึกษามีความพรอมตอการทำงาน 

รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพผูเรียนในการเปนผูประกอบการ นอกจากนี้ ดำเนินการขับเคลื่อนความเปนเลิศ

ทางอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยเนนพัฒนาความเปนเลิศ สาขาวิชาที่สอดคลองกับทิศทาง     

การพัฒนาอุตสาหกรรมเปาหมายของประเทศ (S-Curve) ยกระดับมาตรฐาน สถานศึกษาอาชีวศึกษาใน  

ดานการจัดการเรียนการสอนผูเรียนอาชีวศึกษาและเปนแหลงเรียนรูวิชาชีพและฝกอบรม วิชาชีพใหกับ

ชุมชน เพื่อใหผูเรียนหรือประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ตอบสนองตออุตสาหกรรม

เปาหมายประเทศ รวมทั้งพัฒนาปริมาณและคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาใหเพียงพอ 

และมีคุณภาพไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องและสงเสริมสนับสนุนการใชอุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม  

องคความรู ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอาชีวศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
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  6) ยุทธศาสตรชาติ ดานการสรางการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (รอง) 

   (1) เปาหมาย 

    1. อนุรักษและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมใหคนรุนตอไปได

ใชอยางย่ังยืน มีสมดุล 

    2. ยกระดับกระบวนทัศน เพื ่อกำหนดอนาคตประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวม และธรรมาภิบาล 

   (2) ประเด็นยุทธศาสตร  

    2.1) สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  

     2.1.1) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ    

โดยรักษาแนวปะการังที่สำคัญตอการทองเที่ยว รักษาปาชายเลนที่สำคัญตอการดูดซับกาซเรือนกระจก 

รักษาแหลงหญาทะเลที่สำคัญตอประมงและสัตวทะเลหายาก มีพื้นที่คุมครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ 

ในรูปแบบตาง ๆ โดยสงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่ พัฒนา

กลไกคุมครองสัตวที่มีความสำคัญตอระบบนิเวศ การทองเที่ยว และการอนุรักษที่มีมาตรฐานระดับสากล 

พรอมทั้งมีระบบควบคุมและตรวจสอบผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดคลอง

กับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนโดยคำนึงถึงมูลคาของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตทางทะเล กระบวนการ  

มีสวนรวมชัดเจนและเปนที่ยอมรับ รวมถึงมีระบบตรวจสอบ แจงเตือน ติดตาม และประเมินผลที่มี

ประสิทธิภาพในปญหาสิ่งแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอระบบนิเวศ สัตวทะเลหายาก หวงโซอาหาร และ

คุณภาพอาหารทะเล รวมถึงมีการกระจายความรูดานทะเลในทุกระดับช้ันและครอบคลุมทุกรูปแบบ และมี

กิจกรรมการสรางความตระหนักทางทะเล มีระบบศูนยขอมูลความรูเชิงรุกที่เขาถึงไดผานระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล มีการศึกษาวิจัยเรื่องทะเลอยางตอเนื่อง และพัฒนาฐานขอมูลเปนคลังรวมความรูดานผลประโยชน

ทางทะเล เพื่อใหคำปรึกษาชวยการตัดสินใจของผูบริหารและใหบริการความรูแกประชาชน ที่จะนำความรู

ไปพัฒนาใหเกิดการใชประโยชนอยางย่ังยืน  

    2.2) ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกำหนดอนาคตประเทศ มุงสงเสริมคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต รวมทั้งจัดต้ัง

และพัฒนากระบวนการยุติธรรมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และพัฒนาระบบประชาธิปไตย

สิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาและลดความขัดแยง พัฒนา และดำเนินโครงการยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือ

กำหนดอนาคตประเทศ 

     2.2.1) สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที ่พึงประสงคดานสิ ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกรัฐและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของประชาชนและภาคเอกชนใหรองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต มีการ

สรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

รองรับการเปลี่ยนแปลงทัง้ในประเทศและตางประเทศ ผานชองทางตาง ๆ อยางเปนระบบและตอเน่ือง 
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   (3) การบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ  

    การดำเนินงานมุงเสริมสรางใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนักในการ

ดำเนินชีวิต ที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พรอมทั้งมีคุณลักษณะและ

พฤติกรรมที่พึงประสงค และการมีสวนรวมดานสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเกี่ยวกับการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม รวมถึงการบูรณาการความรวมมือกับองคกรภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

2.2 แผนระดับที่ 2 แผนซึ่งเปนแนวทางการขับเคลื่อนประเทศในมิติตาง ๆ เพื่อบรรลุตามเปาหมาย

ของยุทธศาสตรชาติ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา 

  2.2.1 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพื่อบรรลุเปาหมายตามที่กำหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ มีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองปฏิบัติใหเปนนไปตามนั้น รวมทั้งการจัดทำ

งบประมาณรายจายประจำป ตองสอดคลองกับแผนแมบทดวย โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประกอบดวย 23 ประเด็น 62 แผนยอย ซึ่งเกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษา 9 ประเด็น 17 แผนยอย 

ดังน้ี  

  (1) ประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู (หลัก) 

   1.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมายที ่1 คนไทยมีการศกึษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมขึ้น  

มีทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถในการแกปญหา ปรับตัว สื่อสารและทำงานรวมกับผูอ่ืนได

อยางมีประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น มนิีสัยใฝเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

• เปาหมายที ่2 คนไทยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัดและ

ความสามารถของพหุปญญาดีขึ้น 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนแมบทฯ  

     การดำเนินงานกำหนดเปาหมาย ผู เรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะ การเรียนรู และทักษะที่จำเปนสำหรับโลกยุคใหม สามารถเขาถึง

การเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และไดรับการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา โดยการปรับระบบการ

เรียนรู ทั ้งในดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู  การวัดและประเมินผล การเรียนรู ตามกรอบหลักสูตร      

ฐานสมรรนถะ สรางความตระหนักรูและเห็นความสำคัญของการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การอาน และเพิ่มทักษะทางดานภาษา ทักษะดิจิทัล และทักษะอื่น ๆ ที่จำเปนที่สอดคลองกับ 

พหุปญญาของผู เร ียน รวมทั ้งการวิจัย วัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู ดานวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน การสรางและพัฒนาแบบทดสอบทาง

การศึกษาที่เปนมาตรฐาน ระดับชาติ การเสริมสรางสถานศึกษาใหพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

นอกจากนี้ สงเสริมการจัดการอาชีวศึกษารวมกับผูประกอบการและกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อใหผู เรียน
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อาชีวศึกษามีสมรรถนะวิชาชีพ และคุณลักษณะที่ตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงานและ    

การพัฒนาประเทศ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษายุคใหม ใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและ

มีทักษะที่จำเปนสอดคลองกับการเรียนรูของผูเรียน เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหารจัดการศึกษาใหอยู  

ในรูปแบบดิจิทัล ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ที่เนนพื้นที่เปนฐาน 

เพ่ือแกไขปญหาทั้งคุณภาพและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

   1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

    1.2.1) แผนยอยที ่ 3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู ที ่ตอบสนองตอ      

การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

• แนวทางการพัฒนา  

     1) ปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยการ (1) พัฒนา

กระบวนการเรียนรูในทุกระดับชั้น ตั้งแตปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชฐานความรูและระบบคิดในลักษณะ      

สหวิทยาการ มีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ใหไดมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาชั้นนำที่ไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยางตอเนื่อง   

มีการจัดทำรายงานประจำปที่เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การติดตามประเมินผล และการ

ปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ (2) พัฒนากระบวนการเรียนรู ของผูเรียนทุกระดับการศึกษา รวมถึงจัด

กิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขากับเนื้อหาและ

วิธีการสอน โดยใชเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูแบบใหมในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหม 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ การเชื่อมตอ

และมีสวนรวม (3) พัฒนาระบบการเรียนรูเชิงบูรณาการที่เนนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทอนความคิด/

ทบทวนไตรตรอง โดยเนนการเรียนการสอนที่เสริมสรางทักษะชีวิต และสามารถนำมาใชตอยอดในการ

ประกอบอาชีพไดจริง และ (4) พัฒนาระบบการเรียนรูที่ใหผูเรียนสามารถกำกับการเรียนรูของตนได 

เพื่อใหสามารถนำองคความรูไปใชสรางรายได รวมถึงมีทักษะดานวิชาชีพและทักษะชีวิต โดยใชสื่อผสม

อยางหลากหลาย ปรับเปลี่ยนตามความสามารถและระดับของผูเรียน มีเนื้อหาที่ไมยึดติดกับตัวสื่อ เลือก

ประกอบเนื้อหาไดเอง คนหา แกไข จดบันทึกได เก็บประวัติการเรียนรูอยางเปนระบบ มีระบบการ

ประเมินผลการเรียนรูที่รวดเร็วและตอเนื่อง โดยผูเรียนมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เปนที่ตองการ 

ของตลาดแรงงาน 

     2) เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม โดยการ (1) วางแผนการผลิต 

พัฒนาและปรับบทบาท “ครู คณาจารยยุคใหม” ใหเปน “ผู อำนวยการการเรียนรู” (2) ปรับระบบ     

การผลิตและพัฒนาครูตั้งแตการดึงดูด คัดสรร ผูมีความสามารถสูงใหเขามาเปนครู ปฏิรูประบบการผลิต

ครูยุคใหมโดยใชหลักสูตรฐานสมรรถนะของวิชาชีพครูที่สามารถสรางทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ และมีครูที่ชำนาญในดานการสอน

ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ที่ไดมาตรฐานในระดับนานาชาติ ในจำนวนที่เพียงพอตอความตองการของ

นักเรียนอีกทั้งยังมีระบบการอบรมและเสริมสมรรถนะครูที่ผานการศึกษาในระบบเดิม หรือครูภาษาอังกฤษ 
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และภาษาที่ 3 ที่ยังไมผานการประเมินมาตรฐานในระดับนานาชาติ และ (3) สงเสริมสนับสนุนระบบการพัฒนา

ศักยภาพและสมรรถนะครูอยางตอเน่ือง ครอบคลุมทั้งเงินเดือน สายอาชีพและระบบสนับสนุนอ่ืน ๆ  

     3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

โดยการ (1) ปฏิรูปโครงสรางองคกรดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ โดยเนนการสรางความรับผิดชอบ 

ตอผลลัพธ ต้ังแตระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมีโครงสรางแรงจูงใจและความรับผิดชอบ

ของหนวยงานและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบที่เหมาะสม (2) จัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียน  

ในทุกระดับ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ    

ที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ในดานความพรอมของโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการเรียนการสอน 

การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหารจัดการ

โรงเรียน (3) ปรับปรุงโครงสรางการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มคุณภาพการศึกษา มีการ

ปรับปรุงโครงสรางการศึกษาที่เนนสายอาชีพมากขึ้น มีการเรียนการสอน และการเรียนรูที่ใชเทคโนโลยี

สมัยใหม เกิดทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล ทักษะภาษาที่ 3 ทักษะและความรูในการประกอบ

อาชีพใหม ๆ อยางคลองตัว เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางเปนรูปธรรม (4) เพ่ิม

การมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา สงเสริมภาคประชาสังคมปรับปรุงแหลงเรียนรูในชุมชน

ใหเปนพื้นที่เรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูและทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดแก การอาน

ออก เขียนได คิดเลขเปน โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (5) พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยกการประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมินคุณภาพและ     

การรับรองคุณภาพและการกำกับดูแลคุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูการวัดผล   

ในเชิงทักษะที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 มากกวาการวัดระดับความรู และ (6) สงเสริมการวิจัยและใช

เทคโนโลยีในการสรางและจัดการความรู การเรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ

ที ่สอดคลองกับบริบทพื ้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณาการ ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพ่ือเสริมสรางระบบนิเวศนวัตกรรมที่เขมแข็ง 

     4) พัฒนาระบบการเรียนรูตลอดชีวิต โดยการ (1) จัดใหมีระบบการศึกษา

และระบบฝกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุน (2) มีมาตรการจูงใจและสงเสริมสนับสนุน

ใหคนเขาสูใฝเรียนรู พัฒนาตนเอง รวมถึงการยกระดับทักษะวิชาชีพ (3) พัฒนาระบบการเรียนรูชุมชนให

เขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา โดยความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม (4) พัฒนาระบบ

เครือขายเทคโนโลยีดิจิทัลและดิจิทัลแฟลตฟอรม สื ่อดิจิทัลเพื ่อการศึกษาในทุกระดับทุกประเภท

การศึกษาอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และ (5) พัฒนาโปรแกรมประยุกตหรือสื่อการเรียนรูดิจิทัลที่มี

คุณภาพที่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสามารถเขาถึงและใชประโยชนในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง

ผานเทคโนโลยีสมัยใหมได 

• เปาหมายของแผนยอย 

     คนไทยไดรับการศึกษาที ่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรู 

และทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที 21 สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น 
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•  การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

      การดำเนินงานกำหนดประเด็นยุทธศาสตรพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ โดยการสงเสริมการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการคิดอยางเปนระบบ

ผานประสบการณตรงจากการลงมือปฏิบัติ ควบคูกับการเรียนรูผานสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สรางแพลตฟอรม

ดิจิทัลรองรับการเรียนรูที่หลากหลาย ควบคูกับการบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรูที่สงเสริมระเบียบ 

วินัย คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ ความเปนพลเมืองและความปลอดภัยของผูเรียน การสงเสริมการ

เรียนรูตลอดชีวิตใหแกกลุมเปาหมายและการเรียนรูในชุมชนใหเขาถึงความรูไดทุกที่ ทุกเวลา และการ

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือยกระดับสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการบริหารและการจัดการศึกษา ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

เชน โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล โครงการพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนอก

ระบบที่เชื่อมโยงมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝมือแรงงาน โครงการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม คานิยมและ

การเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองดี โครงการลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญตนเพ่ือ

สาธารณประโยชน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

โครงการพัฒนาสมรรถนะครูดานการจัดการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โครงการพัฒนาทักษะดานดิจิทัลของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เปนตน ซึ่งจะสงผลตอการบรรลุเปาหมายระดับแผนยอย (Y1) 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 “คนไทยไดรับการศึกษาที่

มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะการเรียนรูและทักษะที่จำเปนของโลกศตวรรษที 21 สามารถเขาถึง   

การเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตดีขึ้น”  

    1.2.2) แผนยอยที่ 3.2 การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย  

• แนวทางการพัฒนา 

     พัฒนาและสงเสริมพหุปญญา โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการกลไกการคัดกรอง

และการสงตอเพื่อสงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปญญาใหเต็มตามศักยภาพ สงเสริมสนับสนุนครอบครัว 

ในการเสริมสรางความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดานกีฬา ภาษาและวรรณกรรม

สุนทรียศิลป สงเสริม สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางและพัฒนาเด็กและ

เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปญญา และสงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกภาคเอกชนและ

เสื่อในการมีสวนรวมและผลักดันใหผูมีความสามารถพิเศษมีบทบาทเดนในระดับนานาชาติ 

• เปาหมายของแผนยอย 

       ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา 

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็มตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น 
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• การบรรลุเปาหมายตามแผนยอยของแผนแมบทฯ 

 การดำเนินงานที่มุ งหวังใหผู เรียนมีสมรรถนะมีคุณภาพ มีทักษะ มีองค

ความรู และคุณลักษณะที่เหมาะสมตอการเรียนรูในโลกยุคใหม อีกทั้ง กระทรวงศึกษาธิการยังกำหนด

จุดเนนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของตนเองดวยการ

เรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ทั้งในหองเรียน สถานประกอบการ รวมทั้งการเรียนรูผาน

แพลตฟอรมและหองดิจิทัล ผานโครงการและกิจกรรมตาง ๆ เชน โครงการสงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร 

(Coding) โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เปนตน สงผลตอการบรรลุเปาหมายระดับ

แผนยอย (Y1) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยที่หลากหลาย “ประเทศไทยมีระบบขอมูลเพื่อการ

สงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและการสงตอการพัฒนาใหเต็ม

ตามศักยภาพเพ่ิมขึ้น” 

 (2) ประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต (หลัก)  

   2.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพเพิ่มขึ้น ไดรับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน

รางกาย สติปญญาและคุณธรรมจริยธรรม เปนผูที่มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองตลอดชีวิต 

• การบรรลเุปาหมายตามแผนแมบทฯ  

     กำหนดแนวทางดำเนินการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย ใหได

รับการพัฒนาอยางสมดุล ทั้งดาน รางกาย สติปญญาและคุณธรรม จริยธรรม เปนผูที่มีความรู มีหลักคิด 

ที่ถูกตองและทักษะ ที่จำเปนในโลกยุคใหม รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เปนภารกิจสำคัญ       

ที่ทุกกภาคสวนที่เกี่ยวของในการดำเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว จัดการศึกษาและการเรียนรูที่

ครอบคลุม กลุมเปาหมายตั้งแตชวงปฐมวัยจนถึงชวงวัยผู สูงอายุ โดยดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี

พัฒนาการสมวัยทุกดาน พัฒนาผูเรียนชวงวัยเรียน/วัยรุนใหมีทักษะความสามารถที่สอดรับกับโลกยุคใหม 

ทั้งดานการคิดวิเคราะห การทำงานรวมกับผูอ่ืน ทักษะดานภาษา ดานดิจิทัลและอื่น ๆ ที่สอดคลองกับ 

ความถนัดและสนใจ รวมทั ้งทักษะดานการวางแผนชีวิตและการเงิน การเรียนรู ที ่เชื ่อมตอกับโลก        

การทำงาน โดยการพัฒนาและฝกอาชีพระยะสั้น เพื ่อใหสามารถสรางอาชีพ สรางการพัฒนา และ

ยกระดับศักยภาพผูเรียนวัยแรงงาน ใหมีสมรรถนะ ตามความตองการของตลาดแรงงาน และการเปน

ผูประกอบการ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนการจัด การศึกษา การใหความรูและทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับผู

สูงอายุผานหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยที่สามารถเรียนรูไดยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต 

   2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

    2.2.1) แผนยอย 3.2 การพัฒนาเด็กต้ังแตชวงการต้ังครรภจนถึงปฐมวัย 
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• แนวทางการพัฒนา  

      1) จัดใหมีการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 

ที่ดีที่สมวัยทุกดาน โดยการพัฒนาหลักสูตรการสอนและปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที่เนนการพัฒนาทักษะสำคัญดานตาง ๆ อาทิ ทักษะทางสมอง ทักษะดานความคิดความจำ 

ทักษะการควบคุมอารมณ ทักษะการวางแผนและการจัดระบบ ทักษะการรูจักประเมินตนเอง ควบคูกับ

การยกระดับบุคลากรในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีความพรอมทั้งทักษะ ความรู จริยธรรม และความ

เปนมืออาชีพ ตลอดจนผลักดันใหมีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหครอบคลุมทั้งการพัฒนาทักษะ    

การเรียนรูเนนการเตรียมความพรอมเขาสูระบบการศึกษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยใหมีพัฒนาการ      

ที่สมวัยและการเตรียมทักษะการอยูในสังคมใหมีพัฒนาการอยางรอบดาน 

• เปาหมายของแผนยอย 

     เด็กเกิดอยางมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น  

    2.2.2) แผนยอย 3.3 การพัฒนาชวงวัยเรียน/วัยรุน 

• แนวทางการพัฒนา  

     1) จัดใหมีการพัฒนาทักษะที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ

ทักษะดานการคิดวิเคราะห สังเคราะห ความสามารถในการแกปญหาที่ซับซอน ความคิดสรางสรรค  

การทำงานรวมกับผูอ่ืน 

     2) จัดใหมีการพัฒนาทักษะดานภาษา ศิลปะ และความสามารถในการใช

เทคโนโลยีที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

     3) จัดใหมีการพัฒนาทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน 

ตลอดจนทักษะที่เช่ือมตอกับโลกการทำงาน  

     4) จัดใหมีพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ 

การบมเพาะการเปนนักคิด นักนวัตกร และการเปนผูประกอบการใหม รวมทั้งทักษะชีวิตที่สามารถอยูรวม

และทำงานภายใตสังคมที่เปนพหุวัฒนธรรม 

• เปาหมายของแผนยอย 

     วัยเรียน/วัยรุน มีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ครบถวน รูจักคิดวิเคราะห 

รักการเรียนรู มีสำนึกพลเมือง มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแกปญหา ปรับตัวสื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น 

    2.2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.4 การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน 

• แนวทางการพัฒนา  

     ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในชวงวัยทำงานใหมี

คุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความตองการของตลาดงาน รวมทั้ง

เทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจและผลิตภาพเพ่ิมขึ้นใหกับประเทศ 
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• เปาหมายของแผนยอย 

     แรงงานมีศักยภาพในการเพิ ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง ตระหนักใน

ความสำคัญที่จะพัฒนาตนเองใหเต็มศักยภาพ สามารถปรับตัวและเรียนรูสิ่งใหมตามพลวัตของโครงสราง

อาชีพและความตองการของตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้น 

    2.2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.5 การสงเสริมศักยภาพผูสูงอายุ 

• แนวทางการพัฒนา  

     สงเสริมการมีงานทำของผูสูงอายุใหพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจ และรวม

เปนพลังสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนและประเทศ ตลอดจนจัดทำหลักสูตรพัฒนาทักษะในการ

ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับวัย สมรรถนะทางกาย ลักษณะงาน และสงเสริมทักษะการเรียนรูในการ

ทำงานรวมกันระหวางกลุมวัย 

• เปาหมายของแผนยอย 

     ผู สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงในชีวิต มีทักษะการดำรงชีวิต 

เรียนรูพัฒนาตลอดชีวิต มีสวนรวมในกิจกรรมสังคม สรางมูลคาเพ่ิมใหแกสังคมเพ่ิมขึ้น 

  (3) ประเด็น 10 การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม (รอง)  

    3.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย 

     คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจ 

ในความเปนไทยมากขึ ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำรงชีวิต สังคมไทย 

มีความสุขและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น 

    3.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ 3.1 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยม 

และการเสริมสรางจิตสาธารณะและการเปนพลเมืองที่ดี 

• แนวทางการพัฒนา  

     บูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย คุณธรรม จริยธรรม และดานสิ่งแวดลอม 

ในการจัดการเรียนการสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนการสอนตามพระราชดำริ และ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา จัดใหมีการเรียนรูทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

และภูมิปญญาทองถิ่น รวมทั้งการตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและตางประเทศ 

• เปาหมายของแผนยอย 

     คนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความพรอมในทุกมิติตามมาตรฐานและ

สมดุลทั้งดานสติปญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เขาใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมดีขึ้น 
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  (4) ประเด็น 17 ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม (รอง) 

    4.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     คนไทยทุกคนไดรับการคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

    4.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.1) การคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและ

หลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 

• แนวทางการพัฒนา  

     ขยายฐานความคุ มครองทางสังคม โดยการจัดระบบหรือมาตรการ 

ในรูปแบบตาง ๆ ใหสามารถคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการสังคม การประกันสังคม 

การชวยเหลือทางสังคม การคุมครองอยางเปนทางการและไมเปนทางการ ซึ ่งครอบคลุมถึงการจัด

โครงขายการคุมครองทางสังคม สำหรับผูดอยโอกาสและคนยากจน ใหสามารถเขาถึงบริการพื้นฐาน 

ของภาครัฐไดอยางมีคุณภาพ และการจัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

สังคม และภัยพิบัติตาง ๆ เพ่ือปดชองวางการคุมครองทางสังคมตาง ๆ ในประเทศไทย 

• เปาหมายของแผนยอย   

     คนไทยทุกคน โดยเฉพาะกลุ มดอยโอกาสและกลุ มเปราะบางไดรับ 

การคุมครองและมีหลักประกันทางสังคมเพ่ิมขึ้น 

  (5) ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ (รอง) 

    5.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชบริการ 

     2. ภาครัฐมีการดำเนินการที ่ม ีประสิทธิภาพ ดวยการนำนวัตกรรม 

เทคโนโลยี มาประยุกตใช 

    5.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ  

    5.2.1) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.1) แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 

• แนวทางการพัฒนา  

     1. พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 

ตั้งแตตนจนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากลอยางคุมคา มีความรวดเร็ว โปรงใส 

เสียคาใชจายนอย ลดขอจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได ตามหลักการออกแบบที่เปน

สากล เพ่ือใหบริการภาครัฐเปนไปอยางปลอดภัย สรางสรรค โปรงใส มีธรรมาภิบาลเกิดประโยชนสูงสุด 

     2. ปรับวิธีการทำงานจาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” 

เปน “การใหบริการที่ใหความสำคัญกับผูรับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

บริการภาครัฐที ่มีคุณคาและไดมาตรฐานสากล โดยเปลี ่ยนจากการทำงานดวยมือ เปนการทำงาน 
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บนระบบดิจิทัลทั ้งหมด เชื ่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐเขาดวยกันเสมือน 

เปนองคกรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรางบริการใหมที ่เปนพลวัตสอดคลองเหมาะสม 

กับสถานการณและขับเคลื่อนโดยความตองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูใชบริการ และเปดโอกาส

ใหเสนอความเห็นตอการดำเนินงานของภาครัฐไดอยางสะดวก ทันสถานการณ  

• เปาหมายของแผนยอย   

     งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 

    5.2.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.2) แผนยอยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

• แนวทางการพัฒนา  

     1. จัดทำงบประมาณตอบสนองตอเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ เพื่อให

งบประมาณเปนเครื ่องมือสำคัญที ่จะขับเคลื ่อนยุทธศาสตรชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หนวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมายให

สามารถดำเนินการไดตามเปาหมายของแตละแผนงาน/โครงการ และเปาหมายรวมตามระยะเวลาที่

กำหนดไว สอดคลองกับสถานการณและ ความเรงดวนในแตละชวงเวลา โดยใชเครื่องมือดานนวัตกรรม

และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมกัน เพ่ือใหเกิด การพัฒนาในทุก ๆ มิติอยางย่ังยืน  

     2. กำหนดใหม ีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเน ินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ และผลสัมฤทธิ ์ของแผนงาน/โครงการ ทั ้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร  

และภารกิจพ้ืนที่ มีการติดตามประเมินผลทั้งกอนเริ่มโครงการ ระหวางดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน 

เปนการติดตามประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแตปจจัยนำเขา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ และ

ผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขอมูล เพื่อใหสามารถ

ตรวจสอบ และนำไปสูการปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมไดอยางตอเน่ือง พรอมทั้งเปดโอกาสให

ผู มีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหมีการรายงานการติดตาม

ประเมินผลในการบรรลุเปาหมายตอสาธารณะ เปนประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองคกรอิสระตอง

เปนไปเพ่ือสงเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ  

• เปาหมายของแผนยอย   

     1. หนวยงานภาครัฐบรรลุ ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  

       2. หนวยงานของรัฐดำเนินการโครงการตามหวงโซคุณคาของประเทศไทย

เพ่ือการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ  

  5.2.3) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.4) แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงาน

ภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  

     1. พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกร 

ขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ มีความคุมคา เทียบไดกับมาตรฐานสากล รองรับ
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สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที ่ม ีความหลากหลายซับซอนและทันการเปลี ่ยนแปลง โดยการ 

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหมีการนำขอมูลและขอมูลขนาดใหญมาใชในการพัฒนา

นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง 

การเชื่อมโยงการทำงานและขอมูลระหวางองคกรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ  

การสรางแพลตฟอรมดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชรวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและ

รวดเร็ว เชื ่อมโยงขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหมีมาตรฐานเดียวกันและขอมูลระหวางหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของ ตลอดจนเพื่อใหภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูประกอบการสามารถใชประโยชนจากขอมูล    

ในการขยายโอกาสทางการคาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

     2. กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนขอมูลและหลักฐาน

เชิงประจักษ มุงผลสัมฤทธ์ิ มีความโปรงใส ยืดหยุนและคลองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขอมูลขนาด

ใหญ ระบบการทำงานที่เปนดิจิทัล มาใชในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขอมูลเปดภาครัฐให

ทุกภาคสวนสามารถเขาถึง แบงปน และใชประโยชนไดอยางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองคความรู

ในแบบสหสาขาวิชาเขามาประยุกตใช เพื่อสรางคุณคาและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศในการตอบสนองกับ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางทันเวลา พรอมทั้งมีการจัดการความรูและถายทอดความรูอยางเปนระบบเพ่ือ

พัฒนาภาครัฐใหเปนองคกรแหงการเรียนรู และการเสริมสรางการรับรูสรางความเขาใจ การพัฒนา

วัฒนธรรมองคกร เพ่ือสงเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยางเต็มศักยภาพ 

     3. ปรับเปลี ่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบ 

การบริหารงานใหม ใหมีความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองตอบริบทการเปลี่ยนแปลง  

ไดในทุกมิติ ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางองคการแบบราชการและวางกฎเกณฑมาตรฐานกลางอยาง

ตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซอนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยน

บทบาท ภารกิจ โครงสรางองคการ ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบไดเองอยางเหมาะสมตาม

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนนทำงานแบบบูรณาการไรรอยตอและเชื่อมโยงเปนเครือขายกับทุกภาค

สวน ทั้งน้ี เพื่อมุงไปสูความเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได

กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากน้ี ยังมีความเปนสำนักงานสมัยใหม ใชประโยชนจากขอมูลขนาดใหญ

เพื่อวิเคราะหคาดการณลวงหนาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเขามาประยุกตใช

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสรางคุณคาในการทำงาน  

• เปาหมายของแผนยอย   

     ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 

  5.2.4) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.5) แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

• แนวทางการพัฒนา  

     1. ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเปาหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให

มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหกำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับ
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ภารกิจของภาครัฐและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ โดยเฉพาะการพัฒนา

ระบบการบริหารกำลังคนใหมีความคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุนคลองตัวใหกับหนวยงาน

ภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคูไปกับการเสริมสรางประสิทธิภาพและคุณภาพ

ภายใตหลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี ่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจางงาน        

การสรรหา การคัดเลือก การแตงตั้ง เพื่อเอื้อใหเกิดการหมุนเวียน ถายเทแลกเปลี่ยน และโยกยาย

บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวางภาคสวนตาง ๆ ของประเทศไดอยางคลองตัว  

     2. เสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐใหเปนไปตาม

ระบบคุณธรรมอยางแทจริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถมีคุณธรรม

จริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหสามารถสนองความตองการ

ในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนาในอาชีพ สามารถจูงใจใหคนดีคนเกงทำงานในภาครัฐ โดยมีการ

ประเมินผลและเลื่อนระดับตำแหนงของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปองกันการแทรกแซงและการใชดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรางความกาวหนา

ใหกับบุคลากรภาครัฐตามความรู ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสรางกลไก        

ใหบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยายและหมุนเวียนไดอยางคลองตัวเพื่อประโยชนของภาครัฐ รวมถึง     

การพัฒนาระบบการจางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจใน

รูปตาง ๆ อาทิ การจางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนที่เปนธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสม

สอดคลองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณาคาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ

บุคลากรภาครัฐใหมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาด

การจางงานไดอยางสมเหตุสมผล โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ำของคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตาง ๆ 

ระหวางบุคลากรของรัฐ 

     3. พัฒนาบุคลากรภาคร ัฐทุกประเภทใหม ีความร ู ความสามารถสูง  

มีทักษะการคิดวิเคราะหและการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐใหมีสมรรถนะใหม ๆ ทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะดานดิจิทัล  

มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหบริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชน

และภาคประชาสังคมเพื่อประโยชนของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบท     

การพัฒนา มีการเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหการปฏิบัติราชการเปน    

มืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปขางหนา สามารถบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวน

อื่นไดอยางเปนรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานดวยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงาน

ตามหลักการและหลักวิชาชีพดวยความเปนธรรมและเสมอภาค กลายืนหยัดในการกระทำที่ถูกตอง 

คำนึงถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนของสวนตน ตลอดจนสงเสริมใหมีการคุมครองและ

ปกปองบุคลากรภาครัฐที่กลายืดหยัดในการกระทำที่ถูกตองและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
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     4. สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง

และเปนระบบ เพ่ือใหผูนำและผูบริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ มีความเขาใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมทั้งระดับทองถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำ

หนวยงาน และมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชนของสวนรวม เปนทั้งผูนำทางความรู

และความคิด ผลักดันภารกิจ นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร เปนแบบอยางที่ดีตอ

ผูรวมงานและตอสังคม เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติระยะยาว โดยตองไดรับการปรับเปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดใหตนเองมีความเปนผูประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะใหมีสมรรถนะที่จำเปน 

และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะชวยทำใหสามารถแสดงบทบาทของการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง   

เพ่ือสรางคุณคาและประโยชนสุขใหแกประชาชน 

• เปาหมายของแผนยอย   

     บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงมั่น และเปนมืออาชีพ 

   6) ประเด็น ที่ 21 การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอง) 

    6.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

    6.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.1) แผนยอยการปองกันการทุจริตและระพฤติมิชอบ 

• แนวทางการพัฒนา  

     1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกการเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และ 

การปลูกฝงและหลอหลอมวัฒนธรรมในกลุมเด็กและเยาวชนทุกชวงวัย ทุกระดับ มุ งเนนการปรับ

พฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเปนพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต 

สามารถแยกแยะไดวาสิ ่งใดเปนประโยชนสวนตน สิ ่งใดเปนประโยชนสวนรวม มีความละอายตอ 

การกระทำความผิด ไมเพิกเฉยอดทนตอการทุจริต และเขามามีสวนรวมในการตอตานการทุจริต 

ทุกรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสรางวัฒนธรรมและคานิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื ่อนำไปสู 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคานิยมที่ยึดประโยชนสาธารณะมากกวาประโยชนสวนตน และตอตาน 

การทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสงเสริมวัฒนธรรมสุจริตผานหลักสูตร

การศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนตองเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแตระดับปฐมวัยจนถึง

ระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ใหมีความเปนพลเมืองเต็มขั้น สามารถทำหนาที่

ความเปนพลเมืองที่ดี มีจิตสำนึกยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสวนรวมมีระเบียบวนัิย 

และเคารพกฎหมาย  

     2. สงเสริมการปฏิบัติหนาที ่ของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐให มี 

ความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สอไปในทางทุจริต โดยการปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเปดเผย 

โปรงใส ถูกตองเปนธรรม ไมคดโกง รูจักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน การสรางธรรมาภิบาล  
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ในการบริหารงาน ตลอดจนการสรางจิตสำนึกและคานิยมในการตอตานการทุจริตใหแกบุคลากรของ

องคกร โดยการสนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่รัฐเขามามีสวนรวมเปนเครือขายตอตานการทุจริต 

ในหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการเฝาระวัง สอดสอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจง

เบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุมครองผูแจงเบาะแส 

     3. ปรับระบบงานและโครงสรางองคกรที่เอื ้อตอการลดการใชดุลพินิจ 

ในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน การนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชแทนการใชดุลพินิจเพื่อสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน การสรางมาตรฐานที่โปรงใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการ

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได ปรับปรุงแกไขกฎหมายและระเบียบ 

ที่เกี่ยวของเพื่อลดการใชดุลพินิจของผูมีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสรางความ

โปรงใสในการบริการขอมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยการพัฒนาระบบขอมูลดิจิทัลที่มีการกำหนดกฎเกณฑ 

กติกา กระบวนการ ขั้นตอนการดำเนินงานการเขาถึงขอมูล รวมถึงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการใช

งบประมาณของหนวยงานภาครัฐ เพื่อสงเสริมการเขาถึงขอมูลสาธารณะ สรางความโปรงใส และสงเสริม

ใหมีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชนซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการดำเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการ 

การทำงานของรัฐและประชาชน รวมถึงสงเสริมสนับสนุนการตื่นตัวและเพิ ่มขีดความสามารถของ

ประชาชนในการรวมเฝาระวัง และปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันที่มีอยูใกลตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและ

คุมครองผูช้ีเบาะแสที่สามารถสรางความเช่ือมั่นและมั่นใจใหกับผูใหเบาะแส  

• เปาหมายของแผนยอย   

     ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตยสุจริต 

    8) ประเด็นที่ 1 ความม่ันคง (รอง)  

     8.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

•   เปาหมายที่ 1 ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น 

•   เปาหมายที่ 2 ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 

   8.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ ความม่ันคง 

   8.2.1 แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.1) แผนยอยการรักษาความสงบภายในประเทศ 

• แนวทางการพฒันา 

     เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยปลูกฝงและสรางความตระหนักรูถึงความสำคัญ

ของสถาบันหลักของชาติ รณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจในความเปนคนไทยและชาติไทย    

ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนำและเผยแพรศาสตรพระราชา 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดำริตาง ๆ ใหเกิดความเขาใจอยางถองแท 

และนำไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ  
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• เปาหมายของแผนยอย   

     คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธำรงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของ

ชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น 

   8.2.2 แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.2) แผนยอยการปองกันและแกไขปญหา 

ที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

• แนวทางการพฒันา 

     1) ปองกันและปราบปรามยาเสพติด มุงยึดแนวคิดการแกไขปญหายาเสพติด 

การปองกันยาเสพติดในแตละกลุมเปาหมายอยางเหมาะสมเปนรูปธรรม โดยการปลูกฝงคานิยมและ   

องคความรูที่เหมาะสม อันจะสงผลกระทบตอความคิดและโนมนาวใหเกิดความเห็นที่คลอยตามอยาง

ถูกตอง มีการปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดลอม) ที่เหมาะสม โดยการเสริมสรางปจจัยที่เอ้ือตอการไมเขาไป

ยุงเกี่ยวกับยาเสพติดของแตละกลุมเปาหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน  

     2)  ปองกันและแกไขปญหาความมั ่นคงทางไซเบอร มุ งเนนการวางกลยุทธ/  

ยุทธวิธีในการแกไขปญหาดานความมั่นคงทางไซเบอร ใหครอบคลุมสภาพปญหาของภัยคุกคามทางไซเบอร          

ซึ่งไดแก การโจมตีทางไซเบอรของกลุมแฮกเกอร การจารกรรมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลการโจมตีตอกลุม

โครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ และการเผยแพรขอมูลเพื่อความปนปวนอันกระทบตอประชาชน 

รวมทั้งอาจสงผลกระทบตอความมั่นคง  

     3) ปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  มุงจัดการ 

กับเงื ่อนไขปญหาที่มีอยู เดิมทั้งปวงใหหมดสิ้นไป และเฝาระวังมิใหเกิดเงื ่อนไขใหมขึ ้นโดยนอมนำ        

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชา มาเปนกรอบแนวทางนำในการดำเนินงานแกไข

และปองกันปญหา ตลอดไปจนถึงการผลักดันยุทธศาสตรพระราชทาน “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” ไปสู    

การปฏิบัติจริงในพื้นที่ เพื่อสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาที่สาเหตุอยางแทจริง 

พรอมนำความสงบสันติสุขอยางยั่งยืนกลับคืนสูประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต รวมทั้งสรางความ

เชื ่อมั ่นใหกับประชาชนทั ้งประเทศ และนานาชาติตอไป โดยมีแนวคิดในการดำเนินการที ่สำคัญ 

ประกอบดวย (1) การมุงดำเนินการตอจุดศูนยดุลหลักของปญหาและแนวทางการปฏิบัติของขบวนการ  

ในพื้นที่ ดวยการลดขีดความสามารถของขบวนการและแนวรวมในทุกระดับ (2) ดำเนินการปองกัน     

เหตุรุนแรงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ และกับประชาชนกลุมเสี่ยง (3) ระงับยับยั้งการบมเพาะเยาวชน เพื่อจัดต้ัง

มวลชนสนับสนุนในอนาคต (4) ยุติการขยายแนวคิดที่ถูกบิดเบือนจากหลักศาสนาที่ถูกตอง และ (5) ให

ความสำคัญกับการขยายความรวมมือกับองคกรตางประเทศ นานาชาติและภาคประชาชน  

• เปาหมายของแผนยอย   

     1. ปญหาความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน (เชน ปญหายาเสพติด ความมั่นคง

ทางไซเบอร การคามนุษย ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไมสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศ 

     2. ภาคใตมีความสงบสุข รมเย็น 
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  11) ประเด็น 18 การเติบโตอยางยั่งยืน (รอง) 

   11.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     สภาพแวดลอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอยางย่ังยืน 

  11.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.5) แผนยอยการยกระดับกระบวนทัศน 

เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 

• แนวทางการพัฒนา  

     สงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที ่พึงประสงคดานสิ ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย โดยปรับปรุงกลไกและพัฒนาเครื่องมือตาง ๆ ของภาครัฐ ใหเอื้อตอการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนทุกภาคสวน  ใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อรองรับการเติบโตที่มี

คุณภาพในอนาคต สรางความรู ความเขาใจ การตระหนักรู และการมีสวนรวมดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ใหรองรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล โดยสอดแทรกในหลักสูตร

การศึกษาและ/หรือการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบ 

• เปาหมายของแผนยอย   

     คนไทยมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอมและ

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 12) ประเด็น 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (รอง) 

   12.1) เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ  

• เปาหมาย  

     ความสามารถในการแขงขันดานโครงสรางฐานทางเทคโนโลยี และ 

ดานโครงสรางพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 

   12.1.2) แผนยอยของแผนแมบทฯ (3.4) แผนยอยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 

ดานองคความรูพื้นฐาน 

• แนวทางการพัฒนา  

     พัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย โดยการสงเสริมการ

วิจัย พัฒนา และประยุกตใชนวัตกรรมในการพัฒนาองคความรูพื้นฐานทางสังคมและความเปนมนุษย เพื่อสราง

องคความรูทางดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรของประเทศ รวมทั้งนำไปใชประโยชนตอยอดในเชิงเศรษฐกิจและ

สังคม โดยมีประเด็นการวิจัยที่สำคัญ อาทิ ชุมชนของไทย ดานศิลปะ วัฒนธรรม ภาษาดนตรี วรรณกรรม     

ของไทย ความภาคภูมิใจในความเปนไทย และสำนึกในการดูแลรับผิดชอบตอบานเมือง มรดกวัฒนธรรม 

• เปาหมายของแผนยอย   

  ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ดานทัดเทียมประเทศที่

กาวหนาในเอเชีย NBxc  
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2.2.2 แผนปฏิรูปประเทศ 

  แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 

ประกอบดวยแผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน (ไดแก ดานการเมือง ดานการบริหารราชการแผนดิน     

ดานกฎหมาย ดานกระบวนการยุติธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม         

ดานสาธารณสุข ดานสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานสังคม ดานพลังงาน ดานการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดานการศึกษา และดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย) เปนแผนระดับ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และเพื่อสราง

การปฏิรูปที่ชัดเจนเฉพาะ จึงบรรลุกิจกรรมที่มีความสำคัญเรงดวนที่ดำเนินการรวมกันหลายหนวยงาน 

สามารถดำเนินการและวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม ในชวงป 2564 - 2565 เปนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock) ซึ่งทุกหนวยงานตองดำเนินการตาม

กิจกรรม Big Rock นำไปสูการปฏิบัติตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติของแตละชวงเวลา 5 ป โดยแผนการปฏิรูป

ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จะดำเนินการคูขนานไปกับเลมแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใชเมื่อ

เดือนเมษายน พ.ศ.2561 ที่เปนกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติของหนวยงาน  

  การจัดการศึกษาระดับจังหวัดมีสวนเกี่ยวของ รวม 5 ดาน 15 กิจกรรมปฏิรูปประเทศ 

(Big Rock) ดังน้ี    

  แผนการปฏิรูปประเทศ (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน เปาหมาย : 1) บริการ

ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของผูใชงาน 2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ 

ดวยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกตใช มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวของ 5 กิจกรรม 

ไดแก กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดิจิทัล กิจกรรม

ปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสรางองคกร และระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน คลองตัวและเปลี่ยนแปลงไดตาม

สถานการณ กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพ่ือใหไดมาและ

รักษาไวซึ่งคนเกงดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สรางความ

เขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของประชาชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัด

อุปสรรคในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ และการเบิกจายเงินเพื่อความรวดเร็ว คุมคา โปรงใส ปราศจากการ

ทุจริต  

 แผนการปฏิร ูปประเทศ (5) ดานเศรษฐกิจ เป าหมาย : ยกระดับศักยภาพ 

ทางเศรษฐกิจของประเทศ มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวของ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรม

ปฏิรูปที่ 1 การสรางเกษตรมูลคาสูง : High Value Added และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพ

คนเพื่อเปนพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาทักษะกำลังคน (Up-Skill, Re-Skill and 

New Skill) สำหรับคนที่ออกจากระบบการศึกษา มาแลวเพ่ือสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 

 แผนการปฏิรูปประเทศ (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมาย : 

ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการรักษาและฟนฟูใหมีความสมบูรณและยั่งยืน เปนฐานการพัฒนาประเทศทั้ง
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ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวของ 1 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝงรายจังหวัด (ขั้นตอนการบรรจุเรื่องเขตทาง

ทะเล เขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝงในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ และการประชาสัมพันธสรางการ

รับรูของภาคประชาชน)  

 แผนการปฏิรูปประเทศ (11) ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ เปาหมาย : หนวยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมที่ซื ่อสัตยสุจริต สิ่งแวดลอม มีกิจกรรม

ปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ที่เกี่ยวของ 2 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การพัฒนาระบบราชการไทยให

โปรงใสไรผลประโยชน และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนามาตรการสกัดกั้น การทุจริตเชิงนโยบายในการ

ดำเนินโครงการขนาดใหญ (การดำเนินโครงการที่เปนไปตามเกณฑการประเมินความเสี่ยง)  

 แผนการปฏิรูปประเทศ (12) ดานการศึกษา เปาหมาย : ผู เรียนทุกกลุมวัยไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จำเปนของโลกอนาคต สามารถแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร 

และทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ มีวินัย มีนิสัยใฝเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต และเปน

พลเมืองที่รูสิทธิและหนาที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ สิ่งแวดลอม มีกิจกรรมปฏิรูปประเทศ  

(Big Rock) ที ่เกี ่ยวของ 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 การสรางโอกาสและความเสมอภาคทาง

การศึกษาต้ังแตระดับปฐมวัย กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสูการเรียนรูฐานสมรรถนะ 

เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพมาตรฐาน กลไกและระบบการพัฒนาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ ในวันที่ 31 ธันวาคม 

2565 หนวยงานของรัฐทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานรวมดำเนินการสามารถดำเนินการประเด็นตอเนื่อง

ตาง ๆ ผานกลไกของแผนระดับ 2 ที่เกี่ยวของ เน่ืองจากทุกดานของแผนการปฏิรูปประเทศมีความเช่ือมโยง

และสอดคลองกับเปาหมายของแผนระดับ 2 อ่ืน ๆ  

  2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่สิบสาม พ.ศ. 2566-2570 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ส ิบสาม (พ.ศ.2566-2570)  

มีวัตถุประสงคเพื่อ พลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคา อยางยั่งยืน” หมายถึง 

การสรางการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่

กาวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพพรอมกับการ

ยกระดับกิจกรรมการผลิตและการใหบริการใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น โดยอยูบนพื้นฐานของความ

ยั่งยืนทางสิ่งแวดลอม และไดกำหนดเปาหมายหลักของการพัฒนา จำนวน 5 ประการ ประกอบดวย       

1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐาน 2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม 3) การมุงสูสังคมแหง

โอกาสและความเปนธรรม 4) การเปลี่ยนผานการผลิตและบริโภคไปสูความยั่งยืน 5) การเสริมสราง

ความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงภายใตบริบทโลกใหม ดังน้ัน เพ่ือ

ถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอ้ือใหเกิดการ
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ทำงานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหเกิด

ผลไดอยางเปนรูปธรรม จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน 13 หมุดหมาย ซึ่งเปนการบงบอกถึงสิ่ง

ที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เปน” หรือมุงหวังจะ “มี” เพื่อสะทอนประเด็นการพัฒนาที่มีลำดับความสำคัญสูง  

ตอการพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจ สรางมูลคาอยางยั่งยืน”  

 ความสอดคลองของแผนฯ กับเปาหมายการพัฒนาขับเคลื่อนงานการศึกษามุงตอบสนอง     

ตอเปาหมายหลัก จำนวน 2 เปาหมายไดแก (2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม และ(3) การมุงสู สังคม 

แหงโอกาสและความเปนธรรม นอกจากน้ียังสอดคลองกับหมุดหมายการพัฒนา 9 หมุดหมาย ดังน้ี 

 หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 

แหงอนาคต  

- เปาหมายที่ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม  

ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ

การสรางสังคม แหงการเรียนรู ดวยการดำเนินงานพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ จัดการเรียนรูใหผู เรียนทุกชวงวัย มีความรู มีคุณลักษณะ และทักษะที่จำเปนและ

เหมาะสมกับโลกยุคใหม และไดรับการพัฒนา ศักยภาพตามพหุปญญา พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษายุคใหมใหมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความพรอมทั้งทางดานวิชาการ เช่ียวชาญวิชาชีพมีจรรยาบรรณ 

และจิตวิญญาณความเปนครู รวมถึงมุงพัฒนาผูเรียน ใหมีความรูความเขาใจ ปลูกฝงคานิยมคานิยมที่ถูกตอง   

และเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม ไดตามสถานการณโดยสงเสริม 

สนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการจัดการศึกษาเพื่อสรางความปลอดภัย ปองกัน

และแกไขปญหาภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม นอกจากนี้ มุงเนนการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีทักษะ 

สมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ พัฒนาทักษะและสมรรถนะ

อาชีพที่สอดคลองกับความถนัด ความตองการ พรอมทั้งสรางชองทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให

ครอบคลุมผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม

ที่เพียงพอเหมาะสม  

- เปาหมายที่ 3 การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม  

ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการเพ่ิมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรู

อยางเทาเทียมและเสมอภาคใหกับผู เรียนทุกกลุมและทุกชวงวัย ในรูปแบบการจัดการศึกษาในระบบ   

นอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การสนับสนุนเงินอุดหนุนและทรัพยากรที่จำเปนแกผูเรยีนที่

มีความตองการจำเปนพิเศษ รวมถึงการพัฒนาทักษะอาชีพใหกับผูเรียน พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา สื่อ และแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ ทันสมัยเอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศเพ่ือการคนหาติดตามเด็กตกหลน เด็กออกกลางคันใหเขาสูระบบการศึกษา 

หมุดหมายที่ 1 ไทยเปนประเทศช้ันนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
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- เปาหมายที่ 1 สรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและเกษตรกรรมแปรรูป 

- เปาหมายที่ 3 เพ่ิมศักยภาพและบทบาทของผูประกอบการเกษตรในฐานะหุนสวนเศรษฐกิจ

ของหวงโซอุปทานที่ได รับสวนแบงประโยชนอยางเหมาอสมและเปนธรรม ความสอดคลองของแผนฯ    

ตอบสนองตอการสงเสริมใหมีการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม ผานการสรางผลงานวิจัยและนำไปใชใหเกิด

ประโยชนรวมกันระหวางผู พัฒนาเทคโนโลยีและผู ใชงาน โดยสงเสริมสนับสนุนใหสถาบันการศึกษา      

ดานอาชีวศึกษา สรางผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี องคความรูหรือสิ่งประดิษฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนา  

ดานการเกษตร เพื่อพัฒนาสังคมหรือสรางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงการมีบทบาทเปนผู ใหบริการ       

ผูถายทอดเทคโนโลยี เพ่ือเช่ือมโยงขอมูล องคความรู และเทคโนโลยีดานการเกษตร 

หมุดหมายที่ 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเที่ยวที่เนนคุณภาพและความย่ังยืน 

- เปาหมายที่ 1การทองเที่ยวไทยเปนการทองเที่ยวคุณภาพสูงที่เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมและ

บริการที่มีศักยภาพอ่ืน 

ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการสงเสริมการพัฒนากิจกรรม สินคา และบริการ

การทองเที่ยวเพิ่มมูลคาสูง โดยพัฒนาผู เรียนอาชีวศึกษาใหมีศักยภาพในการเปนผู ประกอบการยุคใหม     

มีองคความรูทางวิชาชีพสามารถผลิตสินคาและบริการที่สรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรในทองถิ่น เพื่อให

บริการนักทองเที่ยวและประชาชนทั่วไปอันกอใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชยและเพิ่มขีดความสามารถของ

ผูประกอบการ 

หมุดหมายที่ 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาที่สำคัญของโลก 

- เปาหมายที่ 3 การสรางความพรอมของปจจัยสนับสนุนอยางเปนระบบ 

ความสอดคลองของแผนฯ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะผูเรียนอาชีวศึกษาใหสอดคลอง

กับความตองการ ของอุตสาหกรรมยานยนต ไฟฟา ภายใตความรวมมือระหวางผู ประกอบการและ

สถานศึกษาดานอาชีวศึกษาในการถายทอด องคความรู ของเทคโนโลยีใหกับผู เรียนอาชีวศึกษา เพ่ือ

ตอบสนองตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ

แขงขันได  

- เปาหมายที่ 2 การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม  

ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับโลก

ยุคใหม ทั ้งทักษะ ในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม     

การสรางผูประกอบการอัจฉริยะยุคใหม ที ่ม ีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที ่มี

ความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณชัดเจน สามารถปรับตัว และประยุกตใชเครื่องมือและใชประโยชน

จากเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ  

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่นาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางย่ังยืน  

- เปาหมายที่ 2 ความไมเสมอภาคในการกระจายรายไดของภาคลดลง 
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ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับเศรษฐกิจชุมชนใน

พื้นที่ และรองรับแผนงานของแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ดวยการสรางเสริม

องคความรูใหกับชุมชนผานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ การขับเคลื่อนการศึกษาเพื่ออาชีพแหงอนาคต เพ่ือ

เสริมสรางทุนทางสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ นอกจากน้ีไดสนับสนุนใหสถาบัน

การอาชีวศึกษารวมกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนในการผลิตและพัฒนาผูเรียนและบุคลากรอาชีวศึกษา 

ใหมีคุณภาพ สอดคลองตอความตองการของอุตสาหกรรมและบริการเปาหมายในพ้ืนที่  

หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ  

- เปาหมายที่ 3 สังคมไทยปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอนลดลง  

ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการสนับสนุนการปรับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและ

การดำรงชีวิต เขาสูวิถีชีวิตใหมอยางยั่งยืน โดยจัดการเรียนรูใหกับผูเรียนในสถานศึกษา เพื่อเสริมสราง  

การรับรู ความเขาใจ ความ ตระหนักจิตสำนึก พรอมทั้งสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค   

ดานสิ่งแวดลอมใหกับผูเรียน เพ่ือสรางเสริม คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  

- เปาหมายที่ 3 สังคมไทยมีภูมิคุมกันจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนองตอการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพประชาชนและชุมชนใน

การรับมือกับ ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดการเรียนรูใหกับผู เรียนใน

สถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความเสี่ยง และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง  

สภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการบูรณาการองคความรูดานการจัดการภัยธรรมชาติ และ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตอบโจทยประชาชน  

- เปาหมายที่ 1 การบริการภาครัฐ มีคุณภาพ เขาถึงได  

- เปาหมายที่ 3 ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คลองตัว ความสอดคลองของแผนฯ ตอบสนอง   

ตอการพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ ภาครัฐที่ตอบโจทย สะดวก และประหยัด ดวยการพัฒนาระบบ

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart Office) การพัฒนาแพลตฟอรมดิจิทัล เพื่อเปนเครื่องมือในการวางแผน 

บริหารจัดการและติดตามประเมินผลดานการศึกษา รวมทั้งการจัดการเรียนรู ใหกับผูเรียนและประชาชน

อยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในสวนของการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการและโครงสราง ภาครัฐใหมีความ   

ยืดหยุน เชื่อมโยง เปดกวางรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศ โดยเสริมสรางและพัฒนา

กลไกการบริการจัดการศึกษาและการมีสวนรวมกับทุกภาคสวน นอกจากนี้ มีการพัฒนาระบบบริหาร     

จัดการศึกษาและองคกรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสรางความโปรงใสและธรรมาภิบาลภาครัฐ สงเสริมการ

ปรับเปลี ่ยน และพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะที ่จำเปนในการบริหารจัดการภาครัฐดิจิทัล รวมถึงให

ความสำคัญกับการทบทวน ปรับปรุง และพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี ่ยวของกับ

การศึกษาใหเอ้ือตอการพัฒนาประเทศ 
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 2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566-2570) 

  นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ใชเปน

กรอบทิศทางในการปองกัน แจงเตือน แกไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคาม เพื่อธำรงไวซึ่งความมั่นคงแหงชาติ 

และรักษาผลประโยชนแหงชาติ อันเปนเปาหมายสูงสุดของประเทศ โดยมีวิสัยทัศนวา “ประเทศชาติมี

เสถียรภาพ ประชาชนอยูดีมีสุข ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบมีศักยภาพบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองครวม และรักษาไวซึ่งผลประโยชนแหงชาติอยางยั่งยืน” และมีเปาหมายในภาพรวม : ประเทศไทย

มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมากขึ้น ประชาชนดำรงชีวิตโดยปกติสุข รวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบริหาร

จัดการ เพื่อเสริมสรางความมั่นคงแบบองครวมและรักษาไวซึ ่งผลประโยชนแหงชาติ โดยมีทั้งสิ ้น 17 

นโยบายและแผนความมั่นคง  

  การจัดการศึกษามีสวนเกี่ยวของ จำนวน 5 นโยบายและแผนความมั่นคง ดังน้ี 

   นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 1 การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติ  

กลยุทธหลักที่ 1 การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

กลยุทธยอยที่ 1.1 สงเสริมการเรียนรู และการจัดทำหรือพัฒนาหลักสูตรการศึกษา

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริยในทุกระดับอยางเหมาะสมสอดคลองกับทุกชวงวัย เพื่อสรางความรูความ

เขาใจและการตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะศูนยรวมจิตใจของประชาชนในชาติ  

กลยุทธยอยที่ 1.2 สงเสริมการจัดทำและเผยแพรชุดขอมูลความรูเกี ่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชดำริ หลักการทรงงานแกเด็ก เยาวชน 

และประชาชนทั่วไป โดยมุงเนนการจัดทำสื่อที่มีความทันสมัย มีการเผยแพรในหลายชองทาง รวมถึงมีการ

จัดทำระบบการบริหารจัดการ ชุดขอมูลระหวางสวนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเฉพาะ

การเขามามีสวนรวมของเด็กและเยาวชน  

กลยุทธหลักที่ 2 การสงเสริมการอยูรวมกันของคนในชาติอยางสันติและเคารพใน

ความแตกตางหลากหลาย บนพ้ืนฐานสิทธิมนุษยชน  

กลยุทธยอยที่ 2.4 สรางความตระหนักรูการเสริมสราง ทัศนคติ และความรูความเขาใจ 

เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน ให

บุคคล ตระหนักและปกปองถึงสิทธิของตนเอง รวมถึงเคารพและไมละเมิดสิทธิของบุคคลอ่ืน  

กลยุทธยอยที่ 2.10 สงเสริมใหสถาบันครอบครัวและสถาบัน การศึกษาเปนหนวยทาง

สังคม ที่สำคัญในการวางรากฐานความมั่นคงของประเทศ โดยมุงเนนแนวคิดการแบงปนและการทำ

ประโยชนเพ่ือสังคม สวนรวม ตลอดจนการอยูรวมกันบนความแตกตางหลากหลายของคนในชาติ 

  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 7 การปองกันและแกไขปญหาการคามนษุย 

กลยุทธหลักที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะในการปองกันและแกไข

ปญหาการคามนุษย  

กลยุทธยอยที่ 2.4 จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาเพื่อให

เด็กและเยาวชนสามารถปองกันตนเองจากการคามนุษย  
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  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 8 การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด  

กลยุทธหลักที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งในระดับปจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

และสังคมใหม ีภูมิคุมกันและสภาวะแวดลอมที่เอ้ือตอการสรางพ้ืนที่ปลอดภัยและลดความตองการยาเสพติด  

กลยุทธยอยที่ 1.1 สรางภูมิคุมกันระดับบุคคล ดวยการเสริมสรางทัศนคติและความรู  

เทาทันยาเสพติดทั้งการเสพและการคา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมกิจกรรมเชิงสรางสรรค

ใหสอดคลองกับแตละกลุมเปาหมาย ทั้งรูปแบบ เน้ือหา วิธีการ และชองทางการสื่อสาร และใหความสำคญั

กับการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในทุกขั้นตอน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 9 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

กลยุทธหลักที่ 1 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยใหมีประสิทธิภาพ  

กลยุทธยอยที่ 1.3 เสริมสรางความรูความเขาใจ รวมถึงการรับรูและตระหนักรูการ

จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่ถูกตองใหกับทุกภาคสวน ทั้งมิติการวิเคราะหภัยที่อาจเกิดขึ้น ความ

ลอแหลมในพ้ืนที่ และประเมินสภาพความเปราะบางที่อาจกอใหเกิดอันตรายทั้งตอชีวิตและทรัพยสิน 

  นโยบายและแผนความม่ันคงที่ 10 การปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงทางไซเบอร  

กลยุทธหลักที่ 1 การปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงกับภัยคุกคามทางไซเบอรที่

กระทบ ตอระบบ โครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ  

กลยุทธยอยที่ 1.2 สงเสริมใหหนวยงานโครงสรางพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศมี

มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติในการปองกัน รับมือ ลดความเสี่ยง รักษาและฟนฟูความเสียหายจากภัย

คุกคามทางไซเบอรที่เทาทันตอเหตุการณที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล 

2.3 แผนระดับ 3 นโยบายจุดเนนและแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  

  2.3.1  นโยบายของคณะรัฐมนตร ี 

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา แถลงตอรัฐสภา เมื่อ

วันที่ 25กรกฎาคม 2562 รัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดิน และกำหนดเรื่องเรงดวน

ที่ตองดำเนินการ เพ่ือบรรเทาปญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจ ดังน้ี 

นโยบายหลัก 12 ดาน  

1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  

2. การสรางความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสขุของประเทศ  

3. การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

4. การสรางบทบาทของไทยในเวทีโลก  

5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขงขันของไทย  

6. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสูภูมิภาค  

7. การพัฒนาสรางความเขมแข็งจากฐานราก  

8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย  
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9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลกัประกันทางสังคม  

10. การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางการเติบโตอยางยั่งยืน  

11. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

12. การปองกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  

นโยบายเรงดวน 12 เรื่อง 

1. การแกไขปญหาในการดำรงชีวิตของประชาชน 

2. การปรับปรงุระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 

4. การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 

5. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 

6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสูอนาคต 

7. การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 

8. การแกไขปญหาทุจรติประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝายการเมือง ฝายราชการประจำ 

9. การแกไขปญหายาเสพติดและสรางความสงบสุขในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต 

10. การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

11. การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแลวและอุทกภัย 

12. การสนับสนุนใหมีการศึกษา รับฟงความเห็นประชาชน และดำเนินการแกไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ 

โดยมีสวนเกี่ยวของกับนโยบายหลัก ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนา

ศักยภาพของคนไทยทุกชวงวัย และนโยบายเรงดวน ขอที่ 7 การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21  

นโยบายหลัก ดานที่ 8 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพของ

คนไทยทุกชวงวัย  

1. สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

1.1 จัดใหมีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอยางตอเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียน ใหมีโอกาส

พัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสรางคนไทยที่มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพผานครอบครัวที่อบอุนในทุกรูปแบบ

ครอบครัว เพื ่อสงตอการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพสู การพัฒนาในระยะถัดไป บนฐานการใหความ

ชวยเหลือที่คำนึงถึงศักยภาพของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพรอมการเปนพอแม ความรูเรื ่อง

โภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผานการใหบริการสาธารณะ    

ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศใหไดมาตรฐานและพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผูดูแลเด็กปฐมวัยใหสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  

1.2 สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคำนึงถึงพหุปญญาที่หลากหลายของแตละ

คนใหไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ ผานการออกแบบการจัดการเรียนรูที่เช่ือมโยงกับ

ระบบโรงเรียนที่เปนระบบและมีทิศทางชัดเจน  
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2. พัฒนาบัณฑิตพันธุใหม  

2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู และการสอนเพื ่อพัฒนาทักษะ และอาชีพของคน       

ทุกชวงวัยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยปรับโครงสรางหลักสูตรการศึกษาใหทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีและ

การเรียนรูผานประสบการณจริงเขามาในการจัดการเรียนการสอน และปรับระบบดึงดูด การคัดเลือก   

การผลิตและพัฒนาครูที่นําไปสู การมีครูสมรรถนะสูงเปนครูยุคใหมที ่สามารถออกแบบและจัดระบบ     

การสรางความรู สรางวินัย กระตุน และสรางแรงบันดาลใจ เปดโลกทัศนมุมมองของเด็กและครูดวยการ

สอนในเชิงแสดงความคิดเห็นใหมากขึ้น ควบคูกับหลักการทางวิชาการ  

2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู เรียน    

ทั้งในสวนฐานความรูและระบบความคิดในลักษณะสหวิทยาการ และตรงกับความตองการของประเทศ   

ในอนาคต และเปนผูเรียนที่สามารถปฏิบัติไดจริงและสามารถกำกับการเรียนรูของตนเองได รวมถึงมีทักษะ  

ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่สามที่สามารถสื่อสาร และแสวงหาความรูได มีความพรอมทั้งทักษะความรู 

ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตกอนเขาสูตลาดแรงงาน  

3. พัฒนาอาชีวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานรองรับอุตสาหกรรม 4.0 

โดยการจัดระบบและกลไกความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่ชัดเจน เปนระบบในการ

พัฒนากำลังคนที่มีทักษะชั้นสูงใหสามารถนําความรูและทักษะมาใชในการแกไขปญหา รวมถึงการสราง

และพัฒนานวัตกรรม ซึ่งตองครอบคลุมการพัฒนากำลังคนที่อยูในอุตสาหกรรมแลว กำลังคนที่กำลังจะ   

เขาสูอุตสาหกรรม และเตรียมการสำหรับผลิตกำลังคนในสาขาที่ขาดแคลน เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีในอนาคต รวมทั้งเรงรัด และขยายผลระบบคุณวุฒิวิชาชีพ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุม 

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน  

4. ดึงดูดคนเกงจากทั่วโลกเขามารวมทำงาน และสงเสริมผูมีความสามารถสูงสนับสนุน

ใหธุรกิจชั้นนําในประเทศดึงดูดบุคคลที่มีความสามารถระดับสูงจากทั่วโลกโดยเฉพาะคนไทย เพื่อกลับมาเปน   

ผู นําการเปลี่ยนแปลงและถายทอดประสบการณ ความรู ความเชี่ยวชาญใหแกบุคลากรในองคกร ซึ่งจะ    

ชวยกระตุนใหเกิดการสรางธุรกิจ ผลิตภัณฑและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับประเทศ โดยในระยะแรกให

ความสำคัญกับการดึงดูดนักวิจัย ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมารวมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหนา  

ในสาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย รวมทั้งมีพ้ืนที่ใหกลุมผูมีความสามารถพิเศษที่มีศักยภาพสูงไดทำงานรวมกนั 

หรือรวมกับเครือขายอ่ืน ๆ เพ่ือสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม ๆใหกับประเทศ 

5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ  

5.1 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ำและความยากจน 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุงเนนการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและนวัตกรรมในเชิงพื้นที่   

ที่สามารถชวยแกปญหาความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสสำหรับผูดอยโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตผูสูงวัย

ควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยใหพรอม สำหรับโลกยุคดิจิทัลและอุตสาหกรรม 4.0 ตามความเหมาะสม

ไดอยางเปนรูปธรรม โดยระยะแรกจะใหความสำคัญกับการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานสุขภาพของ

ประชาชนอยางครบวงจร ทั้งระบบยา วัคซีน เวชภัณฑและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
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5.2 สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

ขั้นสูงเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน สามารถตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลง และสรางความ   

เปนเลิศของประเทศในอนาคต โดยมุงเนนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใชใหเกิดประโยชน      

ในเชิงธุรกิจ กำหนดวาระการวิจัยแหงชาติ สงเสริมความรวมมือและการเปนหุนสวนของทุกฝายทั้งภาครัฐ 

ภาคการศึกษา ชุมชน และภาคเอกชน ในทุกสาขาการผลิตและบริการสรางสภาพแวดลอมและองค

ประกอบของระบบวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมใหเขมแข็ง รวมทั้งบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

กับการนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

5.3 สรางเครือขายการทำวิจัยระหวางภาคสวนตาง ๆ ปฏิรูป และบูรณาการระบบ

การเรียนการสอนกับระบบงานวิจัยและพัฒนา ใหเอ้ือตอการเพ่ิมศักยภาพ ดานนวัตกรรมของประเทศ เพ่ือ

สนับสนุนการสรางความเขมแข็งของธุรกิจไทยทุกระดับในเวทีการคาโลก สงเสริมกระบวนการการทำงาน

ของภาครัฐและภาคเอกชนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมใหเปนระบบเปดและมี

การบูรณาการการทำงานกันอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเช่ือมโยงระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาค

ธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การสรางนักวิจัยมืออาชีพและนวัตกรที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและยกระดับ

งานวิจัย การเพ่ิมศักยภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

6. สงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะทุกชวงวัย  

6.1 มุงเนนการพัฒนาโรงเรียนควบคูกับการพัฒนาครู เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับบนพื ้นฐานการสนับสนุนที ่คำนึงถึงความจำเปนและศักยภาพของ

สถาบันการศึกษาแตละแหง พรอมทั้งจัดใหมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ และสรางระบบวัดผล

โรงเรียนและครูที่สะทอนความรับผิดชอบตอผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน คืนครูใหนักเรียนโดยลดภาระงานที่ไม

จำเปน รวมถึงจัดใหมีระบบฐานขอมูล เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการเชื่อมโยงหรือสงตอขอมลูครู

ครอบครัวและผูเรียนระหวางหนวยงานตาง ๆ ตั้งแตแรกเกิดจนถึงการพัฒนาตลอดชวงชีวิต ตลอดจน

พัฒนาชองทางใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

6.2 พัฒนาแพลตฟอรมการเรียนรูผานระบบดิจิทัล พรอมทั้งสงเสริมใหมีการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสรางสรรคที ่เหมาะสมมาใชในการเรียนการสอนออนไลน แบบเปดที่

หลากหลาย เพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับชวงวัย ตลอดจนพัฒนา 

แหลงเรียนรูและอุทยานการเรียนรูสำหรับเยาวชนที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต และสงเสริมการเรียน

การสอนที่เหมาะสมสำหรับผูที่เขาสูสังคมสูงวัย  

6.3 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยบูรณาการการดำเนินงานระหวางหนวย

จัดการศึกษากับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มุงเนนกลุมเด็กดอยโอกาส และกลุมเด็กนอก

ระบบการศึกษา ปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับความจำเปนของผูเรียนและลักษณะ

พื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบโรงเรียนพี่เลี้ยงจับคูระหวางโรงเรียนขนาดใหญที่มีคุณภาพการศึกษาดีกับ

โรงเรียนขนาดเล็กเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการสงเสริมใหภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่เขามามี    

สวนรวมในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ สนับสนุนเด็กที่มีความสามารถแตไมมีทุนทรัพยเปนกรณีพิเศษ 
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ตลอดจนแกไขปญหาหนี้ในทางการศึกษา โดยการปรับโครงสรางหนี้กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา และ

ทบทวนรูปแบบการใหกูยืมเพ่ือการศึกษาที่เหมาะสม  

6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกชวงวัย โดยกำหนดระบบที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะและ

เพิ่มประสิทธิภาพของทุกชวงวัย อาทิ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับระบบคุณวุฒิ

วิชาชีพ โดยมีกลไกการวัดและประเมินผลเพื่อเทียบโอนความรูและประสบการณหนวยการเรียนที่ชัดเจน  

สงเสริมเยาวชนที่มีศักยภาพดานกีฬาสามารถพัฒนาไปสูนักกีฬาอาชีพ การกำหนดมาตรฐานฝมือแรงงาน 

การจัดใหมีระบบที่สามารถรองรับความตองการพัฒนาปรับปรุงทักษะอาชีพของทุกชวงวัย เพื่อรองรับการ

เปลี่ยนสายอาชีพใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงานที่อาจจะเปลี่ยนไปตามแนวโนมความกาวหนา

ทางเทคโนโลยีในอนาคต  

6.5 สงเสริมหลักคิดที่ถูกตอง โดยสอดแทรกการปลูกผังวินัยและอุดมการณที่ถูกตอง

ของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกตองดานคุณธรรม จริยธรรม การมีจิตสาธารณะ การเคารพกฎหมาย และกติกา

ของสังคมเขาไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรมควบคูกัน การสงเสริมกลไกสรางความเขมแข็งของ

สถาบันครอบครัวในทุกมิติอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ ปรับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาใหเอื้อตอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะรวมทั้งลงโทษผูละเมิดบรรทัดฐานที่ดีทาง

สังคม ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนในการขับเคลื่อนประเทศ 

7. จัดทำระบบปริญญาชุมชนและการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนนออกแบบหลักสูตร

ระยะสั้นตามความสนใจ พัฒนาทักษะตาง ๆ ที่ใชในการดำรงชีวิตประจำวัน และทักษะอาชีพของคน       

ทุกชวงวัยในพื้นที่และชุมชนเปนหลัก พรอมทั้งศึกษาแนวทางการพัฒนา เปนรูปแบบธนาคารหนวยกิต    

ซึ่งเปนการเรียนเก็บหนวยกิตของวิชาเรียน เพื่อใหผู เรียนสามารถเรียนขามสาขาวิชาและขามสถาบันการศึกษา 

หรือทำงานไปพรอมกัน หรือเลือกเรียนเฉพาะหลักสูตรที่สนใจ เพื่อสรางโอกาสของคนไทยทุกชวงวัย และ

ทุกระดับสามารถพัฒนาตนเองทั้งในดานการศึกษาและการดำรงชีวิต 

นโยบายเรงดวน ขอที่7 การเตรียมคนไทยสู ศตวรรษที ่ 21 โดยสรางแพลตฟอรม      

การเรียนรูใหมในระบบดิจิทัลปรับปรุงรูปแบบการเรียนรูมุงสู ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรเทคโนโลยี     

ดานวิศวกรรม คณิตศาสตร โปรแกรมเมอรและภาษาตางประเทศ สงเสริมการเรียนภาษาคอมพิวเตอร 

(Coding) ตั้งแตระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพในทุกตำบล สงเสริมการพัฒนาหลักสูตร

ออนไลนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพื่อแบงปนองคความรูของสถาบันการศึกษาสูสาธารณะ เชื่อมโยง

ระบบการศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจสรางนักวิจัยใหมและนวัตกรเพื่อเพิ่มศักยภาพดานเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของประเทศสรางความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลนและโครงขายสังคม

ออนไลนของคนไทยเพื่อปองกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร

และสามารถใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการกระจายขอมูลขาวสารที่ถูกตอง การสรางความสมานฉันท

และความสามคัคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่จำเปนในการดำเนินชีวิต 
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2.3.2 แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 

แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 เปนแผนที่วางกรอบเปาหมายและทิศ

ทางการจัดการศึกษาของประเทศ ซึ่งกำหนดวิสัยทัศนไววา “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอด

ชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  

1) เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ  

2) เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะที่สอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและยุทธศาสตรชาติ  

  3) เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และ

รวมมือผนึกกำลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4) เพื ่อนำประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศที ่ม ีรายได ปานกลางและความเหลื ่อมล้ำภายใน    

ประเทศลดลง 

แผนการศึกษาแหงชาติไดวางเปาหมายไว 2 ดาน คือ 

1. เปาหมายดานผูเรียน โดยมุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษที่ 21 

2. เปาหมายของการจัดการศึกษา 5 ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพื่อการบรรลเุปาหมาย 53 ตัวชี้วัด 

ประกอบดวยเปาหมายและตัวช้ีวัดที่สำคัญ ดังน้ี  

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง  

2) ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอยางเทาเทียม  

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ  

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการลงทุนทางการศึกษาที่คุมคาและ

บรรลุเปาหมาย   

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนพลวัตและ

บริบทที่เปลี่ยนแปลง  

ยุทธศาสตรในการพัฒนาการศึกษา 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5. การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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2.3.3 แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ  

แผนพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2564 –2570จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสรางการ

ดำเนินงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยดวยการบูรณาการการทำงานของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมี

เปาหมายหลักใหเด็กปฐมวัยซึ่งเปนชวงวัยที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเด็กใหเปนเด็ก “เกง ดี มีสุข”       

มีพัฒนาการทุกดานแบบองครวมซึ่งเปนหนึ่งในเปาหมายสำคัญของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ประเด็นที่ 11 และประเด็นที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 

- 2579 ยุทธศาสตรที่ 3 ซึ่งมีวัตถุประสงคใหเด็กทุกคนมีพัฒนาการรอบดานตามวัยอยางมีคุณภาพ และได

รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ ดังน้ี 

นโยบายดานเด็กปฐมวัย 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพ 

ตามวัยและตอเน่ือง 

2. การพัฒนาเด็กตามขอ 1 ตองจัดใหเปนระบบและมีความสัมพันธระหวางกัน      

โดยบูรณาการชัดเจนระหวางหนวยงานราชการ และทีไ่มใชราชการ ระหวางวิชาชีพที่สัมพันธกับการพัฒนา

เด็กปฐมวัย และระหวางระดับตาง ๆ ของการบริหารราชการแผนดินจากระดับชาติ สวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น 

3. รัฐและทุกภาคสวนตองรวมกันระดมทรัพยากรใหเพียงพอแกการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ตามนโยบายขอ 1 

วิสัยทัศน  “เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดานเต็มตามศักยภาพ        

เปนพ้ืนฐานของความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

เปาประสงค   เด็กปฐมวัยทุกคน ซึ่งหมายถึง เด็กทุกคนที่อยูในประเทศไทย รวมถึงเด็ก   

ที่เปนลูกแรงงานตางชาติและเด็กที่ไมไดมาจากครอบครัวไทยที่อาศัยอยูในประเทศไทย ตองไดรับการ

พัฒนาอยางรอบดานอยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยตอเนื่อง และสามารถเขาถึงบริการสุขภาพ 

การศึกษา และสวัสดิการสังคม ไดอยางเทาเทียมกัน 

ยุทธศาสตร  

1. การจัดและการใหบริการแกเด็กปฐมวัย  

2. การพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

4. การพัฒนาระบบ และกลไกการบูรณาการสารสนเทศดานเด็กปฐมวัย และการนำไปใชประโยชน  

5. การจัดทำและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการดำเนินการ

ตามกฎหมาย  

6. การวิจัยพัฒนาและเผยแพรองคความรู 

7. การบริหารจัดการ การสรางกลไกการประสานการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล 
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2.3.4 นโยบายและจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงศึกษาธิการมุงมั่นดำเนินการภารกิจหลัก ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

ในฐานะหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนทุกแผนยอยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรูและแผนยอย ที่ 3   

ในประเด็น 11 พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ดานการศึกษา (ฉบับปรับปรุง) 

และนโยบายรัฐบาลทั้งในสวนนโยบายหลักดานการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาศักยภาพคน

ตลอดชวงชีวิต และนโยบายเรงดวน เรื่องการเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 

2566 – 2570) โดยเฉพาะหมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่องตอบโจทย

การพัฒนาแหงอนาคต แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) รวมทั้งนโยบายและแผนตาง ๆ 

ที่เกี่ยวของ โดยมุงหวังใหผูเรียนทุกชวงวัยจะไดรับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในดานโอกาส ความเทาเทียม

ความเสมอภาค ความปลอดภัย และมีสมรรถนะที่สำคัญจำเปนในศตวรรษที่21 และมีความพรอมรวม

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเรงรัดการทำงานภาพรวม

กระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิเพ่ือสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจใหกับสังคมและผลักดันใหการจัดการศึกษา

มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกมิติ 

นโยบายและจุดเนนกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย 

1) เรงสรางความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของสังคม และปองกัน

จากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหมและภัยอื่นๆ โดยมีการดำเนินการตามแผนและมาตรการดานความ

ปลอดภัยใหแกผูเรียน ครู และบุคลากรในรูปแบบตาง ๆ อยางเขมขน รวมทั้งดำเนินการศึกษา วิเคราะห 

วิจัย ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และแสวงหาสถานศึกษาที่ดำเนินการไดดีเยี่ยม (Best Practice) 

เพ่ือปรับปรุง พัฒนาและขยายผลตอไป 

2) เรงปลูกฝงทัศนคติ พฤติกรรม และองคความรูที ่เกี ่ยวของ โดยบูรณาการอยูใน

กระบวนการจัดการเรียนรู เพื่อสรางโอกาสในการเรียนรูและสรางภูมิคุมกัน ควบคูกับการใชสื่อสังคม

ออนไลนในเชิงบวกและสรางสรรค พรอมทั้งหาแนวทางวิธีการปกปองคุมครองตอสถานการณที่เกิดขึ้นกับ 

ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) เสริมสรางการรับรู ความเขาใจ ความตระหนัก และสงเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม  

ที่พึงประสงคดานสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

4) เรงพัฒนาบทบาทและภารกิจของหนวยงานดานความปลอดภัยที่มีอยูในทุกหนวยงาน 

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการใหดำเนินการอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

1) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษานำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปสู การปฏิบัติอยาง          

เต็มรูปแบบ เพ่ือสรางสมรรถนะที่สำคัญจำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 ใหกับผูเรียน 
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2) จัดการเรียนรูใหผู เรียนไดคนพบพรสวรรค ความสนใจ ความถนัดในอาชีพของ

ตนเองดวยการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ทั้งในหองเรียน สถานประกอบการ 

รวมทั้งการเรียนรูผานแพลตฟอรมและหองดิจิทัลใหคำปรึกษาแนะนำ 

3) พัฒนาและบูรณาการกระบวนการจัดการเรียนรูและการวัดประเมินผลฐานสมรรถนะ     

สูการปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อสรางความฉลาดรูดานการอาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สรางตรรกะ

ความคิดแบบเปนเหตุเปนผลใหนักเรียนไทยสามารถแขงขันไดกับนานาชาติ 

4) พัฒนาทักษะดิจิทัลและภาษาคอมพิวเตอร (Coding) สำหรับผูเรียนทุกชวงวัย เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมดิจิทัลในโลกยุคใหม 

5) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร หนาที่พลเมืองและศีลธรรม 

ใหมีความทันสมัย นาสนใจ เหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควบคูไปกับการเรียนรูประวัติศาสตรของทองถิ่น 

และการเสริมสรางวิถีชีวิตของความเปนพลเมืองที่เขมแข็ง 

6) จัดการเรียนรู ตามความสนใจรายบุคคลของผู เร ียนผานดิจิทัลแพลตฟอรมที่

หลากหลาย และแพลตฟอรมการเรียนรูอัจฉริยะที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู สื่อการสอน

คุณภาพสูง รวมทั้งมีการประเมินและพัฒนาผูเรียน 

7) สงเสริมการใหความรูและทักษะดานการเงินและการออม (Financial Literacy)  

ใหกับผูเรียน โดยบูรณาการการทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน กระทรวงการคลัง กองทุน       

การออมแหงชาติ (กอช.) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารออมสิน สหกรณ ฯลฯ ผานกระบวนการเรียนรู 

โครงการ และกิจกรรมตาง ๆ และการเผยแพรสื่อแอนิเมชันรอบรูเรื่องเงิน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการลงทุน

เชิงพาณิชยเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนที่สูงขึ้น 

8) ปรับโฉมศูนยวิทยาศาสตรและศูนยการเรียนรูใหมีรูปลักษณที่ทันสมัย สวยงาม   

รมรื่น  จูงใจ ใหเขาไปใชบริการ โดยมีมุมคนหาความรูดวยเทคโนโลยีทันสมัย มุมจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค       

คิดวิเคราะหของผู เรียน หรือกลุมผูเรียนและการรวมกิจกรรมกับครอบครัว หรือจัดเปนฐานการเรียนรู     

ดานตาง ๆ ที่ผู เรียนและประชาชนสามารถมาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม และไดรับเอกสารรับรอง      

การเขารวมกิจกรรม เพื่อนำไปใชประโยชน ในสวนที่เกี่ยวของหรือสะสมหนวยการเรียนรู (Credit Bank) 

ได รวมทั้งมีบริเวณพักผอนที่มีบริการลักษณะบานสวนกาแฟเพ่ือการเรียนรู 

9) สงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาใหมีการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแหงชาติไปใช

ในการวางแผนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

10) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เนนสมรรถนะและผลลัพธที่ตัวผูเรียน  

3. การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 

1) พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศของนักเรียนเปนรายบุคคล เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการ

สงตอไปยังสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ ้น โดยเฉพาะระดับการศึกษาภาคบังคับ เพื่อปองกันเด็กตกหลนและ     

เด็กออกกลางคัน  
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2) สงเสริมสนับสนุนใหเด็กปฐมวัยที่มีอายุต้ังแต 3 ปขึ้นไปทุกคน เขาสูระบบการศึกษา 

เพื่อรับการพัฒนาอยางรอบดาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและตอเนื่องอยางเปนระบบ โดยบูรณาการ       

รวมงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3) พัฒนาขอมูลและทางเลือกที่หลากหลายใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายหมายพิเศษ 

และกลุมเปราะบาง รวมทั้งกลุม NEETs ในการเขาถึงการศึกษา การเรียนรู และการฝกอาชีพอยางเทาเทียม 

4) พัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) 

และการเรียนรูที่บานเปนหลัก (Home-based Learning) 

4. การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

1) พัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบโมดูล (Modular 

System) มีการบูรณาการวิชาสามัญและวิชาชีพในชุดวิชาชีพเดียวกัน เชื่อมโยงการจัดการอาชีวศึกษาทั้ง 

ในระบบ นอกระบบ และระบบทวิภาคีรวมทั้งการจัดการเรียนรูแบบตอเนื่อง (Block Course) เพื่อสะสม   

หนวยการเรียนรู (Credit Bank) รวมมือกับสถานประกอบการในการจัดการอาชีวศึกษาอยางเขมขนเพ่ือ

การมีงานทำ 

2) ขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ และยกระดับ

สมรรถนะกำลังคน ตามกรอบคุณวุฒิอางอิงอาเซียน และมาตรฐานสากล รวมทั้งขับเคลื่อนความเปนเลิศ

ทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) โดยความรวมมือกับภาคเอกชนและสถานประกอบการในการ

ผลิตกำลังคนที่ตอบโจทยการพัฒนาประเทศ 

3) พัฒนาสมรรถนะอาชีพที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ โดยการ Re-skill Up-

skill และ New skill เพื่อใหทุกกลุมเปาหมายมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น พรอมทั้งสรางชองทางอาชีพใน

รูปแบบหลากหลาย ใหครอบคลุมผู เรียนทุกกลุมเปาหมาย รวมทั้งผู สูงอายุ โดยมีการบูรณาการความ

รวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ 

4) สงเสริมการพัฒนาแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอาชีวศึกษา (V-NET) 

ตามสมรรถนะที่จำเปนในการเขาสู อาชีพ และการนำผลการทดสอบไปใชคัดเลือกเขาทำงานศึกษาตอ 

ขอรับประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใชดิจิทัล (Digital Literacy) การขอรับวุฒิบัตรสมรรถนะ

ภาษาอังกฤษ (English Competency) 

5) จัดตั้งศูนยใหคำปรึกษาการจัดตั้งธุรกิจ (ศูนย Startup) ภายใตศูนยพัฒนาอาชีพ 

และการเปนผูประกอบการและพัฒนาศูนยบมเพาะผูประกอบการอาชีวศึกษา เพื่อการสงเสริมและพัฒนา 

ผู ประกอบการดานอาชีพ ทั้งผู เรียนอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเชื่อมโยงกับ กศน. และสถาน

ประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่สอดคลองกับการประกอบอาชีพในวิถีชีวิตรูปแบบใหม 

6) เพิ่มบทบาทการอาชีวศึกษาในการสรางและพัฒนาผูประกอบการและกำลังแรงงาน

ในภาคเกษตร โดยเฉพาะกลุมเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) และกลุมยุวเกษตรกรอัจฉริยะ (Young 

Smart Farmer) ที่สามารถรองรับการประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมได 
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7) สงเสริม และสนับสนุนการผลิตและพัฒนากำลังคนทุกชวงวัยเพื่อการมีงานทำ โดย

บูรณาการความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องคกรทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันสังคมอ่ืน 

8) พัฒนาหลักสูตรอาชีพสำหรับกลุมเปาหมาย ผูอยูนอกระบบโรงเรียนและประชาชน

ที่สอดคลองมาตรฐานอาชีพ เพื่อการเขาสูการรับรองสมรรถนะและไดรับคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิ

แหงชาติ รวมทั้งสามารถนำผลการเรียนรูและมวลประสบการณเทียบโอนเขาสูการสะสมหนวยการเรียนรู 

(Credit Bank) ได 

5. การสงเสริมสนับสนุนวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1) สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการตามหลักเกณฑการประเมินวิทยฐานะแนวใหม 

Performance Appraisal (PA) โดยใชระบบการประเมินตำแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ระบบ Digital Performance Appraisal (DPA)  

2) สงเสริมสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาสมรรถนะทางดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามกรอบ

ระดับสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับการศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐานและระดับอาชีวศึกษา 

3) พัฒนาครูใหมีความพรอมดานวิชาการและทักษะการจัดการเรียนรู การใชเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมผานแพลตฟอรมออนไลนตาง ๆ รวมทั้งใหเปนผูวางแผนเสนทางการเรียนรู การประกอบ

อาชีพ และการดำเนินชีวิตของผูเรียนไดตามความสนใจและความถนัดของแตละบุคคล 

4) พัฒนาขีดความสามารถของขาราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี

สมรรถนะที่สอดคลองและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต 

5) เรงรัดการดำเนินการแกไขปญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

ควบคูกับการใหความรูดานการวางแผนและการสรางวินัยดานการเงินและการออม 

6. การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 

1) ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดวยนวัตกรรม และการนำเทคโนโลยีดิจทิลั 

มาเปนกลไกหลักในการดำเนินงาน (Digitalize Process) การเชื่อมโยงและแบงปนขอมูล (Sharing Data) 

การสงเสริมความรวมมือบูรณาการกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอก 

2) ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสามารถใชงาน         

เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบราชการ 4.0 

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณและทุกชองทาง 

3) ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา โดยยึดหลัก

ความจำเปนและใชพ้ืนที่เปนฐาน ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสำคัญ 

4) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบการคัดเลือกขาราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ในตำแหนงและสายงานตาง ๆ 
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5) สงเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของสวนราชการใหเปนไปตามกลไกการประเมิน

คุณธรรม และความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

7. การขับเคลื่อนกฎหมายการศึกษาและแผนการศึกษาแหงชาติเรงรัดการดำเนินการ

จัดทำกฎหมายลำดับรองและแผนการศึกษาแหงชาติเพ่ือรองรับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติควบคูกับ

การสรางการรับรูใหกับประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง 

การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสูการปฏิบัติ 

1. ใหสวนราชการ หนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเนนเปนกรอบ

แนวทางในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการไดใหแนวทางในการบริหารงบประมาณไว 

2. ใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเนนสู

การปฏิบัติระดับพื้นที่ โดยใหผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 

และสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนฝายเลขานุการ 

และผูชวยเลขานุการตามลำดับ โดยมีบทบาทภารกิจในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับ

นโยบาย และจัดทำรายงานเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

3. กรณีมีปญหาในเชิงพื้นที่หรือขอขัดของในการปฏิบัติงาน ใหศึกษา วิเคราะหขอมูล และ

ดำเนินการแกไขปญหาในระดับพื้นที่กอน โดยใชภาคีเครือขายในการแกไขขอขัดของ พรอมทั้งรายงาน     

ตอคณะกรรมการติดตามฯ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ตามลำดับ 

อนึ่ง สำหรับภารกิจของสวนราชการหลักและหนวยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหนาที่ 

(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งไดดำเนินการอยูกอน หากมี

ความสอดคลองกับหลักการนโยบายและจุดเนนขางตนใหถือเปนหนาที ่ของสวนราชการหลัก และ

หนวยงานที ่เกี ่ยวของตองเรงร ัดกำกับ ติดตาม ตรวจสอบใหการดำเนินการเกิดผลสำเร็จ และมี

ประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรมดวยเชนกัน 

วาระเรงดวน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

วาระที่ 1 ความปลอดภัยของผูเรียน โดยจัดใหมีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหผู เรียนเกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีความสุข และไดรับการปกปองคุมครอง

ความปลอดภัยทั้งดานรางกายและจิตใจ รวมถึงการสรางทักษะใหมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย

อันตรายตาง ๆ ทามกลางสภาพแวดลอมทางสังคม 

วาระที่ 2 หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุงเนนจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของ

ผูเรียนเปนหลัก และพัฒนาผูเรียนใหเกิดสมรรถนะที่ตองการ 

วาระที่ 3 Big Data พัฒนาการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบและไมซ้ำซอน เพื่อใหไดขอมูล 

ภาพรวมการศึกษาของประเทศที่มีความครบถวน สมบูรณ ถูกตอง เปนปจจุบัน และสามารถนำมาใช    

ประโยชนไดอยางแทจริง 
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วาระที่ 4 ขับเคลื่อนศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุน

การดำเนินงานของศูนยความเปนเลิศทางการอาชีวศึกษา ตามความเปนเลิศของแตละสถานศึกษาและตาม

บริบทของพื้นที่ สอดคลองกับความตองการของปจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอน  

ดวยเครื่องมือที่ทันสมัย สอดคลองกับเทคโนโลยีปจจุบัน 

วาระที่ 5 พัฒนาทักษะทางอาชีพ สงเสริมการจัดการศึกษาที่เนนพัฒนาทักษะอาชีพของ      

ผูเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางอาชีพและรายไดที่เหมาะสม และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

วาระที่ 6 การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรูตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกชวงวัยใหมี

คุณภาพ และมาตรฐานประชาชนในแตละชวงวัยไดรับการศึกษาตามความตองการอยางมีมาตรฐาน 

เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแตวัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความ

พรอมในการเขาสูสังคมผูสูงวัย 

วาระที่ 7 การจัดการศึกษาสำหรับผูที่มีความตองการจำเปนพิเศษ สงเสริมการจัดการศึกษา

ใหผู ที่มีความตองการจำเปนพิเศษไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ สามารถดำรงชีวิตในสังคมอยางมี

เกียรติศักด์ิศรีเทาเทียมกับผูอ่ืนในสังคม สามารถชวยเหลือตนเองและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

2.3.5 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงศึกษาธิการ       

ไดกำหนดสาระสำคัญไวดังน้ี 

วิสัยทัศน 

“ภายในป 2570 ผู เรียนทุกชวงวัยไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม

จริยธรรม มีทักษะที่จำเปนพรอมเรียนรูตลอดชีวิตและปรับตัวสอดคลองกับวิถีชีวิตโลกยุคใหม”  

พันธกิจ 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

2. สรางโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 

3. ผลิต พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพกำลังคนที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตอง

การของตลาดแรงงานและความตองการของประเทศ  

4. สงเสริม สนับสนุนการสรางผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและ     

สิ่งประดิษฐที ่สามารถนำไปใชประโยชนสำหรับการพัฒนาดานการศึกษา สังคม หรือสรางมูลคาเพ่ิม       

เชิงเศรษฐกิจ 

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาใหทันสมัย มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

ผลสัมฤทธิ ์

1. ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะการเรียนรู 

และทักษะที่จำเปนของโลกยุคใหม สามารถเขาถึงการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ตามพหุปญญา 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
81 

2. กำลังคนมีสมรรถนะสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน และความตองการ

ของประเทศ 

3. ประชาชนกลุมเปาหมายไดรับบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยาง

ทั่วถึงและเทาเทียม ดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศ 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ 

ปลูกฝงคานิยมที่ถูกตอง และเสริมสรางภูมิคุมกัน สามารถปรับตัวรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมไดตาม

สถานการณ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสรางขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ผูเรียนและประชาชนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนา

ทักษะ สมรรถนะวิชาชีพ ตามความตองการของตลาดแรงงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหง  

การเรียนรู 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ  

1) ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีทักษะที่จำเปน  

ในโลกยุคใหมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพตามพหุปญญา และการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

2) ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

และไดรับการสงเสริมใหมคีวามกาวหนาในวิชาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3) มีผลงานวิจัย องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่สามารถนำไปใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนาการศึกษา สังคม หรือสรางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยาง

ทั่วถึงและเสมอภาค 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ประชาชนกลุมเปาหมาย มีหลักประกันในการ  

เขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตอยางทั่วถึง เสมอภาค และเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหมีความรูความเขาใจ   

ที่ถูกตองมีความตระหนักในการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวของกับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่6 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการศึกษาใหทันสมัย  มีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค/เปาหมายการใหบริการ ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและทันสมัย 
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  2.3.6 เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

  การประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly 

– UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผูนำประเทศสมาชิกสหประชาชาติและประเทศไทย รวม 193 ประเทศ 

ไดลงนามรับรองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ทดแทนเปาหมา

ยารพัฒนาแหงสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในป 2558  

      เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกใชเปนเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของประเทศ

ไทยและของโลกจนถึงป ค.ศ.2030 (พ.ศ.2573) เปนระยะเวลา 15 ป ประกอบดวย 17 เปาหมาย (Goal) 

69 เปาหมายยอย (SDG Targets) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม

อยางสมดุล อันเปนสามเสาหลักของการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีเปาหมายสูงสุดเพ่ือขจัดความยากจน ลดความ

เหลื่อมล้ำ โดยไมทิ้งใครไวเบื้องหลัง ไมทำลายแหลงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหความสำคัญมาก

ย่ิงขึ้นตอการมีสวนรวมของทุกภาคสวนซึ่งจะตองรวมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ย่ังยืน 

    กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลัก (Goal)             

การขับเคลื ่อนเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs)ใน

เปาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 (การประชุม กพย. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563) โดยมี

กระทรวงการตางประเทศ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมเปนหนวยงาน 

รวมรับผิดชอบและประสานงานระดับเปาหมายยอย (Target) รวม 10 เปาหมายยอย (SDGs Targets) 

โดยที่กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 8 เปาหมายยอย (Target) ดังน้ี 

  เปาหมายยอยที่ 4.1 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนสำเร็จการศึกษาระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เทาเทียม และไมมีคาใชจาย นำไปสูผลลัพธทางการเรียนที่มี

ประสิทธิผล ภายในป พ.ศ. 2573 

    เปาหมายยอยที่ 4.2 : สรางหลักประกันวาเด็กชายและเด็กหญิงทุกคนเขาถึงการพัฒนา 

การดูแล และการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษา สำหรับเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพ เพ่ือใหเด็กเหลาน้ันมี

ความพรอมสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ภายในป 2573 

     เปาหมายยอยที่ 4.4 เพิ่มจำนวนเยาวชนและผูใหญที่มีทักษะที่เกี่ยวของ รวมถึงทักษะ

ทางดานเทคนิคและอาชีพสำหรับการจางงาน การมีงานที่มีคุณคา และการเปนผูประกอบการภายในป 

2573 

  เปาหมายยอยที่ 4.5 ขจัดความเหลี่อมล้ำทางเพศดานการศึกษาและสรางหลักประกันวา  

กลุมที่เปราะบางซึ่งรวมถึงผูพิการ ชนพื้นเมือง และเด็ก เขาถึงการศึกษาและการฝกอาชีพทุกระดับอยางเทาเทียม 

ภายในป พ.ศ. 2573 

  เปาหมายยอยที่ 4.6 สรางหลักประกันวาเยาวชนทุกคนและผูใหญในสัดสวนสูงทั้งชาย

และหญิง สามารถอานออกเขียนไดและคำนวณได ภายในป 2573  

  เปาหมายยอยที่ 4.7 สรางหลักประกันวาผูเรียนทุกคนไดรับความรูและทักษะที่จำเปน

สำหรับสงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมไปถึงการศึกษาสำหรับการพัฒนาอยางยั่งยืนและการมีวิถีชีวิตที่
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ยั่งยืน สิทธิมนุษยชน ความเสมอภาคระหวางเพศ การสงเสริมวัฒนธรรมแหงความสงบสุข และไมใชความ

รุนแรง การเปนพลเมืองของโลก และความนิยมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการมีสวนรวมของ

วัฒนธรรมตอการพัฒนาที่ย่ังยืน ภายในป 2573 

  เปาหมายยอยที่ 4.A สรางและยกระดับอุปกรณและเครื่องมือทางการศึกษาที่ออนไหว 

ตอเด็กผู พิการ และเพศภาวะ และใหมีสภาพแวดลอมทางการเรียนรู ที ่ปลอดภัย ปราศจากความรุนแรง 

ครอบคลุมและมีประสิทธิผลสำหรับทุกคน 

    เปาหมายยอยที่ 4.C เพิ่มจำนวนครูที่มีคุณวุฒิ รวมถึงการดำเนินการผานทางความรวมมือ

ระหวางประเทศในการฝกอบรมครูในประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศพัฒนานอยที่สุด

และรัฐกำลังพัฒนาที่เปนเกาะขนาดเล็ก ภายในป 2573 

       ภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีสวนเกี ่ยวของสนับสนุนใหบรรลุ

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายหลัก (Goal) ที่ 4 สรางหลักประกันวาทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพ

อยางครอบคลุมและเทาเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และทุกรายเปาหมายยอย 

Target) ที่กระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเปาหมายการ

พัฒนาที่ย่ังยืน  

2.3.7 แผนพัฒนาการศึกษากลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน (พ.ศ.2566- 2570) 

กรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาของพื้นที่จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน คือ จังหวัดระนอง 

พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรังและสตูล  

วิสัยทัศน 

“ผูเรียนทุกชวงวัย ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาใหมีสมรรถนะ มีภูมิคุมกันและรู 

เทาทันทุกการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 

1. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  

2. พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของผูเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

3. สรางโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนทุกชวงวัย โดยการบริการการศึกษาที่หลากหลาย  

4. สงเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนใหสอดคลองทิศทางการพัฒนาของพ้ืนที่ และมีความ 

พรอมในการแขงขัน  

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

เปาประสงค 

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพสามารถจัดการศึกษา

ทุกรูปแบบ ทุกระดับไดอยางมีคุณภาพ 
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2. ผูเรียนทุกชวงวัยมีความรู ทักษะที่สำคัญ เปนพลเมืองที่ดี ภูมิใจในความเปนไทย มีความ

รักหวงแหนในสถาบันหลักของชาติ ดำรงชีวิตที ่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม มีภูมิคุ มกันและรู เทาทันทุก       

การเปลี่ยนแปลง สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผูเรียนทุกชวงวัยไดรับโอกาสในการบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพอยางทั่วถึง  

4. กำาลังคนมีสมรรถนะตรงตามหลักสูตร ความตองการระดับพ้ืนที่ ระดับประเทศและระดับ

สากล สามารถเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

5. ระบบการบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลทุกภาค

สวนมีสวนรวม 

ยุทธศาสตร/ กลยุทธ/ตัวชี้วัด 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามภารกิจของหนวยงาน 

และแนวทางที่กำหนดใหมีความรูทักษะดานภาษาและทักษะดิจิทัลเพื่อใชในการปฏิบัติงานใหผูเรียนมี

คุณภาพและประยุกตใชใหเหมาะสมกับทุกสถานการณ  

2. สงเสริมการพัฒนาครู ใหมีความรู ในการพัฒนาหลักสูตรที ่สอดคลองกับบริบทมี

ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการบนฐานพหุปญญา 

3. สงเสริม สนับสนุนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาสรางและนำนวัตกรรมไปใชในการจัด

การศึกษาเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูตามศักยภาพของผูเรียน 

4. สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูผลการปฏิบัติงานที่เปนเลิศของครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาใหครอบคลุม ทุกระดับและสังกัด ในรูปแบบที่หลากหลาย 

5.สงเสริมการพัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม การวัดผล การประเมินผล และทักษะ     

การแนะแนว เพ่ือที่สะทอนผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูเรียน 

6. สงเสริมการสรางขวัญกำลังใจ และสรางแรงจูงใจครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ตัวชี้วัด 

1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. สถานศึกษาที่มีการจัดทำ พัฒนาหลักสูตรบูรณาการบนฐานพหุปญญา 

3. นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลที่ไดรับการเผยแพร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยใหสอดคลองกับ    

ทิศทางการพัฒนาพื้นที่และประเทศ 

1. สงเสริมการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐานในระดับชาติและระดับสากล สอดคลอง

กับพ้ืนที่และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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2. สงเสริมการจัดการศึกษาแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนา

ศักยภาพผูเรียนทุกชวงวัยและทุกกลุมอยางเหมาะสม สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตใหมีสมรรถนะ ทักษะการ

เรียนรู มีภูมิคุ มกันพรอมรับทุกการเปลี่ยนแปลง มีทักษะอาชีพ ทักษะในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีความสามัคคีปรองดอง อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และนอมนำพระราชปณิธาน 

พระราชกระแสดานการศึกษาสูการปฏิบัติเพ่ือเสริมสรางความมั่นคงของชาติ  

3. สงเสริมใหสถานศึกษาทุกระดับพัฒนาหลักสูตรใหมีความสอดคลอง เชื่อมโยงกัน มีความ

เหมาะสม ตรงตามความตองการและบริบทของพื้นที่ รวมทั้ง ศักยภาพของผูเรียน โดยการมีสวนรวมของ

ภาคีเครือขาย ภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ  

4. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายที่เกี ่ยวของ 

เพื่อใหมีสมรรถนะตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่และประเทศ จัดทำฐานขอมูลการผลิต

และความตองการกำลังคน พัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาเพื่อใหเห็นทางเลือกประกอบการตัดสินใจ

ศึกษาศึกษาตอตามความถนัดและความสนใจ 

5. สรางภาคีเครือขายความรวมมือระหวางประชาชน ภาครัฐ สถานประกอบการ องคกรทั้ง

ในและตางประเทศ เพ่ือกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนมีความเขมแข็ง 

6. สงเสริมการผลิต พัฒนาและใชสื่อเพื่อการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับสถานการณและ

การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยการนำเทคโนโลยีมาใชเพ่ือใหมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาที่นอมนำพระราชปณิธาน พระราชกระแสดาน

การศึกษา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนรองรับทุกการเปลี่ยนแปลง 

3. เครือขายความรวมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 

4. สัดสวนผูเรียนอาชีวศึกษากับผูเรียนสามัญศึกษา 

5. สถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในการเปนพลเมืองดี อนุรักษประเพณี วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม เพ่ือสงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนตามบริบทเชิงการทองเที่ยวในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและการเรียนรูตลอด

ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพ่ือเพ่ิมโอกาส ความเสมอ

ภาคและความเทาเทียมทางการศึกษา โดยการบูรณาการความรู ทั้งเนื้อหา วิธีการ แหลงเรียนรูและภูมิ

ปญญาทองถิ่น  
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2. สงเสริมการเขาถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามชวงวัยและตามศักยภาพของผูเรียน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำนึงถึงความมีเหตุมีผล มีความพอดี พอประมาณ ผานระบบ

เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3. สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา โดยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายบนฐานพหุปญญา 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะที่จำเปนในศตวรรษที่ 21  

4. สงเสริมการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแก

นักเรียนที่มีความตองการจำเปน หรือมีศักยภาพที่สามารถพัฒนาใหโดดเดน เชน การจัดหาทุนและแหลง

ทุนทางการศึกษา  

5.พัฒนาแหลงเรียนรูเพื่อเอื้อตอการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีความหลากหลาย

สามารถเขาถึงแหลงเรียนรูอยางสะดวก กระตุนใหใชแหลงเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการ ความถนัด

และความสนใจในพื้นที่ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียนในแตละระดับและ

ความจำเปนของแตละกลุมผูเรียน โดยการสนับสนุนของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพรอม 

ตัวชี้วัด 

1. สัดสวนนักเรียนปฐมวัย (อายุ 3-5 ป) ตอประชากร กลุมอายุ 3-5 ป  

2. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากร อายุ 15-59 ป 

3. ผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา 15 ป 

ยุทธศาสตรที ่ 4 การผลิต พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความเปนเลิศและ

ความสามารถในการแขงขัน 

1. เสริมสรางองคความรูครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย นวัตกรรมที่สราง

ผลผลิตและมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในดานเกษตรหลัก อุตสาหกรรม และการทองเที่ยวกลุมตาง ๆ ของ

พ้ืนที่ ยกระดับการผลิตสินคาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2. สงเสริมการสราง และพัฒนานวัตกรรม เพื่อการขยายผลและตอยอดองคความรูสูความ

เปนเลิศในเฉพาะสาขา หรือเฉพาะดาน สามารถเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของพ้ืนที่และประเทศ 

3. สงเสริมการพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเดนเปนพิเศษอยางตอเน่ืองทุกระดับการศึกษา

เพื่อเปนทุนทางปญญาในการแกไขปญหาทางการศึกษา และการพัฒนาพื้นที่ใหมีความสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณตาง ๆ 

4. สงเสริม สนับสนุนการใชงานวิจัย เปนเครื่องมือในการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาดาน

อ่ืน ๆ ของพ้ืนที่ 

ตัวชี้วัด 

1. นวัตกรรม งานวิจัยทางการศึกษาและงานวิจัยที ่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที ่ไดรับการ

เผยแพรและนำไปใชประโยชน 
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2. สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกสรางความรวมมือ เปนเครือขายงานวิจัย 

3. บุคลากรที่มีศักยภาพพิเศษไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

1. สงเสริมใหนำระบบเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรูในทุกชวงวัย

เพ่ือเอ้ือตอการบริหารงานในทุกสถานการณของการเปลี่ยนแปลงและการจัดการเรียนรูวิถีใหม 

2. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชน องคคณะบุคคล 

เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

3. สงเสริมสนับสนุนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศกลางดานการศึกษาและที่เกี่ยวของ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

4. สงเสริมใหมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน และนำผลการประเมิน 

มาใชในการปรับปรุง พัฒนาอยางตอเน่ือง 

5. พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยการมีสวนรวมของผูที่มีสวน

เกี่ยวของ 

ตัวชี้วัด 

1. สถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการและการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ  

2. สัดสวนผูเรียนระหวางรัฐตอเอกชน 

3. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงาน 

2.3.8. แผนพฒันาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570  

เปาหมายการพัฒนา 

“เมืองแหงคุณภาพชีวิตที่ดีและย่ังยืน” 

พันธกิจ 

1. มุงสรางศักยภาพทางเศรษฐกิจดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว 

ใหมีความมั่งคัง่และ มีความรบัผิดชอบตอสังคม 

2. พัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความมั่นคง สามารถ

ดำรงชีวิต ไดอยางมีคุณภาพ 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืนและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีบนความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

4. สงเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกภาคสวน    

5. เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ   
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เปาประสงค 

1. เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอยางสมดุลและตอเน่ือง 

2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีและชุมชนเขมแข็ง 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการจัดการอยางย่ังยืน 

ประเด็นการพฒันาจังหวัด 
1. การสรางฐานของเศรษฐกิจของจังหวัดดานการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มั่นคง

และย่ังยืน  

2. สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อสรางรายได         

ใหเติบโตอยางตอเน่ือง 

3. เสริมสรางความมั่นคงทางสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยาง       

มีคุณภาพ 

4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม พะยูน สัตวทะเลหายาก  และ

พลังงานอยางเหมาะสมกับชุมชน/พ้ืนที่ และมีความย่ังยืน 

การจัดการศึกษา เกี่ยวของกับประเด็นการพัฒนาที่ ๓ เสริมสรางความมั่นคงทาง

สังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาเรียนรูอยางมีคุณภาพ 

เปาประสงค 

1. ตรังเปนสังคมอยูเย็นเปนสุข 

2. ประชาชนมีรายไดและหลักประกันที่มั่นคง 

3. อัตราการตายดวยโรคที่เปนปญหาสำคัญลดลง 

4. ประชาชนมีการศึกษาเรียนรูดีและมีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

1. เสริมสรางสังคมคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ครอบครัวอบอุน ชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง 

ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใตเศรษฐกิจฐานราก ของคนทุกชวงวัย 

3. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงาน

ผูสูงอายุ และแรงงานคนพิการ ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

4. พัฒนาการศึกษาทุกระดับและแกไขปญหาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ 

5. พัฒนาฐานขอมูลทางดานสังคม เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

6. การชวยเหลือผูไดรับความเดือดรอนและไดรับผลกระทบจากสถานการณการ    

แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
89 

ตัวชี้วัดตามประเด็นพัฒนาที่ 3  

ตัวชี้วัดที่ 16 จำนวนปการศึกษาเฉลี่ยของประชากรกลุมอายุ 15 ปขึ้นไปเพิ่มขึ้นจาก

ปฐาน (ปฐาน 8.49) 0.25 จากจำนวนปฐาน ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาภาคบังคับรอยละ 98 ตอป  

ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของเด็กดอยโอกาส เด็กออกกลางคัน และเด็กตกหลนไดรับ

การศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม  รอยละ 70 และเพ่ิมปละ รอยละ 5 ของทุกป 

2.3.9 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาของจังหวัดตรัง  

คณะทำงานยกรางแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 ซึ่งประกอบไปดวย

ผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความเช่ียวชาญในแตระดับการศึกษา ผูรับผิดชอบงานนโยบายและแผน งานนิเทศติดตาม

และประเมินผลของหนวยงานทางการศึกษา รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ไดรวมกัน

วิเคราะห SWOT สภาพการจัดการศึกษาจำแนก 5 กลุม คือ กลุม1 ระดับปฐมวัย กลุมที่ 2 ระดับพื้นฐาน 

กลุ มที ่ 3 ระดับอาชีวศึกษา กลุ มที ่ 4 ระดับอุดมศึกษา กลุ มที ่ 5 การศึกษาพิเศษ กศน. และศูนย

วิทยาศาสตร เพื่อใหแตละกลุมไดหาสภาพปจจุบันปญหา ความตองการ มากำหนดเปาประสงคในอีก 5 ป

ขางหนาของแตละกลุม แลวนำเปาประสงคมาเปนตัวตั้งในการวิเคราะห Value chain หาวาตองทำอะไร

เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคที่วางไว/ผูรับผิดชอบ/กลยุทธ/โครงการสำคัญ(กลุมโครงการใหญ)/โครงการ  

การวิเคราะหภายใน ใชทฤษฎีกรอบแนวคิด 2S4M วิเคราะหหาจุดแข็ง (S : Strengths) และ

จุดออน (W : Weaknesses) โดยวิเคราะหองคประกอบดังน้ี  

S1 = ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure)   

S2 = ดานผลผลิตและบริการ (Service)   

M1 = ดานบุคลากร (Man)   

M2 = ดานประสิทธิภาพทางการเงิน (Money)  

M3 = ดานวัสดุ อุปกรณ (Materials)   

M4 = ดานบริหารจัดการ (Management)   

การวิเคราะหภายนอกใชทฤษฎี   CPEST  หาโอกาสและอุปสรรค โดยวิเคราะหองคประกอบดังน้ี  

C =ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ   

P = ดานการเมืองและกฎหมาย  

E = ดานเศรษฐกิจ   

S = ดานสังคมและวัฒนธรรม  

T = ดานเทคโนโลยี  วิเคราะหภายนอก  

การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis)   สภาพปจจุบัน การจัดการศึกษาจังหวัดตรัง 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
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S1 = ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure)  

1. มีหนวยงานจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท 

ครอบคลุมพ้ืนที่บริการในจังหวัด 

2. หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน 

3. มีนโยบายในการสนับสนุนทนุการศึกษาใหผูเรียน 

4. มีนโยบายพัฒนาหลักสูตรใหครบทุกชวงวัย เนน

ผูเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามบริบทพ้ืนที่ 

5. มีนโยบายเรงดวนใหเด็กไดรับโอกาสเขาถึง

การศึกษาอยางเทาเทยีม ทั่วถงึ และมีคุณภาพ 

S1 = ดานโครงสรางและนโยบาย (Structure) 

1. นโยบายการประสาน สงตอเปลี่ยนผานการศึกษา

ในระดับที่สูงขึน้ของเด็กที่มีความตองการจำเปน

พิเศษขาดการเช่ือมโยง เชน นักเรียนมีความตองการ

จำเปนพิเศษที่จบ ป.6 เขาศึกษาตอ ม.1 

2. ขาดความเช่ือมโยงระหวางหนวยงานที่จัด

การศึกษาระดับปฐมวัย  

3. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง มี

องคประกอบไมครอบคลุมหนวยงานที่จัดการศึกษา

ในพ้ืนที ่

S2 = ดานผลผลิตและบริการ (Service)  

1. เด็กปฐมวัยสวนใหญมีพัฒนาการตามหลักสูตร 

และมีความพรอมในการเขาเรียนตอระดับ

ประถมศึกษา 

2. ผูเรียนมศีักยภาพในการแขงขันสูง 

3. ผูเรียนไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง

และหลากหลาย 

4. หลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนมีความ

หลากหลาย สอดคลองกับความตองการของผูเรียน

และพ้ืนที ่

5. สถานศึกษาอาชีวศึกษาเปนแหลงบริการ

วิชาการและวิชาชีพ เชน รับบริการทดสอบวัสดุ 

การศึกษาอบรมวิชาชีพระยะสั้นแกประชาชนทั่วไป 

การบริการของศูนยซอมสรางเพ่ือชุมชน (Fix it 

center) เปนตน 

6. มีสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนตาม

พันธกิจที่กระทรวงอุดมฯ มอบหมายไว ครอบคลุม 

4 กลุม ไดแก วิจัย(มอ.) นวัตกรรม(มทร.) เชิงพ้ืนที่

(ม.สวนดุสิต) และเฉพาะดาน(ม.กีฬา, ว.พยาบาล 

และว.สิรินธร) 

S2 = ดานผลผลิตและบริการ (Service) 

1. อัตราการคงอยูของนักเรียน/นักศึกษาลดลง 

2. เด็กปฐมวัยบางสวนมีพัฒนาการไมเปนไปตาม

วัย และขาดความพรอมในการเขาเรียนตอระดับ

ประถมศึกษา  

3. ผูสำเร็จการศึกษาสอบขึ้นทะเบียนใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพไมผาน  สงผลตอการประกอบ

อาชีพและการรับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษาที่

สำเร็จ 

4. ผูเรียนไมสามารถสำเร็จการศึกษาไดตาม

ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด เน่ืองจากสภาพ

ปญหาที่หลากหลาย เชน สุขภาพ สภาพครอบครัว 

ความเปนอยู รายได อายุ เปนตน 

5. ผูเรียนบางสวนที่มีภาวะสมาธิสั้น อยูไมน่ิง ทำ

ใหไมสามารถเรียนรูไดในช้ันเรียนปกติ 

6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำกวาระดับประเทศ 

7. การอานออกเขียนไดของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาอยูในระดับปานกลาง  
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7. นักศึกษาวิสาหกิจไดฝกประสบการณจริง 

8. สถาบันอุดมศึกษาเนนการพัฒนานักศึกษาให

เปนผูประกอบการและนักวิจยั สงผลใหผูสำเร็จ

การศึกษามีแนวคิดในการสรางธุรกิจเปนของ

ตัวเอง 

9. สถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา

ใหบริการหลักสูตรแกผูเรียนทั้งดาน Upskill และ 

Reskill 

10. มหีนวยงานที่ใหบริการจดัการเรียนรูและเปน

แหลงเรียนรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอม ทีค่รอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและ

นอกระบบ 

11. เด็กทีม่ีความจำเปนพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม

ไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

12 ผูสำเร็จการศึกษาสามารถนำความรูและทักษะ

ไปใชสำหรับศึกษาตอและประกอบอาชีพได  

13. ผูเรียนนำความรูไปสรางนวัตกรรมได 

14. ผูเรียนสามารถตอยอดการศึกษาไปถึงปริญญา

ตรีเทคโนโลยีสายปฏิบัติการ 

8. ผูสำเร็จการศึกษาไดรับการเรียนรู พัฒนา 

ทักษะวิชาชีพ ที่ไมสอดคลองกับเทคโนโลยีและ

สถานการณจรงิในสถานประกอบการ 

9. ขาดหลักสูตรการจัดการศึกษาของผูพิการ

โดยเฉพาะ 

M1 = ดานบคุลากร (Man)  

1. ครูปฐมวัยสวนใหญมีคณุวุฒิตรงกับวิชาเอกและ

ไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดประสบการณการ

เรียนรูใหเด็กอยางตอเน่ือง 

2. ครูผูสอนมีความรูและประสบการณในการ

จัดการเรียนการสอน 

3. บุคลากรของสถานศึกษาอาชีวศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 

 และศูนยวิทยาศาสตรฯ มีความรู ประสบการณ 

และความเช่ียวชาญเฉพาะทางในสาขาตาง ๆ 

4. ครูผูสอนไดรับการพัฒนาทางวิชาการและ

วิชาชีพครูอยางตอเน่ือง 

M1 = ดานบคุลากร (Man) 

1. ครูผูสอนปฏิบัติการสอนไมตรงกับสาขาวิชาเอก

ที่จบ 

2. ครูผูสอนสวนใหญขาดความรู ประสบการณ 

และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

3. บุคลากรมกีารเปลี่ยนแปลง โอน/ยาย บอย 

สงผลใหการจดัการศึกษาขาดความตอเน่ือง 

4. อัตรากำลังครูไมเปนไปตามเกณฑและไม

เพียงพอ 

5. บุคลากรบางสวนขาดทักษะดานภาษา 

ตางประเทศ 
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6. บุคลากรไดรับการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพไม

ตอเน่ืองและทันกับเทคโนโลยี 

7. ครู/ผูดูแลเด็กปฐมวัย มีความรูและ

ประสบการณในการจัดประสบการณการเรียนรู

ใหกับเด็กคอนขางนอย 

8. ครู/ผูดูเเลเด็กปฐมวัยไมเพียงพอ ทำใหบาง

สถานศึกษามีการจัดประสบการณการเรียนรู  

แบบรวมช้ัน 

M2 = ดานประสิทธิภาพทางการเงนิ (Money) 

1. สถานศึกษาสังกัดเทศบาลและสถาบันอุดมศึกษา

งบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ 

M2 = ดานประสิทธิภาพทางการเงนิ (Money) 

1. งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการแบบบูรณา

การดานการศึกษาไมเพียงพอกับความความ

ตองการจำเปนในเชิงพ้ืนที่  

2. งบประมาณไมเพียงพอตอการบริหารจัดการ

และการพัฒนาผูเรียน 

3. รายไดจากคาบำรุงการศึกษาลดลง เน่ืองจาก   

ผูเขารับการศึกษามีจำนวนนอยลงและการคงอยู

ของนักศึกษาลดลง 

M3 = ดานวัสดุ อุปกรณ (Materials)  

1. วัสดุ อุปกรณดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

สิ่งแวดลอมมีความทันสมัย(ศนูยวิทยฯ) 

2. มีเครือขายในการแลกเปลีย่นวัสดุอุปกรณ

สำหรับการเรียนรู เชน ศูนยวิทยาศาสตร

การแพทย, ศนูยวิทยาศาสตรการกีฬา และศูนย

ปฏิบัติการอาหารนานาชาติ ศูนยการเรียนรู

เกี่ยวกับการปลูกพริกไทยตรงั ศูนยเทคโนโลยี

เกษตรและนวัตกรรม(AIC)จังหวัดตรัง ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฝงตะวันตก ศูนยนวัตกรรม

สภาพแวดลอมสังคมผูสูงวัย เปนตน 

M3 = ดานวัสดุ อุปกรณ (Materials) 

1. วัสดุ อุปกรณที่มีไมสอดคลองกับความตองการ

ของเด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษ  

2. วัสดุ อุปกรณ มีราคาแพง อายุการใชงานสั้น  

ทำใหมีคาใชจายในการบำรุงรักษาสูง  

3. วัสดุ อุปกรณ มีไมเพียงพอในการจัดการเรียน

การสอน  

4. วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑบางประเภท ไมทันสมัย

ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

5. สถานศึกษามีวัสดุ/สื่อการจัดประสบการณ  

การเรียนรู ไมครอบคลุมตอการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กปฐมวัยทุกดาน 
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6. หนวยจัดการศึกษานอกระบบระดับตำบล   

สวนใหญไมมีอาคารสถานที่ทำการที่เปนเอกเทศ 

ทำใหไมสะดวกตอการบริหารจัดการ 

M4 = ดานบรหิารจัดการ (Management) 

1. แตละหนวยงานมีแผนการดำเนินงานที่สอดคลอง

กับนโยบาย และเหมาะสมกบับริบทของพ้ืนที่ 

2. มีการบริหารอัตรากำลังอยางเหมาะสม  

3. ถานศึกษามกีารบริหารจัดการในการคัดกรอง

เด็กที่มีความตองการจำเปนพิเศษเพ่ือเขาสูระบบ

การชวยเหลือดูแลและการจดัการเรียนรวม 

4. มีการนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน

อยางตอเน่ือง 

5. มีกลไกการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา

อยางเปนระบบและมีความเขมแข็ง    

6. มีการดำเนินงานแบบบูรณาการรวมกันของทุก

ภาคสวน 

7. สถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศใชในการ

บริหารจัดการ 

M4 = ดานบรหิารจัดการ (Management) 

1. สถานศึกษาไมไดทำความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกที่ทำหนาที่ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพหรือ

มาตรฐานฝมือแรงงาน ทำใหผูสำเร็จการศึกษาบาง

สาขาไมสามารถประกอบอาชีพได เชน สาขาวิชา

ชางไฟฟา  

2. ผูบริหารสถานศึกษารุนใหมขาดประสบการณ

ในการบริหาร 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภารกิจงาน

นอกเหนือจากการสอน  

4. มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก ทำใหการ

บริหารจัดการไมมีคุณภาพ  

5. การจัดเก็บขอมูลนักเรียนมีความซ้ำซอน  

6. ขาดเครือขายการผลิตนวัตกรรมเฉพาะดาน 

7. ขาดความเช่ือมโยงดานขอมูลสารสนเทศสำหรับ

การจัดการศึกษา 

 

ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

C =ดานพฤติกรรมของผูรบับริการ 

1. ผูปกครอง ชุมชม สถานศึกษา ใหความรวมมือ

ในการในการจดัการศึกษาดานพัฒนาอาชีพ 

สุขภาพ ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพเพ่ิมมากขึ้น 

2. ผูสำเร็จการศึกษามีคานิยมเปนผูประกอบการ

รายใหมมากขึน้ 

C =ดานพฤติกรรมของผูรบับริการ 

1. ผูปกครองไมยอมรับการบกพรองของบุตร

หลาน สงผลใหเด็กขาดโอกาสในการเขารับ

การศึกษาที่ตรงตามความตองการ 

2. ผูเรียนมีความหลากหลายทาง คุณวุฒิ วัยวุฒิ 

สงตอคุณภาพการบริหารจัดการและจำนวน

ผูสำเร็จการศึกษา 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. ผูปกครองมีคานิยมในการสงบุตรหลาน     

เขาเรียนในโรงเรียนสายสามญัที่มีช่ือเสียง  

4. สถานประกอบการในพ้ืนที่มีไมเพียงพอตอ 

การรองรับผูสำเร็จการศึกษา 

5. สถานประกอบการในพ้ืนที่ใหคาตอบแทน   

ไมสอดคลองกับวุฒิการศึกษาที่จบ สงผลใหผูที่

สำเร็จการศึกษาออกทำงานนอกพ้ืนที่ 

P = ดานการเมืองและกฎหมาย  

1. รัฐบาลมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน การจัดการ

ศึกษาและการเขาถึงโอกาสทางการศึกษา 

2. จังหวัดตรังและภาคใตฝงอันดามันมียุทธศาสตร

ในการสงเสริมการทองเที่ยว 

3. กระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายในการเพ่ิม

สัดสวนผูเรียนสายอาชีพตอสายสามัญ 50 : 50 

4. รัฐบาลมีนโยบายฝกอบรมอาชีพระยะสั้นให

ประชาชนทั่วไป เพ่ือเพ่ิมรายไดใหประชากร 

5. สำนักงานอาชีวศึกษามีนโยบายสรางหองเรียน

อาชีพในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

6. กระทรวงศกึษามีนโยบายอาชีวะอยูประจำ 

เรียนฟรี มีอาชีพ 

P = ดานการเมืองและกฎหมาย 

1. นโยบายดานสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก 

บริการและความชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา

ดวยระบบคูปองการศึกษา ไมสอดคลองกับความ

ตองการของผูเรียนบางกลุม เชน กลุมผูเรียนของ 

กศน., สพฐ.ระดับมัธยมศึกษา เปนตน 

2. ระเบียบ กฎหมายบางฉบับไมเอ้ือตอการ

ดำเนินงานทำใหไมมีความคลองตัว 

3. ไมมีกฎหมายใหสถานประกอบการรวมจัด

การศึกษากับสถานศึกษาอาชีวศึกษา 

E = ดานเศรษฐกิจ  

1. มีการสรางคุณคาของสินคาสู มูลคาที ่เพิ ่มขึ้น

กอใหเกิดรายไดหมุนเวียนในจังหวัด 

2. มีเครือขายสนับสนุนงบประมาณ (ทองถิ่น) 

3. จ ังหว ัดตร ังม ีทร ัพยากรดานการทองเที ่ยว        

มีพืชผลการเกษตร สงผลตอรายไดประชากร 
 

E = ดานเศรษฐกิจ  

1. รายไดเฉลี ่ยตอครัวเรือนต่ำ คาครองชีพสูง 

สงผลตอการเขาเรียนของผูเรียน 

S = ดานสังคมและวัฒนธรรม  

1. ผูปกครองใหความสำคัญดานการศึกษา 

2. จังหวัดตรังมีความหลากหลายทางดานอาหาร

พ้ืนถิ่น วัตถุดิบ และวัฒนธรรมทางอาหาร 

S = ดานสังคมและวัฒนธรรม  

1. ทศันคติดานการศกึษาของผูเรียนเปลี่ยนแปลงไป 

โดยไมสนใจวุฒิการศกึษา เนนการประกอบอาชีพ 
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โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

3. มีภาคีเครือขายภายนอกใหการสนับสนุน 2. อัตราการเกิดลดนอยลง ทำใหประชากร      

วัยเรียนลดลง  

3. ผูปกครองมีการเคลื่อนยายถิ่นฐานบอย   

สงผลตอการเรียนของบุตรหลาน  

4. ผูปกครองของนักเรียนครอบครัวแตกแยก/

หยาราง 

T = ดานเทคโนโลยี 

1. มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียน  

การสอนและการบริหารจัดการ 

2. มีหนวยงานภายนอกเขามามีสวนรวมสนับสนุน

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  

3. มีระบบเครอืขายการสื่อสารครอบคลุมทกุพ้ืนที่ 

4. ผูเรียนสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูไดงาย 

และหลากหลายชองทาง 

T = ดานเทคโนโลยี 

1. ผูเรียนบางสวนไมสามารถเขาถึงการใช

เทคโนโลยี 

2. ความทันสมยัของเทคโนโลยีในการเขามา

ทดแทนแรงงาน ทำใหความตองการแรงงาน

ลดลง 

3. คาใชจายดานเทคโนโลยีสงู  

4. ขาดการควบคุมดูแลการใชสื่อเทคโนโลยีที่

เหมาะสม ทำใหใชสื่อไปในทางที่ไมสรางสรร  

5. เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สงผล

ใหการบริหารจัดการ จัดการเรียนการสอน และ

หลักสูตร ไมทนัตอการเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 
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สรุปผล TOWS Metrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาใหคนคนทุกชวงวัย 

2. พัฒนาศึกยภาพผูเรียนใหสอดคลองกับความตองการ

ของตลาดแรงงานและการสรางธุรกิจของตนเอง 

3. สงเสริมใหภาคีเครือขายภายนอกเขามีสวนรวมในการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท เพ่ือ

เพ่ิมโอกาสและคุณภาพทางการศกึษาใหแกผูเรียน 

4. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยี องคความรู สิ่งประดิษฐ เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาจังหวัดตรัง ในการสรางผลผลิตและมูลคาเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ 

5. สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงเรียนรูใหมีคุณภาพ 

ตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

6. เพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูอยางเทา

เทียมและเสมอภาค 

7. สงเสริมสนับสนุน พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษาสำหรับผูเรียนทุกประเภท 

 

1. สงเสริม สนับสนุนการศึกษาทกุกระดับใหสามารถจัด

กิจกรรม/กระบวนการเรียนรูตามหลักสูตรอยางมีคุณภาพ

และมาตรฐาน 

2. ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และสรางเสริมโอกาส

ในการเขาถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะ การ

สรางอาชีพ และการใชชีวิตในสังคมพหุปญญา 

3. เสริมสรางความเขมแข็งการผลิตและพัฒนาคน โดยสราง

เครือขายความรวมมือท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. สงเสริมพัฒนาระบบกลไกการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในการผลิตนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

5. สงเสริมการนำเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาท่ีมีความยืดหยุน หลากหลาย 

สามารถเขาถึงทุกท่ีทุกเวลา 

6. พัฒนาคุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับทุกประเภทการศึกษาไดรับการพัฒนาการตาม

มาตรฐานวิชาชีพและเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพใหทันตอการ

เปลีย่นแปลงของเทคโนโลยี 

7. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมสำหรับเด็กท่ีมี

ความตองการพจำเปนพิเศษ 

8. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการศึกษาท่ีเปนเอกภาพ 

สามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืนและเขาถึงขอมูลไดทุกท่ี

ทุกเวลา 

1. สงเสริมใหสถานศึกษาทุกแหงมีการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหไดมาตรฐานท่ีเทาเทียมกัน 

ในทุกพ้ืนท่ี 

2. สงเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนใหมีความ

เชี่ยวชาญและเปนเลิศเฉพาะดาน 

3. สงเสริมใหมีระบบกลไกและมาตรการในการ

ปองกันและแกไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม 

4. สงเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมใหมากขึ้น 

1. พัฒนาระบบกลไกการสงตอเปลี่ยนผานการศึกษาสู

ระดับท่ีสูงขึ้น หรือตามความตองการจำเปนพิเศษ 

 

O โอกาส 

S จุดเข็ง

 

T อุปสรรค 

W จุดออน 



แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570 
97 

ส่วนที่ 3 
สาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“คนตรังได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม ก้าวทันความ

เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21  สู่การดำรงชีวิตที่มั่นคง เป็นพลเมืองที่ดีและมีความสุข” 
นิยาม  คนตรัง  หมายถึงคนที่พักอาอาศัยอยู่ในจังหวัดตรังทุกคน 

 

พันธกิจ (Mission) 
1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนรู้หน้าที่ มีวินัยจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง รักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต ตามพหุปัญญาให้มี

คุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ทักษะอาชีพ  และทักษะการดำรงชีพในสังคมโลกที่

เปลี่ยนแปลง 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

และการพัฒนาจังหวัด 

4. ส่งเสริมให้มีระบบกลไกและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

5. เสริมสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต 

6. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

7. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนากลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิต      

ในศตวรรษท่ี 21  และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4. การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ และค่าเป้าหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เป้าประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้

และความรับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการ

เรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจและสร้างจิตสำนึกท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ 

100 100 100 100 100 ศธจ. สพฐ.    
สอศ. กศน.  สช. 
พศ. อปท. ตชด. 
กก. อว. สธ. ศว. 
พม. 

2. ร้อยละของสถานศึกษาท่ีจัดการเรียน
การสอน/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม 

100 100 100 100 100 ศธจ. สพฐ.    
สอศ. กศน.  สช. 
พศ. อปท. ตชด. 
กก. อว. สธ. ศว. 
พม. 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรมตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา  

100 100 100 100 100 สอศ. 

กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ และยึดมั่น

ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลไกบูรณาการและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภัย

คุกคามในรูปแบบใหม่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ   
ในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที ่1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ จริยธรรม สมรรถนะสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

เป้าประสงค์ที ่2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 
2566 2567 2568 2569 2570 

1. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่
ผ่านมาทีภ่าคผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 

80 85 90 95 100 สอศ., อว. 

2. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีงาน
ทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี 

75 80 85 90 95 สอศ., อว. 

3. จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาในระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 

+50 +50 +50 +50 +50 กก. กกท. 

4. ร้อยละของโครงงานวิชาชีพ 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีการ
เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่
ระดับจังหวัดขึ้นไป   

80 85 90 95 100 สอศ. 

5. จำนวนชิ้นงานของโครงงาน งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีการ
เผยแพร่และได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับ
จังหวัดขึ้นไป 

+20 +20 +20 +20 +20 อว. 

กลยุทธ์      

1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

และการประกอบอาชีพ 

2. ส่งเสริมภาพลักษณ์การศึกษาอาชีวศึกษา ปรับค่านิยม เพ่ิมสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 

3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนว เพื่อสร้างทางเลือกในกาตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และ

ประกอบอาชีพในสาขาที่ถนัดและสนใจ 

4. ส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างขีดความสามารถ       

ในการแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 
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5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการใน
การจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้องและตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาด้านกีฬาสู่อาชีพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ
ที่ 21และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่ 1 ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพตามาตรฐาน
การศึกษา ตามศักยภาพ ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องและทันกับเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละของเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์

การประเมินมาตรฐานชาติ 
70 75 80 85 90 สพฐ. สช. อปท. 

ตชด.พม.สธ. 
2. ร้อยละของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

สามารถดำเนินการประเมินพัฒนาการ
และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนา
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ได้ใน
ระดับดีขึ้นไป  

80 85 90 95 100 สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. 

3. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา
ทีเ่กี่ยวข้องทุกสังกัดมีการประชาสัมพันธ์
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับพัฒนาการตามวัย 
ของเด็กปฐมวัย 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. อปท. 
ตชด. พม. พศ. 

4. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะ 5 ประการ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไป  

75 80 85 90 95 สพฐ. สช. อปท. 
พศ.  

5. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์8 ประการ อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป  

75 80 85 90 95 สพฐ. สช. อปท. 
พศ. 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
6. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานที่อ่านออก เขียนและคิดเลข
เป็น (3Rs) อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  

75 80 85 90 95 สพฐ. สช. อปท. 
พศ. 

7. ร้อยละของผู้เรียนระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานมีความสารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการเรียนรู้   
อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป  

75 80 85 90 95 สพฐ. สช. อปท. 
พศ. 

8. ร้อยละของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา   
ที่สอบผ่านมาตรฐานวชิาชีพ  

100 100 100 100 100 สอศ. 

9. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพที่แสดงออกถึงความรู้ 
ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ใน
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  

75 80 85 90 95 (การศึกษาพิเศษ, 
สพฐ) 

10. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์สามารถ   
นำองค์ความรู้ไปเพ่ิมผลสัมฤทธิ์    
ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ 

75 80 85 90 95 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

11. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา
ทักษะด้านวิทยาศาสตร์  สามารถ 
นำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ต่อยอดด้านการประกอบอาชีพได้ 

75 80 85 90 95 ศูนย์วิทยาศาสตร์ 

12. ร้อยละของผู้อบรมวิชาชีพระยะสั้นที่
นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  

75 80 85 90 95 สอศ.สช.(นอก
ระบบ) 

13. ร้อยละของครูปฐมวัยทุกสังกัด ได้รับ
การพัฒนา 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. อปท. 
ตชด.พศ. 

14. ร้อยละของครูระดับการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาการจัด
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) 
เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 

100 100 100 100 100 สพฐ.  สช. อปท.  
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
15. ร้อยละของครูระดับอาชีวศึกษา/ศูนย์

วิทยาศาสตร์  ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

100 100 100 100 100 สอศ. ศว. สช.
(นอกระบบ) 

16. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียน
ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทีผ่่าน
การพัฒนา  

100 100 100 100 100 สพฐ. กศน. 

กลยุทธ์    

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 
เป้าประสงค์ที ่2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง

การศึกษา  และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 
เป้าประสงค์ที ่4. ผู้เรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลง 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570  
1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนภาค

บังคับ  (ป.1 - ม.3) ได้รับการศึกษา 
100 100 100 100 100 สพฐ. กศน.  สช. 

พศ. อปท. ตชด. 
กก.  

2. ร้อยละของผู้เรียนทีส่ำเร็จการศึกษา
ภาคบังคับ (ม.3) 

80 85 90 95 100 สพฐ. สช. อปท. กก. พศ. 

3. ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา   ภาค
บังคับได้รับการศึกษาต่อ (ม.4 - ม.6, 
ปวช., กศน.)  

75 80 85 90 95 สพฐ. สช.. กศน. 
อปท.  สอศ. 
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ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570  
4. ร้อยละของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน      
80 82.5 85 87.5 90 สพฐ. สช. กศน. 

อปท. สอศ. 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความต้องการ

จำเป็นพิเศษได้รับโอกาสในการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษา 

100 100 100 100 100 สพฐ. สช. 
การศึกษาพิเศษ 
อปท. 

6. ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะ
อาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ  และพัฒนาตนเองได้  

85 90 95 100 100 กศน. สอศ. สช.
(นอกระบบ) 

7. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียน
ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 
ที่ผ่านมา 

-5 -5 -5 -5 -5 สพฐ.สอศ. กศน. 
สช. 

กลยุทธ์      

1. เสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้มากขึ้น 

4. จัดสรรบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เพียงพอ 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคณุภาพชีวิตที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย หน่วยงาน

รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
1. ร้อยละของหน่วยงานและสถานศึกษาที่

ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรูค้วาม
เข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 

100 100 100 100 100 สพฐ. อปท. สช. 
กศน. พศ. สอศ. 

กลยุทธ์   : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ 1. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลัก

ธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

เป้าประสงค์ที่ 2. สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนบัสนุน พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

เป้าประสงค์ที่ 3. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหาร   

จัดการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่เป็นเอกภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2566 2567 2568 2569 2570  
1. ร้อยละของหน่วยงานและถานศึกษา

มีระบบบริหารจัดการ ที่เป็นดิจิทัล
   

100 100 100 100 100 สพฐ. สอศ. กศน.  
สช.พศ. อปท. ตชด. 
กก. ทุกหน่วยงาน 

2. ร้อยละของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ในระดับ A ขึ้นไป  

90 92.5 95 97.5 100 สพฐ. สอศ. กศน.  
สช. พศ. อปท. 
ตชด. กก.  

3. ร้อยละของสถานศึกษามีผลการ
ประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป  

85 90 95 100 100 สพฐ. สอศ. กศน.  
สช.พศ. อปท. ตชด. 
กก.  

4. ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษา เป็น
หน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง 

100 100 100 100 100 จำนวน 7 แห่ง 
อว. 

5. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่
สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริม สนบัสนุน 
พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

+20 +20 +20 +20 +20 อว. 

6. มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา  ที่
เป็นเอกภาพ สามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ทุก
เวลา และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นปีละ 1 หน่วยงาน 

1 2 3 4 5 ศธจ. สพฐ. สอศ. 
กศน.  สช.พศ. 
อปท. ตชด. กก. 
อว. สธ.ศว. 

กลยุทธ์    

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดให้มีเอกภาพ ทันสมัย ตรงตามความ
ต้องการใช้ 
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โครงการ/กิจกรรม 

จำนวน 15 โครงการ 
งบประมาณ   

 4,924,450   บาท 
 
1. โครงการสร้างและส่งเสริม
ความเป็นพลเมอืงดีตามรอย
พระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่
การปฏิบัต ิ
2. โครงการจดักจิกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา
อิสลาม 
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด 
4. โครงการเทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
5. ส่งเสรมิการพัฒนากิจกรรม
สภานักเรยีนในสถานศึกษา 
6. เสริมสร้างความปลอดภยั
ของนกัเรยีน ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 
7. โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้
บูรณาการแหล่งเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ทอ้งถิน่กับ
หลักสูตรสถานศกึษา 
8. โครงการพัฒนา
ประสิทธภิาพความปลอดภัย
และระบบดูแลช่วยเหลอื
นักเรยีนในสถานศกึษา 
9.โครงการเสริมสร้างพลังคร ู
เพื่อดแูลสุขภาพจตินกัเรียน
รูปแบบวิถีใหม ่

จำนวน 3 โครงการ 
งบประมาณ  

21,760,000  บาท 
 
1. โครงการศนูย์
ดิจิทัลชมุชน 
2. การจัดทำ
โครงงาน งานวจิัย 
สิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรมการ
ดำรงชีวิตของ
ผู้สูงอายขุองจังหวัด
ตรัง 
3. โครงการยกระดับ
ความร่วมมอืกับ
สถานประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่วที่เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
ด้านการเกษตรที่
ยั่งยนืและการเกษตร
สมัยใหม่ของ
สถานศกึษาทีอ่ยู่ใน
พื้นที่จงัหวัดตรัง 

จำนวน 50 โครงการ 
งบประมาณ   

130,152,710  บาท 
 
1. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวยัใน
ระดับพ้ืนที่ประจำป ี
2. โครงการยกระดับการจดัการศึกษาปฐมวยัเชิงบูรณาการใน
พื้นที่จงัหวัดนำร่องประจำปี 
3. โครงการส่งเสริมและพฒันาการจัด  การเรียนรูส้ำหรับเดก็
ปฐมวยั 
4. โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจดัทำรูปแบบและ
การพัฒนาหลักสูตรตอ่เนื่องเชื่อมโยงการศกึษาขั้นพืน้ฐานกับ
อาชีวศกึษาและอุดมศกึษา 
5. โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศกึษาเพื่อพฒันาการศกึษาไทย 
6. โครงการศนูยก์ารขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาในยุค
ดิจิทัล Central provincial education LIVE Studio for 
Online Learning Platform 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพผูเ้รยีนเฉพาะดา้นเพื่อเตรยีมความ
พร้อมสูเ่ส้นทางสายอาชีพความสอดคล้องกบัแผนระดับต่าง ๆ 
8. โครงการ Multiple intelligences Child Win เยาวชน
พหุปัญญานำพาสู่การสร้างและพัฒนาประเทศ 
9. โครงการเพิม่ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของเด็กและ
เยาวชนเพือ่เตรยีมความพรอ้มเป็นผู้ประกอบการ  Young 
Start up 
10. โครงการพัฒนาทกัษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อสรา้งสรรค์
นวัตกรรมสัมมาชีพตามแนวทาง Design Thinking 
11. โครงการนกัเรียนไทย 4.0 สือ่สารภาษาอังกฤษ สู่การ
สร้างงานและอาชีพทีย่ั่งยืน (lap Education: โรงเรยีน
ทดลองการสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ 

จำนวน 12 โครงการ 
งบประมาณ   

17,421,470  บาท 
 
1. รวมพลังให้เด็กตรังได้เข้าเรยีนทกุ
คนอย่างมีคุณภาพ 
2. โครงการเสริมสร้างโอกาสทาง
การศกึษาและอาชีพสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวัด
ตรัง 
3. การพฒันาคุณภาพชีวิตให้เดก็
และเยาวชนกลุม่เปราะบางในพื้นที่
จังหวัดตรัง 
4. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรยีนที่มีความต้องการจำเป็น
พิเศษ 
5. โครงการส่งเสริมการจัด
การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอัธยาศยั 
6. โครงการดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาตรัง เขต1 
7. โครงการ1เพิม่โอกาสและลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
8. โครงการส่งเสริมและสนับสนนุ
การจดัการศึกษาขั้นพืน้ฐานโดย
ครอบครัว 
9. โครงการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทยีมทาง
การศกึษา"ตรัง 2 ชวนน้องกลับมา
เรียน" 

จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ  

12,619,600  บาท 
 
1. โครงการขับเคลื่อน
การสร้างองค์ความรู้
ทางทะเล และ
มหาสมุทรและ
ผลประโยชนข์องชาติ
ทางทะเล ไปสู่การเรียน
การสอน 
2. โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
3.  โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการสร้าง
จิตสำนกึรกัษ์
สิ่งแวดลอ้ม 
4. โครงการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงานและ
การอนรุักษ์สิ่งแวดลอ้ม 
เพื่อความยั่งยืนของ
สถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา
ตรัง กระบี ่
 

จำนวน 36 โครงการ 
งบประมาณ  

31,096,850  บาท 
 
1. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพกลไกการ
บริหารจัดการศกึษา แบบมีสว่นร่วมใน
ระดับพ้ืนที่ (Matrix organization) 
2. โครงการจดัทำแผนพัฒนาการศกึษา
จังหวัด 
3. โครงการตรวจ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนนิงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
4. โครงการขับเคลื่อนการยกระดับ
คุณภาพการศกึษาและประสทิธิภาพ
การศกึษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ 
กศจ. 
5. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร
ของสำนักงานศึกษาธกิารจังหวัด 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโดย
ใช้จังหวัดเป็นฐาน 
7. โครงการมหาวิทยาลยัพี่เลีย้ง 
8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศกึษาอเิล็กทรอนกิส์ขององคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 
9. โครงการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศึกษาแบบบูรณา
การ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2566 
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10. โครงการสร้างความ
เข้มแข็งการ   นอ้มนำศาสตร์
พระราชาและหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงสูก่ารปฏิบัติ
ที่ยั่งยืน 
11. โครงการพัฒนายกระดับ
การดำเนนิงานระบบการดูแล
ช่วยเหลอืและคุ้มครองนักเรยีน 
ปีงบประมาณ 2566 
12. โครงการการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิใน
สถานศกึษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
13. โครงการเสริมสร้างการ
รับรู้การเข้าถึง และการ
ปฏิบัติการใช้งาน Platform 
ของระบบ MOE Safety 
Center 
14. โครงการส่งเสริมพฒันา
กิจกรรมสภานักเรยีน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
15. โครงการการพัฒนา
สถานศกึษาพอเพยีง เพื่อขอรับ
การประเมนิเป็นศูนย์การ
เรียนรูต้ามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีงด้าน
การศกึษา 
 
 
 

12. โครงการส่งเสริมนิสัยรกัการอ่านสำหรบันักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 1   ยุค New Normal 
13. โครงการการพัฒนาคุณภาพการเรยีนรูสู้่สมรรถนะผู้เรียน 
14. โครงการนเิทศ ติดตาม การประเมินพฒันาการและจัดทำ
ข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวยัตามมาตรฐานชาติ 
15. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณก์ารเรยีนรูท้ี่ส่งเสริม
การพัฒนาทกัษะ  ทางสมอง (EF Executive Functions) 
สำหรับเด็กปฐมวยั 
16. พัฒนาการจัดประสบการณก์ารเรยีนรู้ของครูปฐมวยั 
17. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครอง
เกีย่วกับการพฒันาการตามวยัของเดก็ปฐมวัย 
18. โครงการค่ายนกัเรยีนแลกเปลีย่นสร้างสรรค์  ปันสุข 
19. เปิดโลกทัศนก์ารศกึษาตรังในศตวรรษที่ 21 
20. พัฒนาศักยภาพครูก้าวทนัการเปลีย่นแปลง 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพพนกังานเทศบาล พนักงานครู
และบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครตรัง 
22. โครงการส่งเสริมโครงงานวทิยาศาสตรแ์ละการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์
23. โครงการประเมนิพัฒนาการเดก็จบหลกัสูตรการศกึษา
ปฐมวยัปีการศกึษา 2565 
24. โครงการงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม
วิชาการและเทคโนโลยี ปกีารศกึษา 2565 ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา  
25. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้แบบ Active Learning
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผูเ้รยีน ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
26. โครงการพัฒนากระบวนการเรียน  การสอนดว้ยการ
สังเกตชัน้เรียน (Lesson Study : LS) 
27. โครงการยกระดับโรงเรยีนคุณภาพ คุณธรรม สพฐ. 
โรงเรียนดีมทีี่ยนื 

10. โครงการพานอ้งกลับมาเรียน 
11. โครงการการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรยีนเรยีนรวม 
12. โครงการโรงเรียนการศึกษา
ทางเลอืก 

10. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหารสถานศกึษา/
บุคลากรในสังกัด และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
11. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อการ
บริหารและการจัดการเรยีนรู้ 
12. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทำ
แผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ระยะ 5 
ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และหลักการ
เขียนโครงการที่สอดคลอ้งเชือ่มโยงกับ
แผนจดัการศึกษาทุกระดับ ในรูปแบบ 
XYZ 
13. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 
14. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ
การศกึษา 
15. โครงการบริหารจัดการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566ให้เกิด
ประสิทธภิาพ ตามหลกัธรรมาภิบาล 
16. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการศกึษาด้วยการตรวจสอบ
ภายใน 
17. โครงการองคก์รคุณธรรม  นำเขต
สุจริต ปีงบประมาณ 2566 
18.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2566 สำนกังานเขต
พื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 
19. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ
บริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 

โครงการ/กิจกรรม 
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28. โครงการให้คำปรึกษา แนะนำ   การปฏิบัติงานและการ
ประเมนิสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าทีต่ำแหน่ง ผอ.
สถานศกึษาและรองผอ.สถานศกึษาใหม่ 
29. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสูค่รูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 
30. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูส้อนภาษาอังกฤษ 
31. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
32.โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้วิชาประวัติศาสตร ์
หน้าที่พลเมือง ด้วยกระบวนการจัดการเรยีนรู้เชิงรกุ 
(ACTIVE LERNING) 
33. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้   เชิงรุก (Active 
Learning) เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะผู้เรียน 
34. โครงการส่งเสริมศกัยภาพ และคุณภาพของนกัเรยีน
ระดับปฐมวัย ด้วยทกัษะสมอง  Executive Functions (EF) 
35. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทัง้ระบบสู่การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนและการเตรยีมผู้เรยีนให้สอดคล้องกับ
ศตวรรษที่ 21 
36. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
37. โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
38. โครงการพัฒนาการวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้เพือ่
พัฒนาคุณภาพผูเ้รยีน 
39. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สู่ศตรวรรษที่ 21 
40. โครงการสานฝันพัฒนาผู้เรียน สพป.ตรงั เขต 2 ครั้งที ่17    
41. โครงการงานศลิปหัตถกรรมนกัเรียนระดับขาติ (ภาคใต้) 
ครั้งที่ 70 ปีการศกึษา 2565 
42. โครงการศิลปหัตถกรรมนกัเรยีน   ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 
2566 
43. โครงการแข่งขนัทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 
พ.ศ.2566 รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

20. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้
เกีย่วกับวินยัและการดำเนินการทางวนิัย
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษาตรัง เขต 2 
21. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการ
ส่งเสริมโภชนาการ และอาหารกลางวัน
ในโรงเรยีน 
22. โครงการประชุมเชงิปฏิบัติการการ
จัดทำแผนพัฒนาการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
23. โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
24. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกีย่วขอ้ง 
25. โครงการนเิทศบูรณาการเพือ่
ยกระดับคุณภาพการศกึษา 
26. โครงการบริหารงานด้านนโยบายและ
แผนเพือ่ขับเคลือ่นการจัดการศกึษา 
27. โครงการพัฒนาประสทิธิภาพการ
ติดตาม ประเมนิผลและรายงานผลการ
ดำเนนิงาน 
28. โครงการการติดตามผลการ
ดำเนนิงานงบประมาณประเภทงบลงทนุ 
29. โครงการตรวจสอบภายใน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
30. โครงการการเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการเงนิการคลังภาครัฐ  

โครงการ/กิจกรรม 
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44. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้มุ่งเนน้สมรรถนะของ
ผู้เรยีนในศตวรรษ   ที่ 21 
45. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ทีเ่น้นสมรรถนะสู่
การจดัการเรียนรูเ้ชิงรกุ 
46. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
47. โครงการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้มแีละเลื่อนวทิยฐานะ 
48. โครงการสรรหาและคัดเลอืกบุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนกังานจ้างเหมา
บริการ 
49. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผูช้่วยตามมาตรฐานวิชาชีพ 
50. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้และยกระดับคุณภาพ
การศกึษาสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

31. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษาตรัง กระบี ่
32. โครงการประชุม สมัมนา เพื่อพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารสถานศกึษาในสังกดั
สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา
ตรัง กระบี ่
33. โครงการการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมนิผลการจดัการศึกษา 
34. โครงการเพิม่ประสทิธิภาพการ
ดำเนนิงานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมนิผลและนิเทศ
การศกึษา (ก.ต.ป.น.) 
35. โครงการขับเคลือ่นการบริหารจัดการ
สถานศกึษาสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล 
36. โครงการพัฒนาระบบบรกิารข้อมูล
สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจทิัล และ
ส่งเสริมความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอร ์

โครงการ/กิจกรรม 
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 ส่วนที่ 4  
โครงการ/กิจกรรม 

ตารางสรุปภาพรวมงบประมาณตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 2570 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ (บาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 รวมทั้งสิ้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพ่ือความ
มั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

15 โครงการ 1,240,450 921,000 921,000 921,000 921,000 4,924,450 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน 
การวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 3 โครงการ 4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000 21,760,000 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วง
วัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

50 โครงการ 27,890,310 25,565,600 25,565,600 25,565,600 25,565,600 130,152,710 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษา
ที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

12 โครงการ 3,717,470 3,426,000 3,426,000 3,426,000 3,426,000 17,421,470 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4 โครงการ 2,535,600 2,521,000 2,521,000 2,521,000 2,521,000 12,619,600 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

36 โครงการ 7,772,850 5,831,000 5,831,000 5,831,000 5,831,000 31,096,850 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ที่   1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความรับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 1,240,450 921,000 921,000 921,000 921,000      

1. โครงการสร้างและส่งเสริมความ
เป็นพลเมืองดตีามรอยพระยุคลบาท
ด้านการศึกษาสู่การปฏบิัติ 
กิจกรรมที่ 1 จัดการอบรมตามหลักสูตร 
ให้แก่ผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 2 พิจารณาคัดเลือกสื่อ
สร้างสรรค์ 

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
เรียนรู้พระราชกรณียกิจของพระ
ราชวงศ์จักร ี
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีเจตคติที่ดี
ต่อบ้านเมือง มีโอกาส ทำหน้าที่
พลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง   
มีคุณธรรม 

นักเรียน 
วิทยากร ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 1 1 12 

2. โครงการจัดกิจกรรมสง่เสริม
คุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา  
อิสลาม 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู ้
ความเข้าใจหลกัพื้นฐานของของ
ศาสนาอิสลาม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ
ปฏิบัติศาสนกิจได้ถกูต้อง 
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่ผู้เข้าอบรม 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรัง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 งบประมาณ
จากต้น
สังกัด 

สำนัก
การศึกษา 
เทศบาลนคร
ตรัง 

 

1 10 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพตดิ 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมให้ความรูแ้ก่
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรมที่ 2 ประกวดนวัตกรรม      
การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

   เพื่อลดผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่
เข้าไปเกี่ยวขอ้งกับยาเสพติด 

นักเรียนทุกสังกัด
ในจังหวัดตรัง 

193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 1 1 12 

4. โครงการเทิดทูนสถาบันชาต ิ
ศาสนา พระมหากษตัริย ์
กิจกรรมที่ 1 เทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
กิจกรรมที่ 2 สืบสานประเพณี 
วัฒนธรรมไทย 

   เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร 
มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรกั
ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข  

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

20,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

1 1 12 

5. ส่งเสริมการพัฒนากิจกรรมสภา
นักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประธานสภานักเรียน และครู
ผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา  
ปีการศึกษา 2566 
 

   เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
สถานศึกษาจัดบรรยากาศ 
สิ่งแวดล้อมและจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม รับผิดชอบ รักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย  
 

นักเรียน ครูใน
สังกัด 

18,020     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

1 10 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

6. เสริมสรา้งความปลอดภัยของ
นักเรียน ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
กิจกรรมี่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้
งานระบบ  MOE Safety Plaforms 
และการเตรียมการรับมือกับเหตกุารณ์ที่
เกิดขึ้นจริง 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกสถานศึกษา
ปลอดภัยระดับจังหวัด 

1. เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่เขา้ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริม สนับสนุนในการสร้าง 
ภูมิคุ้มกัน พร้อมรับมอืกับภัย
คุกคามแบบใหม่ทุกรูปแบบ และ
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม ่
โรคอุบัติซ้ำ และรองรับวิถีชวีิต
ใหม่  
 2. เพื่อให้สถานศึกษา มแีผน/ 
มาตรการ กจิกรรม ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ (Safety 
Awareness) หรือทักษะในการ
รับมือด้านความปลอดภัย 
(Safety Action) ทุกรูปแบบ 
และมีการดำเนินการ  ตามแผน 
โดยร่วมมือกับหนว่ยงาน
ภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ในสังกัด 

10,520     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

1 1 12 

7. โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู้บูรณา
การแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร ์
ท้องถิ่นกับหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจแหล่งเรียนรู้  

เพื่อให้สถานศึกษาที่ได้จัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาตามบริบท
ของพื้นที่ 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

31,250     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

1 1 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
วิเคราะห์ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ตาม
มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
8. โครงการพัฒนาประสิทธภิาพความ
ปลอดภยัและระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมพัฒนาครูสู่
การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัยที่
ยั่งยืน 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินสถานศึกษาสขีาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินสถานศึกษาเพือ่
รับรางวัลสถานศึกษาระบบดูแล                
ช่วยเหลือนกัเรียนและครูเพื่อรับรางวัล
ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต 

   เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษา
ปลอดภัยและระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

ครู สถานศึกษา 
ในสังกัด 

40,150     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 2 

1 1 12 

9.โครงการเสริมสร้างพลังครู เพื่อดแูล
สุขภาพจตินักเรียนรูปแบบวิถีใหม ่ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมพัฒนาครู เพื่อดูแล
สุขภาพจิตนักเรียนรูปแบบวิถีใหม ่  
กิจกรรมที่ 2 ติดตามการดำเนินงานคัด
กรองนักเรียนระบบ  School Health 
HERO 

   เพื่อพัฒนาครูดูแลสุขภาพจิต
นักเรียนรูปแบบวิถีใหม ่

ครู ในสังกัด 5,550     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 2 

1 1 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

10. โครงการสร้างความเข้มแข็งการ
น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบตัิทีย่ั่งยืน  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอด
บทเรียนและตรวจสอบแผนการ               
จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ตรวจสอบการถอดบทเรียน และ                
ตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
(ออนไลน์)  
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการคัด
กรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลกั               
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้าน
การศึกษา  
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม แลประเมิน
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา                 
ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 ประกวดสถานศึกษา
พอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
สถานศึกษาพอเพียงให้เกิดความ
ยั่งยืน  
2. เพื่อบ่มเพาะเตรียมความ
พร้อมสถานศึกษาพอเพยีง รับ
การประเมิน “ศูนยก์ารเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา ปี 2566 

นักเรียน ครู 
สถานศึกษาใน
สังกัด 

35,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 2 

1 1 12 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

11. โครงการพัฒนายกระดบัการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน ปีงบประมาณ 
2566 
กิจกรรมที่ 1  ประกวดระบบการดูแล
และช่วยเหลอืนักเรียนดีเด่นและ
ประกวดครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิตที่มีผลงานเป็นที่
ประจักษ ์ปีการศึกษา 2566 
กิจกรรมที่ 2 สพม.ตรัง กระบี่ เยีย่มบ้าน
นักเรียนและติดตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ปฏิบัติงานดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและแลกเปลีย่นเรียนรู้ผลการ
ดำเนินงานที่เป็นแบบอยา่งที่ดี Best 
Practice ประจำปีงบประมาณ 2566 

   เพื่อยกระดบัการดำเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน  

สถานศึกษาใน
สังกัด 44 โรง 
นักเรียนในสังกัด
จำนวน 44 โรงๆ
ละ 1 คน 
ครูระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ครูแนะ
แนว 140 คน 

55,680     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

1 1 12 

12. โครงการการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 1 ลกูเสือต้านภยัยาเสพติด 
กิจกรรมที่ 2 อบรมค่ายทกัษะชวีิต 

  เพื่อปอ้งกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา 

ลูกเสือ เนตรนารี 
ร.ร.ในสังกัด 352 
คน 
นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด 100คน 

20,880     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

1 1 12 



 

 

117 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 3 ขบัเคลื่อนการดำเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา (ประชุมเชิงปฏิบัติการครู
ผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา) 

ครูผู้รับผิดชอบ
งานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดใน
สถานศึกษา 44 
คน 

13. โครงการเสริมสร้างการรับรู ้การ
เข้าถึง และการปฏิบตัิการใช้งาน 
Platform ของระบบ MOE Safety 
Center 
กิจกรรมที่ 1  อบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบปฏิบัตกิารใช้งาน Platform ของ
ระบบ MOE Safety Center 
กิจกรรมที่ 2 อบรมทักษะรู้เท่าทัน 
SAFE สถานศึกษาปลอดภัย 4 ภัย ควรรู้ 

   เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ การ
เข้าถึง และการปฏิบัตกิารใช้งาน 
Platform ของระบบ MOE 
Safety Center 

ผู้บริหารและครู
ผู้รับผิดชอบ
ระบบ MOE 
Safety Center 
โรงเรียนละ 2 
คน 
ครูผู้รับผิดชอบ
ระบบ MOE 
Safety Center/
ครูแนะแนว/ครู
ฝ่ายปกครอง 
โรงเรียนละ 1 
คน 
 
 

17,400     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

1 1 12 



 

 

118 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 
แหล่ง

งบประมาณ 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

  ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

14. โครงการส่งเสรมิพัฒนากิจกรรม
สภานักเรียน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 1  การคัดเลือกโรงเรียน
ต้นแบบสภานกัเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ประจำปี 2566 
กิจกรรมที่ 2  การเลือกตั้งและพัฒนา
คณะกรรมการสภานักเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
กิจกรรมที่ 3  การประกวดวิธปีฏิบัติที่
เป็นเลิศการดำเนินงานสภานักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

   เพื่อส่งเสริมพัฒนากจิกรรม
สภานักเรียน 

สถานศึกษา 44 
โรง 

52,000     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

1 10 12
1 

15. โครงการการพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียง เพื่อขอรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสถานศึกษาให้พร้อมรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้น
การศึกษา 

   เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
พอเพียงในสังกัดรองรับการ
ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 

ครูผู้รับผิดชอบ 
โรงละ 3 คน  5 
โรง 

13,000     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

1 1 12 

 



 

 

119 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เป้าประสงค์ที่   1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ จริยธรรม สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอดเชิงพาณิชย์ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000 4,352,000      

1. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 ฝกึอบรมบุคลากร/
วิทยากรแกนนำด้านดิจิทัล 

เพื่อพัฒนาบุคลากรหรอืวิทยากร
แกนนำด้านดจิิทัลสังกัด
สำนักงาน กศน./ประชาชนใน
พื้นที่ ให้มีความรู ้ทักษะการใช้
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา  (จำนวน 
1,415 คน) 

บุคลากรหรือ
วิทยากรแกนนำ
ด้านดิจิทัลสังกัด
สำนักงาน กศน./
ประชาชนใน
พื้นที่            

1,352,000 1,352,000 1,352,000 1,352,000 1,352,000 สป.ศธ. กศน. 2 6 12 

2. การจัดทำโครงงาน งานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวตักรรมการดำรง 
ชีวิตของผู้สูงอายุของจังหวดัตรัง 
กิจกรรมที่ 1 ออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างทางด้านกายภาพสำหรับการ
ดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการ
พลัดตกหกล้ม 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำโครงงาน/นวัตกรรม/
งานวิจัย/สิ่งสร้างสรรค์ ด้านการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุที่เจ็บปว่ยดว้ยโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดัน 
โรคหัวใจ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนา
โครงสร้างทางด้านกายภาพ
สำหรับการดำรงชีวิตของผู้สูงอาย ุ
2. เพื่อจัดทำโครงงาน/
นวัตกรรม/งานวิจยั/สิ่ง
สร้างสรรค์/สิ่งประดิษฐ์ ด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่
เจ็บป่วยดว้ยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สป.ศธ./  
งบพัฒนา
จังหวัด/งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ศธจ.วพบ.
ตรัง, วสส.
ตรัง, มกช.
วิทยาเขต
ตรัง,   ม.
สวนดุสิต 
และ มทร.
ศรีวิชัย 

2 6 12 



 

 

120 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมวิชาการ         
ที่เกี่ยวขอ้งกับการดูแลผู้สูงอายุ 
(กลุ่มเป้าหมาย 500 คน) 
จัดประชุม 1 วัน 
3. โครงการยกระดบัความร่วมมือกับ
สถานประกอบการด้านอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเกษตรที่ยั่งยืนและการเกษตร
สมัยใหมข่องสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาความร่วมมอืกบั
สถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรร่วมกบั
สถานประกอบการ 
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาครูและบุคลากร
ร่วมกับผู้ประกอบการฯ 

1. เพื่อพัฒนาความรว่มมือกบั
สถานประกอบการดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตร
สมัยใหม่เพื่อการพัฒนา
สมรรถนะผู้เรียน 
2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถานประกอบการดา้น
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
การเกษตรที่ยั่งยืนและเกษตร
สมัยใหม่ที่ตอบโจทย์กบัความ
ต้องการของสถานประกอบการ 
3. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ร่วมกับผู้ประกอบการให้เกิดองค์
ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมและการเกษตรที่

สถานศึกษา ครู
และบุคลากร 
นักเรียน
นักศึกษาสถาน
ประกอบการ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000   งบพัฒนา
กลุ่ม

จังหวัด/งบ
พัฒนา

จังหวัด/สป.
ศธ./งบ

หน่วยงาน
อื่น 

สอศ. ศธจ.
ตรัง 

2 11 12 



 

 

121 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

ยั่งยืนและเกษตรสมัยใหม่เพื่อ
การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน 

 

  



 

 

122 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เป้าประสงค์ที่   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา ตามศักยภาพ ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันกับเทคโนโลยี 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 27,890,310 25,565,600 25,565,600 25,565,600 25,565,600      

1. โครงการขบัเคลื่อนการพัฒนาการ
จัดการศึกษาปฐมวยัในระดบัพื้นที่
ประจำป ี
กิจกรรมที่ 1. ประชุมเชิงปฏบิัติการ
พัฒนาทักษะทางสมอง (EF) สำหรับ
เด็กปฐมวัย โดยใช้ Home Based 
Learning  
ผ่านระบบออนไลน ์
กิจกรรมที่ 2. นิเทศ ติดตาม
สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เร่ือง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
เน้นการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 
สำหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ Home 
Based Learning 
กิจกรรมที่ 3  คัดเลือกรูปแบบ/แนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การ
พัฒนาเด็กปฐมวัยระดบัจังหวัด 

1. เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวยั (อาย ุ
3-6 ปี) ทุกคนให้มีพัฒนาการ
รอบด้านสมวัยตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษของสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทกุสังกัดให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

เด็กปฐมวัย  
(อาย ุ3-6 ปี) 

94,000 94,000 94,000 94,000 94,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 3 11 12 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

2. โครงการยกระดบัการจดัการศึกษา
ปฐมวัยเชิงบรูณาการในพ้ืนที่จังหวัด
นำร่องประจำป ี
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการในพื้นที่
จังหวัด 

   เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่จังหวัดนำร่องร่วมกันจัด
การศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ 

หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งในพื้นที่
จังหวัดนำร่อง 

157,000 157,000 157,000 157,000 157,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 3 12 12 

3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการ
จัดการเรยีนรู้สำหรบัเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูและบุคลากรที่
ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียนเอกชน 
 

   เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรที่
ดูแลเด็กปฐมวัยในโรงเรียน
เอกชนให้มีความรู้ ทกัษะในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับ
เด็กปฐมวัย 

ครู บุคลากรที่
ดูแลเด็กปฐมวัย
ในโรงเรียน
เอกชน 

125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 3 12 12 

4. โครงการส่งเสรมิเวทแีละประชาคม
เพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนา
หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรฯ 
กิจกรรมที่ 2  การนิเทศ ติดตาม ผล
การจัดการเรียนตามหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 3  การนำเสนอผลงาน
นวัตกรรมหลักสูตร   

   เพื่อพัฒนาหลกัสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้มีความต่อเนื่อง
เช่ือมโยงการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกบั
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่
สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด
ตรัง 

สถานศึกษา/
นักเรียน ระดับ
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
อาชวีศึกษาและ
อุดมศึกษาใน
จังหวัดตรัง 

273,000 273,000 273,000 273,000 273,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 
สพฐ. สอศ. 

3 12 12 



 

 

124 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

5. โครงการ Innovation For Thai 
Education (IFTE) นวัตกรรม
การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการดำเนินงานโครงการและจัดทำ
platform ของโครงการ 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำนวัตกรรมการศึกษา
และสื่อ สำหรับการดำเนินงานโครงการ
ของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการและ
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
โครงการ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมคัดเลือก
นวัตกรรมทางการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา 
นวัตกรรม และการวจิัยทาง
การศึกษาของจังหวัด  
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา
นวัตกรรมการบริหารจัดการ การ
จัดการเรียนรู้ การนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล  
3. เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจยั 
และเผยแพร่นวัตกรรมการ
บริหารการจัดการ การจัดการ
เรียนรู้ การนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของจังหวัด 
5. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาให้สถานศึกษามีคะแนน
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานผ่านเกณฑ์
เพิ่มขึ้น 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้เรียนใน
สถานศึกษาทกุ
สังกัดที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ 

395,000 395,000 395,000 395,000 395,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

3 12 12 
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แผนพัฒ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

6. โครงการศูนย์การขับเคลื่อนการบูร
ณาการศึกษาในยุคดิจทิัล Central 
provincial education LIVE 
Studio for Online Learning 
Platform 
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์การขับเคลื่อน
การบูรณาการศึกษาในยุคดิจิทัล 
จังหวัดตรัง 

   เพื่อจัดตั้งศูนย์การขับเคลื่อน
การบูรณาการศึกษาในยุคดิจิทัล
ในพื้นที่ 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา/
สถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดตรัง 

412,000 412,000 412,000 412,000 412,000 สป.ศธ ศธจ
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/
สถานศึกษา
ทุกสังกัด.

ตรัง  

3 12 12 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉพาะดา้นเพื่อเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางสายอาชีพความสอดคล้องกับ
แผนระดับต่าง ๆ  
กิจจรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาผู้เรียน
ด้านดนตรี กีฬา และสิ่งประดิษฐ์ 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและพัฒนาผู้เรียนด้านดนตรี 
กีฬา และสิ่งประดิษฐ ์
กิจกรรมที่ 3 ฝกึอบรมนักเรียนตาม
หลักสูตร 

   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มี
ความพร้อมสู่เส้นทางสายอาชีพ 

ผู้เรียน อาย ุ6-
18 ปี ทุกสังกัด  

112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 
สพฐ. สอศ. 
กศน. อว. 

อปท. ตชด. 
พศ. กก. 

3 11  
12 

12 

8. โครงการ Multiple 
intelligences Child Win เยาวชน
พหุปัญญานำพาสู่การสร้างและ
พัฒนาประเทศ 

1. เพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของ
ผู้เรียน 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา/
สถานศึกษาใน
พื้นที่จังหวัดตรัง 

422,000 422,000 422,000 422,000 422,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/

3 12 12 
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แผนพัฒ
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งเครือข่ายการพัฒนา 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของผู้เรียน 

2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาโรงเรียน
ต้นแบบดีเลิศด้านการพัฒนา
ศักยภาพตามพหุปัญญาของ
ผู้เรียน 

สถานศึกษา
ในพื้นที่

จังหวัดตรัง 

9. โครงการเพิ่มขดีความสามารถด้าน
การแขง่ขันของเด็กและเยาวชนเพื่อ
เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ  
Young Start up 
กิจกรรมที่ 1 ฝกึอบรมนักเรียนให้
ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่

   เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
พร้อมเป็นผู้ประกอบการ Young 
Start up และสามารถสร้าง
รายได้และเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ผู้เรียน นักศึกษา 
เยาวชนใน
สถานศึกษา 

3,148,000 3,148,000 3,148,000 3,148,000 3,148,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/
สถานศึกษา

ในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

3 11 12 

10. โครงการพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม
สัมมาชีพตามแนวทาง Design 
Thinking 
กิจกรรมที่ 1 ฝกึอบรมครูให้ความรู้และ
ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ Design Thinking 
กิจกรรมที่ 2 ฝกึอบรมนักเรียน
นักศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงออกแบบ 
Design Thinking 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการ Design Thinking 
ให้กับครูผู้สอนรดับการศึกษา ขั้น
พื้นฐาน และอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษานำร่อง 
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้และฝึก
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
เชิงออกแบบ Design Thinking 
ให้กับผู้เรียนระดับการศึกษา  ขั้น
พื้นฐานและอาชีวศึกษาใน
สถานศึกษา 

ครู นักเรียน 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,129,000 1,129,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง 
สพฐ. สอศ. 

3 11  
12 

12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

11. โครงการนักเรียนไทย 4.0 สื่อสาร
ภาษาอังกฤษ สู่การสร้างงานและ
อาชีพที่ยั่งยืน (lap Education: 
โรงเรียนทดลองการสอนภาษาอังกฤษ
ที่มีมาตรฐาน 
ระดับนานาชาต ิ
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนนำร่อง
การสอนภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐาน
ระดับนานาชาต ิในจังหวัดตรังจำนวน 
2 โรง 
กิจกรรมที่ 2 จัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนนำร่องในจังหวัด 

1. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนนำร่องใน
จังหวัด 2 แห่ง  
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้อยา่งมั่นใจ
ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 

สถานศึกษา/
นักเรียนโรงเรียน
นำร่องในจังหวัด 

2,236,000 2,236,000 2,236,000 2,236,000 2,236,000 สป.ศธ ศธจ.ตรัง
สถานศึกษา
/นักเรียน

โรงเรียนนำ
ร่องใน
จังหวัด 

3 12 12 

12. โครงการส่งเสรมินิสัยรักการอ่าน
สำหรับนักเรยีนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   
ยุค New Normal 
กิจกรรมที่ 1 อบรมครูเกี่ยวกับการ ใช้
ทักษะภาษาไทยเพือ่สร้างนิสัยรักการ
อ่านและการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวยั 
อย่างมีคุณภาพ 

   เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 1  ในยุค New Normal 

ผู้เรียน ครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาใน
สถานศึกษา 

505,500 505,500 505,500 505,500 505,500 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ในจังหวัด

ตรัง 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ การใช้ทักษะ
ภาษาไทยเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและ
การเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 เกบ็รวบรวมข้อมูลการ
อ่านของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์ สรุปรายงานผล 
13. โครงการการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรม นกัเรียนให้
มีความรู้ทักษะในการดำรง ชีวิตในโลก
ยุคใหม่ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและโลก 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมอบรมครูด้านการ
จัดการเรียนรู ้
กิจกรรมที่ 3 ประชุมอบรมผู้บริหารดา้น
การบริหาร 
จัดการศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้
มีทักษะและใฝ่เรียนรู้ในการ
ดำรงชีวิตในโลกยุคใหม่รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
โลกเป็นพลเมืองที่ตื่นมีความ
รับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ 
2. เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ให้มี
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู ้
มีจิตวิทยาการเรียนรู้ส่ือและการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
และการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพ
จริงมีความศรัทธาในวิชาชพีและ
ความเป็นคร ู
3. ผู้บริหารสถานศึกษา 
และผู้บริหารการศึกษาม ี

ผู้บริหาร ครู 
ผู้เรียน 

441,700 441,700 441,700 441,700 441,700 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ในจังหวัด

ตรัง 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

สมรรถนะในการบริหารงาน
วิชาการและการนิเทศ 
การจัดการเรียนรู้ 

14. โครงการนิเทศ ตดิตาม การ
ประเมินพัฒนาการและจัดทำข้อมูล
สารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
มาตรฐานชาต ิ
กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการและ
ปัญหาอุปสรรคของการจัดทำข้อมูล
ระบบสารสนเทศการพัฒนา            
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาต ิ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย  ตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบ
ออนไลน์ 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม การ
ประเมินพัฒนาการและจัดทำขอ้มูล
สารสนเทศการพัฒนา                           
เด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยทกุสังกัด 
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาต ิ   
2. ติดตามคุณภาพการ
ดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของจังหวัดตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยัแห่งชาต ิ
ด้วยระบบประเมินออนไลน์ 

สถานศึกษาที่จัด
การศึกษา
ปฐมวัยทุกสังกัด
ในจังหวัดตรัง 

42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ศธจ.ตรัง 
หน่วยงานที่

จัด
การศึกษา
ปฐมวัยทุก
สังกัดใน

จังหวัดตรัง 

3 12 12 

15. โครงการพัฒนาการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะทางสมอง (EF 

1. เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ   การ
พัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 

เด็กปฐมวัยทุก
สังกัดในพื้นที่ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ

ศธจ.ตรัง 
สช. 

เทศบาล 

3 11  
12 

12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

Executive Functions) สำหรบัเด็ก
ปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชุม   เชิง
ปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) 
สำหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมนิเทศ ติดตามการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่่งเสริม
การพัฒนาทักษะสมอง (EF) สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 

2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครู
ปฐมวัยออกแบบและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที ่
ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง 
(EF) สำหรับเด็กปฐมวยั 

หน่วยงาน
อื่น 

สพด. ตชด. 
สธ. พมจ. 

16. พัฒนาการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ของครูปฐมวยั 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจขอ้มูลครู/ครูผู้ช่วย/
ผู้ดูแลเด็ก ที่ย้าย และบรรจุใหม่ ได้รับ
การจ้างใหม่ทุกสังกัด 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำทะเบยีนครู/ครู
ผู้ช่วย/ผู้ดูแลเด็ก ทกุสังกัด 
กิจกรรมที่ 3 จัดอบรมครู/ครูผู้ช่วย 
/ผู้ดูแลเด็ก ทุกสังกัด ตามบญัช ี
กิจกรรมที่ 4 วัดประเมินผลการอบรม
พัฒนา 

1. เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วย/ครู/ผู้ดูแล
เด็กที่ได้รับการบรรจุ/ จ้าง 
เข้ามาใหม่ให้มีความรู้ความสามารถ 
และทักษะในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ ให้กับเด็ก 
2.เพื่อพัฒนาเด็กให้มีมาตรฐาน
ตามวัย  ตามมาตรฐาน 
เด็กปฐมวัยแห่งชาต ิ

ครูผู้ช่วย/ครู/
ผู้ดูแลเด็ก    ที่
บรรจุใหม่ ทุกคน  
 

73,400 73,400 73,400 73,400 73,400 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ศธจ.ตรัง 
สช. 

เทศบาล 
สพด. ตชด. 
สธ. พมจ. 

3 12 12 

17. โครงการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจของผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
พัฒนาการตามวยัของเด็กปฐมวยั 

1. เพื่อให้หน่วยงานผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยทุกสังกัดได้สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กบัผู้ปกครอง

สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย จังหวัด
ตรัง  ผู้ปกครอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ

ศธจ.ตรัง 
สช. 

เทศบาล 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุมผู้เชี่ยวชาญที่
รับผิดชอบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.
ตรัง วางแผน จัดทำ คู่มือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาพัฒนาการ
ตามวัยสำหรับ พ่อ- แม่ ผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ 2 สร้างเครื่องมือ วัด
ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมผู้ที่รับผิดชอบ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวยั ขยายผล สร้าง
ความเข้าใจการใช้ คู่มือสร้างความรู้
ความเข้าใจในพัฒนาการตามวัยสำหรับ 
พ่อ- แม่ ผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ 4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ ์
คู่มือสร้างความรู้ความเข้าใจใน
พัฒนาการตามวัยสำหรับ พ่อ- แม่ 
ผู้ปกครอง  
กิจกรรมที่ 5 ประเมินผลด้านความรู้
ความเข้าใจของผู้ปกครองในพัฒนาการ
ตามวัยสำหรับ พ่อ- แม่ ผู้ปกครอง 

เกี่ยวกบัการพัฒนาการตามวยั
ของเด็กปฐมวัย 
2. เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
ความเข้าใจการพัฒนาพัฒนาการ
เด็กปฐมวัยของสถานพัฒนา  
เด็กปฐมวัย 

หน่วยงาน
อื่น 

สพด. ตชด. 
สธ. พมจ. 

18. โครงการค่ายนักเรยีนแลกเปลี่ยน
สร้างสรรค์  ปันสุข 
กิจกรรมที่ 1 ค่ายอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตอาสา 

1. เพื่อสถานศึกษาได้มีโอกาส
พบปะแลกเปลี่ยนความรู ้

สถานศึกษา 
นักเรียน 
กลุ่มเป้าหมาย 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ

ศธจ.ตรัง  
และ

หน่วยงาน
ทางการ

3 11 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 ค่ายวิชาการ 
กิจกรรมที่ 3 ค่ายกีฬา 
กิจกรรมที่ 4 ค่ายอาชีพ 

2. ให้นักเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ไปเผยแพร่ (แผ่) 
แบ่งปันให้กัน ให้สถานศึกษา 

หน่วยงาน
อื่น 

ศึกษา/
สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

19. เปดิโลกทัศน์การศึกษาตรังใน
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 การจัดนิทรรศการ
ทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 การแข่งขันทกัษะทาง
วิชาการ/ทักษะอาชีพ 
กิจกรรมที่ 3 การประกวด
ความสามารถของนักเรียน 
กิจกรรมที่ 4 การเสวนาทางวิชาการ 
กิจกรรมที่ 5 การแสดงความสามารถ
ของนักเรียน นักศึกษา 

   เพื่อจัดงานวิชาการทาง
การศึกษาของหน่วยงานทาง
การศึกษาทกุระดับทุกประเภทใน
จังหวัดตรัง 

สถานศึกษา 
นักเรียน 
นักศึกษา 
บุคลากรทุก
สังกัด ประชาชน 

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ศธจ.ตรัง  
และ

หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

3 11
12 

12 

20. พัฒนาศักยภาพครูก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 
กิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก  
   - การพัฒนาครูทักษะการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  
   - ภาษาตา่งประเทศ  

1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) และเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
2. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา
ตนเอง ตามมาตรฐานวิชาชพีครู
โดยเข้ารับการอบรม สัมมนา 
และความสามารถนำความรู้ที่

ผู้บริหาร ครู ใน
สถานศึกษาทกุ
สังกัดในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา

จังหวัด/งบ
หน่วยงาน

อื่น 

ศธจ.ตรัง  
และ

หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

   - การออกแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก
และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
สมรรถนะผู้เรียน  
   - ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active 
Learning) ภาษาต่างประเทศ 
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
การออกแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
และการวัดผลประเมินผลที่เน้น
สมรรถนะผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 5 การอบรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ครูเกิดการแสวงหา
ความรู้ และเทคนิควิธกีารสอน
ใหม่ ๆ รับฟังความคิดเห็น ใจ
กว้างและยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง มีคุณธรรม 
จริยธรรม ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

21. โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลนครตรัง 
กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรใน

   เพื่อให้พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูและบุคลากรในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจเทคนิค
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน และงานที่เกีย่วขอ้งเพิ่มขึ้น  

พนักงาน
เทศบาล 
พนักงานครูและ
บุคลากรในสังกัด
เทศบาลนครตรัง 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 งบประมาณ
จากต้น
สังกัด 

สำนัก
การศึกษา 
เทศบาลนคร
ตรัง 
 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

สังกัดเกี่ยวกับเทคนิควธิีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และงานที่เกีย่วข้อง 
22. โครงการส่งเสรมิโครงงาน
วิทยาศาสตร์และการแสดงทาง
วิทยาศาสตร ์
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมที่ 2 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์และการประกวดการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้และความเขา้ใจในการ
สอนแบบใช้โครงงาน
วิทยาศาสตร์และการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ เกิดความสนุก
พร้อมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2. เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไป
ปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพให้
ครูสามารถบูรณาการการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์เข้ากับกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ 
3. เพื่อสร้างเวทีส่งเสริม และ
เผยแพร่ผลงานของนักเรียน และ
นักศึกษา   
4. เพื่อคัดเลือกตัวแทนของศูนย์
วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังใน
การแข่งขันต่อในระดับประเทศ 

ครูและนักเรียน
ทุกสังกัดในพื้นที่
จังหวัดตรัง และ
กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต ระนอง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนา
จังหวัด/งบ
หน่วยงาน
อื่น 

ศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
ศธจ.ตรัง  
และ
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/
สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

3 12 12 

23. โครงการประเมินพัฒนาการเด็ก
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
ปีการศึกษา 2565 

   เพื่อจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ให้มีพัฒนาการสมวัยด้านรา่งกาย 

เด็กปฐมวัยใน
สังกัด 

12,700     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 11 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
ประเมินพัฒนาเด็กที่จบหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวัย  
กิจกรรมที่ 2 ประเมินพัฒนาการเด็กที่
จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 

อารมณ์ จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา 

24. โครงการงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 
2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา   
กิจกรรมที่ 1 จัดงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม       
วิชาการและเทคโนโลย ีปีการศึกษา 
2565 
กิจกรรมที่ 2 เขา้ร่วมแข่งขันระดับ
ภูมิภาค 

   เพื่อจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุก
ช่วงวัย ได้มีการพัฒนาด้าน
สมรรถนะและทักษะทีจ่ำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 

นักเรียน ครู 
บุคลากร ใน
สังกัด 

390,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 11 
12 

12 

25. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
แบบ Active Learningเพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะของผู้เรียน ทีต่อบสนองการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)   เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียน ร่วมกับ        
กระบวนการวจิัยชั้นเรียน 

   เพื่อให้สถานศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Assessment For Learning) 
และมีการวัดและ 
ประเมินผล เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน (Assessment For 
Learning) ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ

นักเรียน ครู ใน
สังกัด 

34,400     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 11  
12 

12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้ ด้วยกระบวนการ       
Coaching and Mentoring 
กิจกรรมที่ 3 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้วย
กระบวนการ PLC 

เรียนรู้เป็นรายบุคคล 
(Personalized 
Learning) 

26. โครงการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนด้วยการสังเกตชั้นเรียน 
(Lesson Study : LS) 
กิจกรรมที่ 1 รับสมัครโรงเรียนเป้าหมาย 
10 โรงเรียน 
กิจกรรมที่ 2 สร้างความเข้าใจ
กระบวนการขับเคลื่อนแก่ผูบ้ริหาร       
ครูวิชาการ  ครูผู้สอน และศึกษานิเทศก์
ผ่านระบบออนไลน ์
กิจกรรมที่ 3 ดำเนินการศึกษาชั้นเรียน
และนิเทศ ติดตาม 

   เพื่อสรา้งความเข้าใจ
กระบวนการขับเคลื่อนแก่
ผู้บริหาร ครูวิชาการ  ครูผู้สอน 
และศึกษานิเทศก์ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

ผู้บริหาร ครู
วิชาการ  
ครูผู้สอน และ
ศึกษานิเทศก์ 

6,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 12 12 

27. โครงการยกระดับโรงเรียนคุณภาพ 
คุณธรรม สพฐ. โรงเรยีนดีมทีี่ยืน 
กิจกรรที่ 1 การประเมิน/ตรวจสอบการ
ดำเนินงานเพื่อยกระดับโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. ระดับ 2 ดาว 
 

   เพื่อให้สถานศึกษาที่น้อมนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา 
มุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนทั้ง 4 
ด้านโดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

7,980     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

28. โครงการให้คำปรึกษา แนะนำการ
ปฏิบตัิงานและการประเมินสัมฤทธิผล
การปฏบิัตงิานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.
สถานศึกษาและรองผอ.สถานศึกษา
ใหม ่
กิจกรรมที่ 1 ให้คำปรึกษา แนะนำการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.
สถานศึกษาใหม ่จำนวน 21 ราย 
กิจกรรมที่ 2 ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผอ.
สถานศึกษาใหม ่จำนวน 21 ราย 
กิจกรรมที่ 3 ประเมินสัมฤทธิผลการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผอ.
สถานศึกษาใหม ่จำนวน 7 ราย   

   เพื่อให้คำปรึกษาแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้
สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning) ให้กับผู้เรียน
ทุกระดับชั้นพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพและมาตรฐานตำแหน่ง 
อย่างต่อเนื่อง 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

97,330     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 12 12 

29. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะครู
ผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมการพัฒนาครูผู้ช่วย
สู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมที่ 2 อบรม พัฒนาเสริมสร้าง
สมรรถนะครูผู้ช่วย 2 วัน จำนวน 105 
คน 

   เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วย ครูผู้ช่วย 53,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

30. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ   
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่                 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการสอบวัด ระดับทกัษะทาง
ภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน 
CEFR (2 วัน) แบบออนไลน ์  
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่
พัฒนาสมรรถนะและความสามารถ                 
ในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active 
Learning) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนาเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) สำหรับ
ครูผู้สอน ภาษาอังกฤษที่จบไม่ตรงเอก 
กิจกรรมที่ 4 ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) การจัดการเรียนรู้                 
เชิงรุก (Active Learning) ของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   
กิจกรรมที่ 5 ถอดบทเรียนแลกเปลีย่น
เรียนรู้และการสร้าง/พัฒนาชุมชน                 

1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจัดการ
เรียนการสอนผ่านกจิกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษและยกระดับความรู้
ภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

ครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ 
  

25,000     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 



 

 

139 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชพี (PLC) พร้อม
ทั้งนำเสนอผลงาน  
กิจกรรมที่ 6 นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)                
ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  
31. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น จ.ตรัง  
กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร : 
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตร
ท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 3 การกำกับ ติดตาม และ
นิเทศการดำเนินการจัดทำรายวิชา
เพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 4. การคัดเลือกวธิีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practice)ในการพัฒนา
รายวิชาเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น  
กิจกรรมที่ 5. ตรวจสอบหลกัสูตร
สถานศึกษา  
 
 

1. เพื่อจัดทำกรอบหลักสูตร
ระดับท้องถิ่นสำหรับสำนกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตรัง เขต 2 
2. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น                  
3. เพื่อกำกบั ติดตามและนิเทศ
การพัฒนารายวิชาเพิ่มเติม
หลักสูตรท้องถิ่น                                               
4. เพื่อคัดเลือกสถานศึกษามี
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) ในการพัฒนารายวิชา
เพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่น  
5. เพื่อตรวจสอบหลกัสูตร
สถานศึกษา 

ผู้บริหาร ครู 
สถานศึกษาใน
สังกัด 

35,000  
 

   สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 



 

 

140 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

32.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง   
ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(ACTIVE LERNING)  
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการ
จัดการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์   
กิจกรรมที่ 2 ประกวดนวัตกรรม/วธิี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best ประกวด
นวัตกรรม/วิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศ Best 
Practices ด้านการจัดการเรียนรูว้ิชา
ประวัติศาสตร์ ด้วยกระบวนการ   
Active Learning              

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้นด้วยกระบวนการ active 
learning 
2. เพื่อนิเทศ ติดตาม การจัดการ
เรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ดว้ย
กระบวนการ active learning 
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์สามารถสร้าง
ผลงานและมีวิธกีารปฏิบัติที่                
เป็นเลิศBest Practices 

ครูผู้สอนวิชา
ประวัติศาสตร์
ระดับ
ประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
ตอนต้น 

10,500     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 

33. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียน  
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้                
Active Learning เพื่อเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้เรียน  
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   

1.เพื่อสนับสนุนสถานศึกษา และ
ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดสำนักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 
2 มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใน
สังกัด 

15,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 



 

 

141 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 3 ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) การจัดการเรียนรู้                 
เชิงรุก (Active Learning)   
34. โครงการส่งเสรมิศักยภาพ และ
คุณภาพของนักเรียนระดับปฐมวัย  
ด้วยทักษะสมอง  Executive 
Functions (EF) 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
การจัดประสบการณ์ การพัฒนาทักษะ
สมอง Executive Functions สำหรับ
เด็กปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจดั
ประสบการณ์การพัฒนาทักษะสมอง 
Executive Functions สำหรับเด็ก
ปฐมวัย 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินการจัดประสบการณ์ เช่ือมโยง
ระหว่างการพัฒนาทักษะสมอง
Executive Functions                 
และการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2560 

   เพื่อพัฒนาครูในการจัดการ
เรียนการสอนในการพัฒนา
ทักษะสมอง Executive 
Functions สำหรับเด็กปฐมวยั 

ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาใน
สังกัด 

15,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 11 
12 

12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 4 ประกวดและเผยแพร่ 
วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัด 
ประสบการณ์เช่ือมโยงระหว่างการ
พัฒนาทักษะสมอง  Executive 
Functions และการจัดประสบการณ์ 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
พุทธศักราช 2560 
35. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ทางการเรยีนและการเตรยีมผู้เรียนให้
สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21  
กิจกรรมที่ 1  พัฒนาคุณภาพการอ่าน
ออก เขยีนได้ ลายมอืสวย และ 
การเรียนการสอนภาษาไทยระดับ
ประถมศึกษาให้สอดคล้องกับศตวรรษ 
ที่ 21  
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาพหปุัญญารายบุคคล 
ในศตวรรษที่ 21   
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
โดยใช้โครงงานเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21  

1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในการ
จัดการเรียนรู้ในการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านออกเขียน
ได้  
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
ตามพหุปัญญารายบุคคล 
3. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
โดยโครงงาน 

นักเรียน 
ครูผู้สอน ใน
สถานศึกษาใน
สังกัด 

65,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 11 12 



 

 

143 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

36. โครงการโรงเรยีนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมการพัฒนา
โรงเรียนคุณธรรม   
กิจกรรมที่ 2 ประกวดนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี ด้านการบริหาร 
และด้านการเรียนการสอน  
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผลงานคุรุชนคน
คุณธรรมด้านผู้บริหารและครูผู้สอน 
กิจกรรมที่ 4 ประเมินโรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.สพป.ตรัง เขต 2 ระดับ2ดาว  
กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. สพป.ตรัง เขต 2  

เพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
ในสังกัด 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

38,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 

37. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา  
กิจกรรม   :  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสร้างกลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (PA Support Team)                 
ด้วยระบบออนไลน์  
 

   เพื่อพัฒนาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้เป็น
ผู้นำองค์ความรู้ 

ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

5,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

38. โครงการพัฒนาการวดัและ
ประเมินผลการเรยีนรู้เพื่อพัฒนา  
คุณภาพผู้เรียน  
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิารวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ของ  
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการ
นำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการวัด
ประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน (Assessment for 
Learning)  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาแบบทดสอบ 
Pre – ONET สำนักงานเขตพื้นที ่  
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

1. เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดำเนินงานการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
แกนกลาง 

ครูผู้สอนใน
สถานศึกษาใน
สังกัด 

62,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 

39. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ข้าราชการครแูละบุคลากร  
ทางการศึกษาสู่ศตรวรรษที่ 21  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาสู่ศตรวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 

   เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ผู้บริหาร 
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะสู่ศตวรรษที่ 
21 

ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

40,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 12 12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

40. โครงการสานฝันพัฒนาผู้เรียน 
สพป.ตรัง เขต  2  ครั้งที่ 17     
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานทีม
บริหาร  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมผู้ประสานงาน
ระดับอำเภอ ประธานเครือข่าย  
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง     
กิจกรรมที่ 3 ประชุมประธานศูนย์สาระ
ฯ  เลขานุการศูนย์สาระ ศึกษานิเทศก์
ทุกคนและผู้เกี่ยวข้อง  
กิจกรรมที่ 4  ประชุม Admin ของ
เครือข่ายสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 5  จัดสรรงบประมาณให้ 
เครือข่ายสถานศึกษา จำนวน 14    
เครือข่ายฯ เพื่อแข่งขันระดับเครือข่าย
สถานศึกษา    
กิจกรรมที่ 6   จัดสรรงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาวิชาการฯ แข่งขันระดับ  
เขตพื้นที่ฯ จำนวน 11 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้      
กิจกรรมที่ 5  การแข่งขันทักษะวิชาการ
ระดับเขตพื้นที่ฯ      

   เพื่อสนบัสนุนการแข่งขันด้าน
วิชาการระดับเขตพื้นที่ 11 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ในสังกัด 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

30,000     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 11 12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

41. โครงการงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับขาต ิ(ภาคใต้) ครั้งที่ 70  
ปีการศึกษา 2565  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง "งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
(ภาคใต้)  
กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบประมาณให้ศูนย์
พัฒนาวิชาการฯ แข่งขันระดับ  
เขตพื้นที่ฯ 11 กลุ่มสาระการเรียนรู้     
กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จา่ยในการแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ฯ      
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันทกัษะวิชาการ
ของนักเรียน งานศิลปหัตถกรรม  
นักเรียน ระดับชาต ิ(ภาคใต้) ครั้งที่ 70 
ปีการศึกษา 2565  
กิจกรรมที่ 5 จัดนิทรรศการแบบมีชวีิต 

   เพื่อสนบัสนุนการดำเนินงาน
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
งานศิลปหัตกรรมระดับภาคใต้ 

นักเรียน 
ครูผู้สอน 
ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

385,200     สพฐ.  สพป.ตรัง 
เขต 2 

3 11
12 

12 

42. โครงการศิลปหตัถกรรมนักเรียน 
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 
กิจกรรมที่ 1 แข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2566 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  

   เพื่อจัดการแข่งขันทางวิชาการ
และเข้าร่วมการแข่งขันระดับ
จังหวัด 

นักเรียนโรงเรียน
ในสังกัด 44 โรง 
 

348,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 11
12 

12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 กำกบั ติดตามการจัดการ
แข่งขัน ประมวลผลและรายงาน 
43. โครงการแข่งขันทางวชิาการระดบั
นานาชาติ ประจำป ีพ.ศ.2566 รอบ
แรกระดบัเขตพื้นที่การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1  การสอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาต ิรอบแรกระดบั
เขตพื้นที่การศึกษา 

   เพื่อให้กับนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน
ในสังกัดทุกโรง สอบแข่งขันทาง
วิชาการ ระดับนานาชาต ิรอบ
แรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา
ตอนต้นของ
โรงเรียนในสังกัด
ทุกโรง 

-     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 11 12 

44. โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้
มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เน้นสมรรถนะตามหลักสูตรแกนกลางฯ
ของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนา
ทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาการจัดการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์วิถีใหม ่(New Normal) 
วิถีอนาคตในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติและพลเมืองโลกที่
เข้มแข็ง (Smart Citizen) 

1. เพื่อพัฒนาศูนย์ศูนย ์HCEC 
และศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ 
2. เพื่อพัฒนาครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ จัดการเรียนรู้มุ่งเน้น
สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 

-ศูนย์ HCEC 
และศูนย์กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
-ครูผู้สอน
วิทยาศาสตร์ฯ
โรงเรียนในสังกัด 
-ครูผู้สอนสังคม
ศึกษาฯ โรงเรียน
ในสังกัด 
-ครูผู้สอนกลุ่ม
ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ใน
สังกัด 

130,500     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 11 
12 

12 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 4  พัฒนาสมรรถนะครูผู้สอน
ในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
45. โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะสู่การ
จัดการเรยีนรู้เชิงรุก 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมปฏิบัตกิารปรับการ
เรียนรู้สู่สมรรถนะโดยใช้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 
2560) 
กิจกรรมที่ 2 ถอดบทเรียน/นำเสนอวิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ด้านการบรหิาร ด้าน
จัดการเรียนการสอน) การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะสู่
การจัดการเรียนรู้เชิงรุก  8  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

  เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ที่เน้นสมรรถนะสู่การจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก 

-ผู้บริหาร/ครู 
ร.ร.ในสังกัด 150 
คน 
-คณะกรรมการฯ
และคณะทำงาน 
20 คน 

78,300     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 

46. โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินเพื่อยกระดับ
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนดีต้องมี
ที่ยืน ระดับ 1 ดาว และ 2 ดาว 
กิจกรรมที่ 2  คุรุชน คนคุณธรรม 

   เพื่อประเมินยกระดบัโรงเรียน
คุณธรรม สพฐ. โรงเรียนดีต้องมี
ที่ยืน 

ร.ร.ในสังกัด 44 
โรง 
 

34,800     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

47. โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ 
กิจกรรมที่ 1 ประเมินข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาขอมีและ
เลื่อนวิทยฐานะ 
กิจกรรมที่ 2 จัดประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อสรา้ง
เครือข่ายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน 
(PA Support Team) ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Meet 

   เพื่อพัฒนาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อสร้าง
เครือข่ายโดยใช้สหวิทยาเขตเป็น
ฐาน (PA Support Team) 

ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนนใน
สังกัด 
 

-     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 

48. โครงการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานจ้างเหมา
บริการ 
กิจกรรมที่ 1 สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ลูกจา้งชั่วคราว 
พนักงานจ้างเหมาบริการในสถานศึกษา
และสพม.ตรัง กระบี่ ทีจ่้างด้วย
งบประมาณของสพฐ. 
 

   เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคล
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ลูกจ้างชั่วคราวและพนกังานจ้าง
เหมาบริการ 

โรงเรียนในสังกัด 87,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

49. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาศักยภาพครู
ผู้ช่วยสู่เส้นทางมืออาชพี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วยตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

ข้าราชการครูใน
ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
70 คน 

58,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 

50. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และยกระดบัคุณภาพการศึกษาสู่การ
สร้างขดีความสามารถในการแข่งขัน 
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาในสังกัดโดยใช้เครือข่าย
ความร่วมมือในการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมและหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพด้วยการวจิัย/การวจิัย
เชิงพื้นที่ 

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาในสังกัดโดยใช้
เครือข่ายความร่วมมอื 
2. เพื่อสร้างนวัตกรรมและหรือ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพด้วยการวิจัย/การวจิัย
เชิงพื้นที่ 

-สหวิทยาเขต 7 
สหวิทยาเขต 
และศูนย์พัฒนา
กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 9 กลุ่ม
สาระ (2 จังหวัด) 
-ร.ร.ในสังกัด 44 
โรง 

261,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

3 12 12 

  



 

 

151 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

เป้าประสงค์ที่   1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 

2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

3. ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสม 

   และบริบทของพ้ืนที่ 

4. สถานศึกษาอาชีวศึกษาลดอัตราการออกกลางคันของผู้เรียน 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 3,717,470 3,426,000 3,426,000 3,426,000 3,426,000      

1. รวมพลังให้เด็กตรงัได้เข้าเรยีนทุก
คนอย่างมีคุณภาพ 
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งศูนย์รวมพลัง
ช่วยเหลือเด็กตรัง 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนการรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบขอ้มูลนักเรียน
ออกกลางคัน/ตกหล่น/กลุ่มเสี่ยงออก
กลางคัน 
 

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางการ
ประสานและชว่ยเหลือผู้เรียน
กลุ่มออกกลางคัน/ตกหล่น/กลุ่ม
เส่ียงออกกลางคัน 
2. เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มออก
กลางคัน/ตกหล่น/กลุ่มเสี่ยงออก
กลางคันให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาอย่างเสมอภาคและ 
เท่าเทียม  
3. เพื่อจัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ผู้เรียนกลุ่มออกกลางคัน/       
ตกหล่น/กลุ่มเสี่ยงออกกลางคัน 

ผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย
ทุกสังกัด 

2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนาจังหวัด/
งบหน่วยงาน
อื่น 

ศธจ.ตรัง  
และ
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/
สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

4 17 9 



 

 

152 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

2. โครงการเสริมสรา้งโอกาสทาง
การศึกษาและอาชีพสำหรับ
ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจังหวดัตรัง 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจติดตามเรียนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ฝกึอบรมทักษะอาชพี
ให้กับผู้เรียนก่อนจบการศึกษา  

1. เพื่อติดตามผู้เรียนที่ด้อย
โอกาสทางการศึกษาเข้าสู่ระบบ
การศึกษา 
2. เพื่ออบรมทักษะอาชีพให้กับ
ผู้เรียนก่อนจบการศึกษา 

ผู้เรียนที่ด้อย
โอกาสทาง
การศึกษาทกุคน 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนาจังหวัด/
งบหน่วยงาน
อื่น 

กศน. สอศ.
ศธจ.ตรัง 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษาทุก
สังกัด  

4 17 9 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เด็กและ
เยาวชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัด
ตรัง 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำระบบฐาน 
ข้อมูลเด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
จังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 2 ชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
กลุ่มเปราะบางกลุ่มเป้าหมายตามความ
เหมาะสมกับความต้องการ และ
สมรรถนะ 
กิจกรรมที่ 3 การติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงาน 
 

1.  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบางจ
ในพื้นที่จังหวัดตรัง 
2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เด็กและเยาวชนกลุ่มเปราะบาง
ในรูปแบบที่เหมาะสม   

เด็กและเยาวชน
กลุ่มเปราะบาง
ในพื้นที่จังหวัด
ตรัง 

226,000 136,400 136,400 136,400 136,400 งบพัฒนา
จังหวัด/งบ
หน่วยงานอื่น 

ศธจ. ตรัง
สพป.ตรัง 
เขต 1, เขต 
2, สพม.
ตรัง-กระบี่, 
กศน., 
สถานศึกษา
สังกัด
อาชีวศึกษา, 
พมจ.จังหวัด
ตรัง   

4 17 9 



 

 

153 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

4. โครงการการจัดการศึกษาสำหรับ
นักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมอบรม
ผู้ดำเนินการคัดกรองของสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มี
ความต้องการจำเป็นพิเศษทุกสังกัด 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีเจต
คติที่ดีต่อการจัดการศึกษา 
สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ  
2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะในการ
พัฒนาสมรรถภาพคนพกิารในแต่
ละประเภทความพิการได้อยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร ที่
จัดการเรียนการ
สอนสำหรับเด็ก
ที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนาจังหวัด 

ศูนย์
การศึกษา
พิเศษ  
พมจ. ตรัง 
และทุก
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา 

4 17 9 

5. โครงการส่งเสรมิการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน 
และประชาชนในท้องถิ่นได้มี
โอกาสเขา้ถึงการศึกษาอยา่งเท่า
เทียมและทั่วถึง 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้แก่เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่น 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชนใน
ท้องถิ่น 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 งบประมาณ
จากต้นสังกัด 

สำนัก
การศึกษา 
เทศบาลนคร
ตรัง 
 

4 17 9 

6. โครงการดแูลช่วยเหลือนักเรียน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต1 
กิจกรรมที่ 1 ประเมิน ติดตามและ
ช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี่ยง เด็กตก
หล่นและออกกลางคัน 

1. เพื่อให้ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามภีูมิคุ้มกัน พร้อม
รับมือกับภยัคุกคามแบบใหม่ทุก
รูปแบบ และสามารถปรับตวัต่อ
โรคอุบัติใหม่โรคอุบัติซ้ำ และ
รองรับวิถีชีวิตใหม่  

ผู้เรียน ครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

43,450     สพฐ. สพป.ตรัง เขต 
1 

4 17 9 



 

 

154 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 อบรมพัฒนาศักยภาพครู
สำหรับการดูแลชว่ยเหลือนกัเรียนจาก
เหตุต่าง ๆ 
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกสถานศึกษาเพือ่
รับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลอื
นักเรียน เพื่อรับรางวัล       ครูต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
ประจำป ี2566 

 2. เพื่อให้สถานศึกษา ที่มแีผน/ 
มาตรการกิจกรรม ในการสร้าง
ความตระหนักรู้ (Safety 
Awareness) หรือทักษะในการ
รับมือด้านความปลอดภัย (Safety 
Action) ทุกรูปแบบและมีการ
ดำเนินการ  ตามแผน โดยร่วมมอื
กับหน่วยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้ง 

7. โครงการ1เพิ่มโอกาสและลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 การค้นหา ติดตามเด็กตก
หล่นและเด็กออกกลางคัน 
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่ ติดตามเยี่ยมบา้น
นักเรียน 
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์การถอดบทเรียน 
สู่การวิจยั 
 

เพื่อให้เด็กออกกลางคัน  เด็กตก
หล่นเข้าสู่ระบบการศึกษาหรอื
ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่
เหมาะสม   

เด็กออกกลางคัน     
เด็กตกหล่น 

50,000     สพฐ. สพป.ตรัง เขต 
1 

4 17 9 

8. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการเพื่อกำหนดรูปแบบและ
เครื่องมือนิเทศ ติดตาม 

เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสม
กับบริบทและศักยภาพของผู้เรียน
แต่ละบุคคล 

ผู้เรียนที่ต้องการ
ศึกษาโดย
ครอบครัว 

13,140     สพฐ. สพป. ตรัง   
เขต 1 

4 17 9 
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นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  ภาคเรียนที่ 
2/2565 
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเยี่ยมครอบครัว
ผู้จัดการศึกษารายใหม ่
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการพิจารณาแผนการจัดการศึกษา
ที่ขออนุญาตจัดการศึกษารายใหม ่ 
กิจกรรมที่ 5 ประชุมคณะกรรมการฝ่าย
วิชาการและฝ่ายดำเนินงานจัดทำ
เครื่องมือในการวัดและ      ประเมินผล 
กิจกรรมที่ 6 วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ ปี 2565 
กิจกรรมที่ 7 จัดทำทะเบยีนผู้เรียน 
ทะเบียนผลการเรียน 
กิจกรรมที่ 8 ประชุมคณะกรรมการ
กำหนดรูปแบบและเครื่องมือนิเทศ 
ติดตาม ภาคเรียนที่ 1/2566 
กิจกรรมที่ 9 นิเทศ ติดตามภาคเรียนที่ 
1/2566 
 
 



 

 

156 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

9. โครงการสร้างโอกาสความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียมทาง
การศึกษา"ตรัง 2 ชวนน้องกลับมา
เรียน"  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงาน 
จำนวน 1 วัน 20 คน    
กิจกรรมที่ 2 จัดทำข้อตกลง (MOU) 
โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน และภาคี
เครือข่าย  5 อำเภอ   
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามนกัเรียน
ออกกลางคัน/ด้อยโอกาสเสี่ยงออก
กลางคัน"ตรัง 2 ชวนน้องกลับมาเรียน" 

  18,630     สพฐ. สพป. ตรัง   
เขต 2 

4 17 9 

10. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 
กิจกรรมที่ 1  การติดตาม ค้นหา เยี่ยม
บ้านเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กออกกลางคัน เด็กตก
หล่นและเด็กด้อยโอกาสร่วมกบัภาคี
เครือข่าย (ระดับโรงเรียน) 
กิจกรรมที่ 2  การติดตาม ค้นหา เยี่ยม
บ้านเด็กกลุ่มเสี่ยงที่จะออกจากระบบ
การศึกษา เด็กออกกลางคัน เด็กตก
หล่น และเด็กด้อยโอกาสร่วมกับภาคี
เครือข่าย (ระดับเขตพื้นทีก่ารศึกษา) 

เพื่อติดตาม เยี่ยมบ้านเด็กหลุ่ม
เส่ียงให้เข้าสู่ระบบการเรียนใน
สถานศึกษา 

นักเรียนในสังกัด
จำนวน 43 โรง 

39,250     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

4 17 9 



 

 

157 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 3  การประกวดผลงาน/
นวัตกรรม Best Practice โรงเรียนที่
ประสบความสำเร็จในการติดตาม 
ค้นหาเด็กตกหล่นตามโครงการพาน้อง
กลับมาเรียน 
11. โครงการการพัฒนาการบริหาร
จัดการโรงเรยีนเรียนรวม 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคน
พิการทางการศึกษา" และองค์ความรู้
ทางหลักวิชาการทางการศึกษาพิเศษ 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม การจัดการ
ศึกษาเรียนรวม : นิเทศ ติดตามการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอนเด็ก
พิการทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดที่
จัดการศึกษาเรียนรวม 
กิจกรรมที่ 3 คัดเลือกผลงานวธิีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้าน
การจัดการเรียนรวม 
 
 

เพื่อพัฒนาผู้ดำเนินการคัดกรอง
คนพิการทางการศึกษาใน
สถานศึกษาได้มีความรู้ในการคัด
กรองเด็กพิการเรียนรวม การ
จัดการเรียนการสอน และคิดค้น
การจัดการเรียนรวมที่มี
ประสิทธิภาพ 

- หัวหน้างาน
วิชาการ หัวหน้า
กลุ่มสาระการ
เรียนรูภ้าษาไทย/
คณิตศาสตร์ และ
ครูผู้รับผิดชอบ
การจัดการเรียน
รวมหรือพี่เลี้ยง
เด็กพิการของร.ร.
ที่จัดการศึกษา
เรียนรวม 108 คน 
-โรงเรียนในสังกัด
ที่จัดการเรียนรวม 
27 โรง 

40,000     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

4 17 9 



 

 

158 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

12. โครงการโรงเรยีนการศึกษา
ทางเลือก 
กิจกรรมที่ 1 อบรมการขบัเคลื่อนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยสือ่เทคโนโลยีดิจิทัล 
(OBEC Content Center) 
กิจกรรมที่ 2   เสริมสร้างและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทางเลือกที่เข้มแข็ง 
กิจกรรมที่ 3  นิเทศ ติดตามฯ 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาทางเลือกให้แก่นกัเรียน 

-ผู้บริหาร ครูและ
คณะทำงาน 30 
คน 
-โรงเรียนในเตา
พิทยาคม 

87,000     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

4 17 9 

 

  



 

 

159 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ที่   1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 2,535,600 2,521,000 2,521,000 2,521,000 2,521,000      

1. โครงการขบัเคลื่อนการสร้างองค์
ความรู้ทางทะเล และมหาสมุทร และ
ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล ไปสู่
การเรียนการสอน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมโรงเรียนทุก
สังกัดในจังหวัดตรัง เกี่ยวกบัการนำ
หลักสูตรทางทะเล และมหาสมุทรไปใช้
ในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศติดตามการใช้
หลักสูตร 

1. เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนเร่ืองทะเล
และมหาสมุทรและผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล รวมทั้งเร่ือง
เขตทางทะเล และเขตทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง 
2. ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้
เกี่ยวกบัทะเล มหาสมุทรและ
ผลประโยชน์ของชาต ิ
ทางทะเล รวมทั้งเร่ือง 
เขตทางทะเล และเขต 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
และมีจิตสำนึกรกั หวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 
และผลประโยชนข์องชาติใน
ฐานะเป็นเจ้าของทะเลไทย 
 

สำนักงาน
ศึกษาธกิาร
จังหวัดตรัง, 
ผู้เรียน 

151,000 151,000 151,000 151,000 151,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง/
สถานศึกษา
ทุกสังกัด 

5 18 11 



 

 

160 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

2. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติ
ให้กับโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
ในจังหวัดตรัง 
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกโรงเรียนที่จัดทำ 
วีดีโอ เผยแพร่ผลการดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช  

เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดได้
สมัครเป็นสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

สถานศึกษา/
สมาชิกงานสวน 
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนทุก
สังกัด 
 

2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 2,370,000 สป.ศธ. ศธจ./
สถานศึกษา 
ทุกสังกัด 

5 18 11 

3.  โครงการส่งเสริม สนบัสนุนการ
สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานกจิกรรม 
"โรงเรียนอีโคสตูล" 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมประกวด
แข่งขันผลงานสถานศึกษาต้นแบบ
สิ่งแวดล้อมศึกษา 

เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด
การศึกษาเพือ่เสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิต และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

นักเรียน 
สถานศึกษา 

5,900     สพฐ. สพป.ตรัง 
เขต 1 

5 18 11 

4. โครงการส่งเสรมิการประหยดั
พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
เพื่อความยั่งยืนของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
กิจกรรมที่ 1 ประกวดคลิปสั้นการ
ประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

เพื่อส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของ
สถานศึกษาในสังกัด 

ร.ร.ในสังกัด 44 
โรง 

8,700     สพฐ. สพม.ตรัง 
กระบี ่

5 18 11 



 

 

161 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่    1. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

2. สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

3. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาท่ีเป็นเอกภาพ 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รวมงบประมาณ 7,772,850 5,831,000 5,831,000 5,831,000 5,831,000      

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลไก
การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วน
ร่วมในระดับพื้นที่ (Matrix 
organization) 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำนวัตกรรมในการ
แก้ปัญหาด้านการจัดการศึกษาตาม
บริบทความต้องการของพื้นที่ใน
รูปแบบการจัดองค์กรแบบแมททริกซ์ 
(Matrix organization) 
กิจกรรมที่ 2 การนำนวัตกรรมไปใช้ใน
การแก้ปญัหา 

   เพื่อให้จังหวัดมกีลไกการ
บริหารจัดการแบบมีส่วนรว่มตาม
บริบทพื้นที่ 

ผู้บริหาร, องค์
คณะบุคคล 

1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000 1,326,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/
สถานศึกษา 
ทุกสังกัด 

6 20 13 

2. โครงการจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด 
กิจกรรมที่ 1 ทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 - 
2570 ปีงบ 2566 

1.เพื่อทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566- 
2570 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2566) 

ศธจ.ตรัง/
หน่วยงาน
ทางการศึกษา/
สถานศึกษา ทุก
สังกัด 

196,000 196,000 196,000 196,000 196,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/
สถานศึกษา 

6 20 13 



 

 

162 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2 จัดทำแผนแผนปฏิบัติการ
ด้านการศึกษา จังหวัดตรัง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 (คำของบประมาณ) 
กิจกรรมที่ 3  ติดตาม ประเมินผลการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 

2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
(คำของบประมาณ) 
3. เพื่อติดตามประเมินผลการ
ขับเคลื่อนแผนฯ 

ทุกสังกัด/
หน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

3. โครงการตรวจ ตดิตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร ์
กิจกรรมที่ 1 การตรวจ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศการดำเนินงาน 
และรองรับ สนับสนุนการตรวจราชการ 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ นโยบายและจุดเน้น 
กระทรวงศึกษาธิการ 

1. เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการ
ตรวจราชการ โดยบูรณาการ
ข้อมูลที่สนับสนุนการตรวจ 
ติดตาม ประเมินผลการ
ดำเนินงานตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ในการจัดการศึกษา
ระดับจังหวัด 
2. เพื่อรายงานความก้าวหนา้ 
ความสำเร็จ ปัญหาอปุสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา 
ต่อผู้บริหารระดับสูง และ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง          
3. เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ
กับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ตามแผนปฏิบัตกิารตรวจติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานตาม

สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการ
ศึกษาสังกัด
กระทรวง 
ศึกษาธกิาร 

516,000 516,000 516,000 516,000 516,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง/
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษา/

สถานศึกษา
ในสังกัด
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

6 20 13 



 

 

163 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

นโยบายตามนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ประจำป ี

4. โครงการขบัเคลื่อนการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาและประสทิธิภาพ
การศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของ 
กศจ. 
กิจกรรมที่ 1  ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ 
การพัฒนานวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง” 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมจัดงานประกวดผลงานและ
นิทรรศการ  “ นวัตกรรมการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง ” 
กิจกรรมที่ 3 จัดงานประกวดผลงาน 
และนิทรรศการ “นวัตกรรมการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้มีคุณภาพตามประกาศจุดเน้น
ร่วมพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง ”  

1. มีรูปแบบ/แนวทางการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม 
และทั่วถึงตามบริบทของจังหวัด 
โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
ของส่วนราชการหน่วยงาน 
สถานศึกษา ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบัน
ประกอบการ และสถาบันทีจ่ัด
การศึกษาอื่น 
2. มีกลไกการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที ่

หน่วยงาน
ทางการศึกษา/
สถานศึกษาใน
จังหวัดตรัง 

757,000 757,000 757,000 757,000 757,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง
หน่วยงาน

ทาง
การศึกษา/
สถานศึกษา

ในจังหวัดตรัง 

6 20 13 



 

 

164 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“ถอดบทเรียนและสรุปผลการ
ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ของจังหวัด  โดยผ่านกลไกของ กศจ. 
ด้วย นวัตกรรมการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ
ตามประกาศจุดเน้นร่วมพัฒนา
การศึกษาจังหวัดตรัง” 
5. โครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
บุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการของ
บุคลากรสำหรับ เร่ือง/ประเด็น ที่
ต้องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล  
(DLit302 ใช้โปรแกรมสร้างส่ือดิจิทัล) 
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
บุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตรัง และประเมินผลตามแบบ
ประเมินที่กำหนด  
กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการนำความรู้
ไปใช้โดยใช้แบบประเมิน 

1. บุคลากรในสำนักงาน 
ศึกษาธกิารจังหวัดทกุคนได้รับ
การพัฒนาสมรรถนะหลกัด้าน
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
2. บุคลากรในสำนักงาน
ศึกษาธกิารจังหวัดทกุคนการ
พัฒนาคุณภาพชวีิต 

บุคลากร
สำนักงาน
ศึกษาธกิาร
จังหวัดตรัง 

936,000 936,000 936,000 936,000 936,000 สป.ศธ. ศธจ.ตรัง 6 20 13 



 

 

165 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 4 สรุปรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการ 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
กิจกรรมที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ
ความต้องการใช้ข้อมูล ออกแบบสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล แยกหมวดหมู่ และ
ออกแบบระบบฐานขอ้มูลตามความ
ต้องการใช้งาน (ด้านการศึกษา) 
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
เพื่อต่อยอดการใช้งานในพื้นที ่
กิจกรรมที่ 3 ทดลองระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
กิจกรรมที่ 4 การนำระบบบริหาร
จัดการข้อมูลโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
(ด้านการศึกษา) ไปใช้งาน 
กิจกรรมที่ 5 ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการนำระบบบริหารจัดการ
ข้อมูลโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน (ด้าน
การศึกษา) ไปใช้งาน 

1. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน  
2. เพื่อให้บริการข้อมูล
สารสนเทศจังหวัดตรัง 

หน่วยงาน
ทางการศึกษา /
สถานศึกษา /
หน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนาจังหวัด 

ศธจ.ตรัง 
ศูนย์เทคโน
ฯ สป.ศธ. 
หน่วยงาน
ทางการ
ศึกษาทุก

สังกัด 
หน่วยงาน

อื่นที่
เกี่ยวขอ้ง 

6 20 13 



 

 

166 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 6 พัฒนาระบบบรหิาร
จัดการข้อมูลโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน 
เพื่อต่อยอดการใช้งานกับหนว่ยงานอื่น 
ๆ ในพื้นที่ (ด้านสังคม ด้านความมั่นคง) 
7. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลีย้ง 
กิจกรรมที่ 1 สำรวจความต้องการการ
ได้รับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 วางแผน ออกแบบ และ
จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียน
ตามความต้องการของถาบันการศึกษา 
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินการ
และวางแผนพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 

1. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนเป้าหมายและสถาบัน/
มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ทางด้าน
การจัดการเรียนการสอน 
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ทางด้านความรู้ ทักษะชีวิต 
ทักษะอาชีพ และคุณธรรม
จริยธรรม 
4. เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
ปรับทัศนคติร่วมกัน และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซ่ึงกันและกัน 

สถานศึกษา 
นักเรียน 
นักศึกษาในพื้นที่
จังหวัดตรัง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 สป.ศธ./งบ
พัฒนาจังหวัด 

อว. ศธจ.
ตรัง สพฐ. 

สช. 
เทศบาล 

อปท. กศน. 
ตชด. พศ. 
กีฬา กศน. 

สธ. 
การศึกษา

พิเศษ 

6 20 13 

8. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศ
ไทย 4.0 

   เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง และเป็นการ
กระตุ้นให้บุคลากรทางการศึกษา
เกิดการพัฒนาตนเองให้มี

สำนักการศึกษา 
และโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลนคร
ตรัง  
 

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 งบประมาณ
จากต้นสังกัด 

สำนัก
การศึกษา 
เทศบาลนคร
ตรัง 

 

6 20 13 



 

 

167 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรม อบรมให้ความรู้การ
บริหารงานบุคคล บริหารงานวิชาการ 
บริหารงานงบประมาณ บริหารงาน
ทั่วไป 

ความคิดสร้างสรรค์และสร้าง
นวัตกรรมโดยพัฒนา  
4 ด้าน ได้แก ่
- การบริหารงานบุคคล 
- บริหารงานวิชาการ 
- บริหารงานงบประมาณ 
- บริหารงานทัว่ไป 

9. โครงการนเิทศ ตดิตาม และ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
แบบบูรณาการ เพื่อยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนปฏิบัติการ
นิเทศการศึกษา ป ี2566 
กิจกรรมที่ 2  นิเทศ ติดตาม ภาคเรียน
ที่ 2/2565 
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตามโครงการ/
นโยบายของสพฐ. 
กิจกรรมที่ 4 นิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที ่
1/2566 

   เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งของ
ระบบนิเทศการศึกษา 
และระบบประกันคุณภาพภายใน 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

135,100     สพฐ. สพป.ตรัง เขต 
1 

6 20 13 

10. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารการศึกษา/ผู้บริหาร
สถานศึกษา/บุคลากรในสังกดั และผู้
ที่เกี่ยวข้อง 

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับ 

ผู้บริหาร
การศึกษา/
ผู้บริหาร

180,000     สพฐ. สพป.ตรัง เขต 
1 

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 1 ประชุม/ประชุมสัมมนา
ผู้บริหารสพป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมรองผอ.สพป./
ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมข้าราชการ/ลูกจ้าง 
และบุคลากรในสพป.ตรัง เขต 1 

Digital Literacy และสมรรถนะ
ครูในทุกด้าน 
2. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณธรรม
จริยธรรมและการปฏบิัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

สถานศึกษา/
บุคลากรในสังกัด 

11. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
บริหารและการจดัการเรยีนรู้ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการปฏิบัติงาน 
กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะภาษาและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาบุคลากรด้านสือ่
การเรียนการสอนแก่ครูทุกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากรสถานศึกษาจัดทำระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ 
 

   เพื่อพัฒนาระบบพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีให้ครอบคลุม (การให้
ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยี
พื้นฐาน การพัฒนาบุคลากรให้มี
ทักษะพื้นฐานดา้นเทคโนโลยี 
การใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต  
การใช้อุปกรณ์ ICTและการ
พัฒนา Software) อยา่งคุ้มค่า 
และมีประสิทธภิาพสูงสุด 

ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

144,400     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

12. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 
2570) และหลักการเขียนโครงการที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนจัด
การศึกษาทุกระดับ ในรูปแบบ XYZ  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อ
วางแผนการดำเนินงาน 
และสรุปผลการวิเคราะห ์SWOT 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) ของ
สพป.ตรัง เขต 1 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(พ.ศ.2566-2570) ของสถานศึกษา 

เพื่อให้มีแผนพัฒนาการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2566 - 2570) ให้สถานศึกษา  
ในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การขับเคลื่อนการจัดการศึกษา
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 237,000     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 

13. โครงการจัดทำแผนปฏิบตัิการ
ประจำปงีบประมาณพ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำป ี
กิจกรรมที่ 2 ประชุมพิจารณา
กลั่นกรองโครงการ 
กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสาร 

เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามแีผนปฏิบัตกิาร
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตาม
อำนาจหน้าที ่

บุคลากรทางการ
ศึกษา 

20,000     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

14. โครงการพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

   เพื่อพัฒนาระบบการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศึกษา 

คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา 

15,600     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 

15. โครงการบรหิารจดัการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ให้เกิดประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี
งบประมาณพ.ศ.2567 งบลงทุน
รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมจัดทำคำขอตั้ง
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะกรรมการ
จัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ งบดำเนินงาน 

   เพื่อบริหารจัดการงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

คณะกรรมการ
จัดตั้ง จัดสรร
งบประมาณ 

16,000     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 4 สำรวจสภาพความชำรุด 
ทรุดโทรม อาคารสถานทีแ่ละระบบ
ไฟฟ้า-ประปา และอุบัตภิัย 
16. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการศึกษาด้วยการ
ตรวจสอบภายใน 
กิจกรรม ตรวจสอบระบบบัญชีการเงิน
และพัสดุของสำนักงานเขตพื้นทีแ่ละ
สถานศึกษาในสังกัด 

   เพื่อตรวจสอบระบบการเงิน
บัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาในสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่ 
และสถานศึกษาใน
สังกัด 

6,000     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 

17. โครงการองค์กรคุณธรรม  นำเขต
สุจริต ปีงบประมาณ 2566 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บุคลากรทั้งองค์กร กำหนดแนวปฏิบัติที่
สอคคล้องกับคุณธรรมหลักและทบทวน
กิจกรรมส่งเสริมความดี 
กิจกรรมที่ 2 จัดทำป้าย ROAD MAP 
การขับเคลื่อนโครงการ 
กิจกรรมที่ 3 ขยายผลเครือข่าย  
กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการทั้ง
องค์กร สะท้อนผลการปฏิบัติงาน AAR 
 

   เพื่อพัฒนาสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ITA 

สำนักงานเขตพื้นที่ 
และสถานศึกษาใน
สังกัด 

29,250     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

18.รายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปงีบประมาณพ.ศ.2566 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 1 
กิจกรรมที่ 1 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เขต
ตรวจราชการที ่6 
กิจกรรมที่ 2 รายงานผลการขับเคลื่อน
นโยบาย จุดเน้นสพฐ. และนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 
กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการติดตาม
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
ของสพฐ. 
กิจกรรมที่ 4 รายงานผลการดำเนินงาน
ตามประเด็นติดตามฯ ของสพฐ. 

   เพื่อจัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง  
เขต 1 

สำนักงานเขตพื้นที่ 
และสถานศึกษาใน
สังกัด 

20,000     สพฐ. สพป. ตรัง 
เขต 1 

6 20 13 

19. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการ
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการแนวทางการรายงานผลตาม
มาตรฐานสำนักงานและตวัชี้วัด 

   เพื่อดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
สำนักงาน 

บุคลากรสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง 
เขต 2 

14,300     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 



 

 

173 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

ตามแผนปฏิบัติราชการของ สพฐ. 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จำนวน 4 คร้ัง  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
นำเข้าข้อมูลโครงการ/การรายงานผล
การดำเนินงานในระบบ eMENSCR  
กิจกรรมที่ 3 จัดระเบียบสภาพ 
แวดล้อมการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส  
กิจกรรมที่ 4 จัดทำเอกสารรายงานผล
การดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  
กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาสำนักงานเขต
พื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  
20. โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ
ความรู้เกี่ยวกบัวินัยและการ
ดำเนินการ ทางวินัยของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสงักัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2  
กิจกรรม  :  อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้
เกี่ยวกบัวินยัและการดำเนินการ  

   เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้
เกี่ยวกบัวินยัและการดำเนินการ
ทางวินัย 

ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัด 

59,450     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 



 

 

174 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

ทางวินัยของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดสำนกังานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  
21. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ
ส่งเสริมโภชนาการ  และอาหาร
กลางวันในโรงเรียน  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน (สัญจร 5 อำเภอ)  
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ใช้โปรแกรมระบบแนะนำสำรับ  
อาหารกลางวันโรงเรียนแบบอัตโนมัติ 
Thai School Lunch  โปรแกรมสร้าง
ตำรับอาหาร Thai School Recipes 
และโปรแกรมบันทกึและคัดกรองการ
เจริญเติมโตฯ KidDiary  
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ  
อาหารกลางวัน  
 
  

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู
ที่รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนหรือครู
อนามัยโรงเรียน และครูที่
รับผิดชอบงานการเงินและพัสดุ  
2. เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันใน
โรงเรียนให้คลอบคุลมทุกมิติ 
มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

ข้าราชการครูใน
สังกัด 

63,060     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

22. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2566 - 2570 และแผนปฏบิัตกิาร
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566  
กิจกรรมที่ 1 ประชุมชี้แจงการเขียน
โครงการ แผนปฏิบัตกิารประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2566   
กิจกรรมที่ 2 จัดทำเอกสารแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี พ.ศ.
2566 - พ.ศ.2570  
กิจกรรมที่ 3 จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติ
การประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 25  

1. เพื่อชี้แจงแนวทางการเขยีน
โครงการตามแผนปฏิบัตกิาร 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
2. เพื่อจัดทำเอกสารเอกสาร
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจำปีงบประมาณ 

บุคลากร เครือข่าย
ทางการศึกษาใน
สังกัด 

16,000     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 

23. โครงการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง    
เขต 2  
กิจกรรม  :  ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2  

   เพื่อประชุมอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตรัง    
เขต 2  

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง 
เขต 2 

121,600     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 

24. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  
กิจกรรม  :  ประชุมผู้บรหิาร
สถานศึกษาและบุคลากรที่เกีย่วขอ้งเพื่อ

   เพื่อพัฒนาผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดได้รับทราบ
และขับเคลื่อนนโยบายสูก่าร
ปฏิบัต ิ

ผู้บริหาร
สถานศึกษาใน
สังกัด 

185,600     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 



 

 

176 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

รับทราบและขับเคลื่อนนโยบายสู่การ
ปฏิบัต ิ
25. โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
กิจกรรมที่ 1 นิเทศงาน 4 ฝา่ย  
กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของการนิเทศภายในสถานศึกษา  
กิจกรรมที่ 3 ประกวด 1 โรงเรียน 1 
ห้องเรียนในฝัน 

   เพื่อสนบัสนุนการนิเทศในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาใน
สังกัด 

10,000     สพฐ.  สพป.ตรัง เขต 
2 

6 20 13 

26. โครงการบริหารงานด้านนโยบาย
และแผนเพื่อขับเคลื่อนการจัด
การศึกษา 
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2566-2570) 
และแผนปฏบิัติการ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 2 ปรับแผนปฏบิัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

   เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.
2566-2570) และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

-คณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาขั้น
พื้นฐานฯ 
-ปรับแผน3 คร้ัง 

17,400     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

27. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
การดำเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่
เตรียมความพร้อมในการนำเข้าข้อมูล

   เพื่อติดตาม รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

-บุคลากรสพม.ตรัง  
กระบี่ 40 คน 
จำนวน 5 ครั้งๆละ 
15 เล่ม 

17,400     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 



 

 

177 
แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

โครงการและรายงานความกา้วหนา้ผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาต ิ
(eMENSCR)  
กิจกรรมที่ 2 จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อรับ
การตรวจราชการจากทุกหน่วยงาน 
กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะทำงาน
รายงานผลการติดตามตามกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติราชการของ
สพฐ. 

-คณะทำงานฯ 
จำนวน 20 คน  
-3 ครั้ง 

28. โครงการการติดตามผลการ
ดำเนินงานงบประมาณประเภท      
งบลงทุน 
กิจกรรมที่ 1 การติดตามผลการ
ดำเนินงานงบประมาณประเภทงบลงทุน
ของสถานศึกษาในสังกัดสพม.ตรัง 
กระบี ่

   เพื่อติดตามผลการดำนเนิน
งานงบลงทุน 

ร.ร.ในสังกัดที่
ได้รับการจัดสรร
งบลงทุน 

17,400     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

29. โครงการตรวจสอบภายใน 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 1 อบรมผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
ของสถานศึกษา 

1. เพื่อพัฒนาเจ้าหนา้ที่
ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชขีอง
สถานศึกษา 

-ผู้บริหาร/ครู
ผู้รับผิดชอบ 150 
คน 
-ร.ร.ในสังกัด 10 
โรง 

34,800     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 2  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด 

2. เพื่อตรวจสอบการปฏบิัติงาน
ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของ
สถานศึกษาในสังกัด 

30. โครงการการเสรมิสร้างสมรรถนะ
ด้านการเงินการคลังภาครัฐ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมหลักสูตร "การ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการ
คลังภาครัฐ" 

   เพื่อพัฒนาตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี 
และพัสดุของสถานศึกษาใน
สังกัด 

ผู้บริหาร/ครู/จนท. 
จำนวน 120 คน 

52,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

31. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพัสดุ
ของสถานศึกษาและสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
กิจกรรมที่ 1 ฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) 

   เพื่อพัฒนาผู้บริหาร/ครู/จนท.
ในสังกัดด้านพัสด ุ

ผู้บริหาร/ครู/จนท. 
จำนวน 100 คน/2 
วัน 

189,440     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

32. โครงการประชุม สัมมนา เพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี ่
กิจกรรมที่ 1 ประชุม สัมมนา ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสพม.ตรัง กระบี ่

   เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด 

ผู้บริหารสพม.ตรัง 
กระบี่/ผอ.กลุ่ม/
ผู้บริหาร
สถานศึกษา/จนท.
ที่เกี่ยวขอ้ง 90 
คน/4 คร้ัง 

87,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

33. โครงการการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

   เพื่อนิเทศติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา
โรงเรียนในสังกัด 

-ร.ร.ในสังกัด 44 
โรง ภาคเรียนละ  
1 ครั้ง 

174,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 
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แผนพัฒ

นาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 -2570
 

 

โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 1 การนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัตกิารการ
พัฒนาครูผู้นิเทศภายใน 

-ผู้บริหาร/หวัหน้า
งานวิชาการ/ครูผู้
นิเทศภายใน โรง
ละ 3 คน รวม 
132 คน 

34. โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ
ดำเนินงานคณะกรรมการตดิตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมคณะกรรมการ 
ก.ต.ป.น. 
กิจกรรมที่ 2 ติดตาม ตรวจเยีย่ม
สถานศึกษาและร่วมนิเทศการศึกษา 

   เพื่อประชุมเพิ่มประสิทธภิาพ
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 

-(ก.ต.ป.น.) 
-จำนวน 2 ครั้ง 
-จำนวน 1 ครั้ง/7 
วัน 

30,450     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 

35. โครงการขบัเคลื่อนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่โรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ ติดตาม ผลการ
ดำเนินงานภาคเรียนละ 1 คร้ัง/และ
นิเทศ กำกับติดตามตามความต้องการ
ของโรงเรียน 

   เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากล 

โรงเรียนในสังกัด 26,000     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 
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โครงการ/กิจกรรมหลัก วัตถุประสงคข์องโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

งบประมาณ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ความสอดคล้อง 

 
2566 

 
2567 

 
2568 

 
2569 

 
2570 

ย.ชาต ิ

แผนแม่บท 

แผนพัฒฯ 

กิจกรรมที่ 3 นำเสนอแสดงผลการ
ดำเนินงานตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
36. โครงการพัฒนาระบบบริการ
ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
และส่งเสรมิความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร ์
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาความรู้ด้านเทคนิคการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภยัทางไซเบอร์
ให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โรงเรียน  
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My 
Office) ประจำปี พ.ศ.2566 
กิจกรรมที่ 3 ซ่อมบำรุงระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการ สพท. (AMSS++) 
และทำการสำรองข้อมูล (Back up) 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 

   เพื่อพัฒนาผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน 
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความรูด้้านเทคนิคการบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภยัทาง
ไซเบอร์ 

ผู้ดูแลระบบ
เครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
โรงเรียน บุคลากร
ทางการศึกษา 

22,600     สพฐ.  สพม.ตรัง 
กระบี ่

6 20 13 
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ส่วนที่ 5 
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ 

 
การแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566– 2570 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ

ตามเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดและผู้มี
ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันผลักดันการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
การรับรู้ ความตระหนัก และสื่อสารกรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง  โดยมี
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ.2566 – 2570 กับแผน
ทั้ง 3 ระดับ ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) สู่การวิเคราะห์กำหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่มีความสำคัญนำไปสู่การขอจัดตั้งงบประมาณในแต่ละปีเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566- 2570 

2. สร้างการรับรู้ ตระหนักของผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ในพ้ืนที่จังหวัดตรังจะต้องให้
ความสำคัญในการเข้าร่วมเพื่อระดมความคิดเห็น ร่วมกำหนดทิศทางกรอบแนวทางการดำเนินงาน และ
กำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของจังหวัด
ตรังภายในปี พ.ศ. 2566 – 2570 อย่างชัดเจน 

3. บริหารจัดการแผนโดยอาศัยคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด คณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับพัฒนาการศึกษา ในการพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องต่าง ๆ  ตามอำนาจหน้าที่ เสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ 

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด
อื่น ๆ ที่จัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการดำเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
แนวทางการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดตรังไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

5. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจสาระสำคัญของแผนพัฒนาสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ให้บุคลากรหน่วยปฏิบัติ ได้รับทราบอย่างชัดเจนเพ่ือการมีส่วนร่วม 
และสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วยเทคนิควิธีการ
ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการยกย่องชมเชยให้รางวัลเมื่อสามารถดำเนินการ
ได้ประสบผลสำเร็จ 
 
การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล 

การติดตาม ประเมินผล และรายงานผล เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพ  

การดำเนินงาน ซึ่งทำให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการที่กำหนดไว้ถึงไหน ส่งผลให้

ทราบความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานให้ทุกฝ่ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  
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การแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทำให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และถ้ามีการกำหนดกรอบแนวทางใน

การปฏิบัติที่ชัดเจน ก็จะทำให้การติดตามได้ผลดี และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล

การดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะทำงาน ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ

ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาจังหวัดตรัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามคำสั่งจังหวัดตรัง 
ที่ 928 /2565  ลงวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อรับทราบ
บทบาทภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  กำหนดกรอบแนว
ทางการดำเนินงาน เครื่องมือติดตาม ประเมินผลและรายงาน
ผล 

ศธจ.ตรัง, ผู้บริหารหน่วยงานทาง
การศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 
ตามคำสั่ง  

2. ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรังทุกสังกัด  
ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรผู้รับผิดชอบในสังกัด ได้
รับรู้ และเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับเครื่องมือการติดตาม และ
ระยะเวลาตามประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย ที่หน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนและรายงานผล
การดำเนินงานผลตามมติที่ได้ตกลงร่วมกัน 

หน่วยงานทางการศึกษาในพ้ืนที่
จังหวัดตรัง 

3. คณะทำงาน ติดตามฯ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าการ
ดำเนินงานตามแผนงานโครงการตามแผนฯ จำนวน 2 ครั้ง/
ปีงบประมาณ โดยวิธีการ 
- รายงานผลการดำเนินงาน ตามเครื่องมือ  
- หรือ ออกติดตาม ร่วมกับ ผู้แทนจากองค์คณะบุคคล กศจ. 
ที่ได้รับมอบหมายจาก กศจ. เป็นรายกรณีตามประเด็นปัญหา
เร่งด่วน 

- ไตรมาส 1-2 ภายในวันที่ 12 เมษายน 2566  
- ไตรมาส 3-4 ภายในวันที่ 12 กันยายน 2566  

คณะทำงาน ติดตามฯ /ผู้แทน
จากองค์คณะบุคคล กศจ. 

4. รวบรวมข้อมูล ผลการติดตาม วิเคราะห์สรุปผล  เลขาคณะทำงาน ติดตามฯ  
5. นำเข้าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 

เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์, 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ที ่ รายละเอียดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
6. นำเข้าเสนอ กศจ. เพ่ือพิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหา 

จำนวน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ 
เลขานุการ กศจ. 

7. จัดทำรายงานข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา แจ้ง
หน่วยงานทางการศึกษาที่รับการตรวจเพื่อทราบและ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  

เลขาคณะทำงาน ติดตามฯ 

8. จัดส่งเครื่องมือติดตามผลการบรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ให้หน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เป็นหน่วยรับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัด 

ศธจ.ตรัง หน่วยงานทางการ
ศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดตรัง 

9. เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการติดตาม วิเคราะห์สรุปผล  เลขาคณะทำงาน ติดตามฯ 
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนงานโครงการ 

ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด
ตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา
ภาพรวมในระดับจังหวัดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
ปีงบประมาณต่อไป ภายในเดือนตุลาคม 2566 

เลขานุการ กศจ. , กลุ่มนโยบาย
และแผน, กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล, กลุ่มพัฒนา
การศึกษา 
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เครื่องมือติดตาม 

การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 

2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่........................... 

หน่วยงาน ........................................................................................ 

คำชี้แจง 

เครื่องมือการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนพัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับนี้ เป็นการติดตามการดำเนินงานแผนงานโครงการที่

สอดคล้องเชื่อมโยงส่งผลต่อความสำเร็จตามประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ภายใต้

แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยงานทาง

การศึกษาและสถานศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนที่จังหวัดตรัง ซึ่งมีการขับเคลื่อนโดยใช้งบประมาณตามภารกิจ

พ้ืนฐาน (Function) ตามภารกิจยุทธศาสตร์ (Agenda) และตามภารกิจพ้ืนที่ (Area) ตามบทบาทภารกิจ

หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน รายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักชาติ และยึดมั่นใน

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 2. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากลไกบูรณาการและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามใน

รูปแบบใหม่ 

 

เป้าประสงค์ที่ 1. ผู้เรียนมีความรักสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ

สร้างจิตสำนึกท่ีถูกต้องเก่ียวกับสถาบันหลักของชาติ 

หน่วยงานรับผิดชอบ   ศธจ. สพฐ. สอศ. กศน.  สช. พศ. อปท. ตชด. กก. อว. สธ. ศว. พม. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...................................................................  งบประมาณ ..............................  

บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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เป้าประสงค์ที่ 2. ผู้เรียนได้รับการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่  

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละ100 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมสร้างความรู้  

ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคาม 

หน่วยงานรับผิดชอบ   ศธจ. สพฐ. สอศ. กศน.  สช. พศ. อปท. ตชด. กก. อว. สธ. ศว. พม. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...................................................................  งบประมาณ ..............................  

บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

    

เป้าประสงค์ที่ 3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการประยุกต์ใช้และความ

รับผิดชอบ  

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สอศ.  

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  : การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์   : 1. ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตกำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ 

              2. ส่งเสริมภาพลกัษณ์การศึกษาอาชีวศึกษา ปรับค่านิยม เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา 

              3. ส่งเสริมพัฒนาระบบการแนะแนว เพ่ือสร้างทางเลือกในกาตัดสินใจศึกษาด้านอาชีพ และ

ประกอบอาชีพในสาขาที่ถนัดและสนใจ 

              4. ส่งเสริมสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ เพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันและการพัฒนาจังหวัด 

              5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานประกอบการในการ

จัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนที่สอดคล้อง และตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

 

เป้าประสงค์ที่   1. ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ทักษะ จริยธรรม สมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์ 1. ร้อยละ80 ของผู้สำเร็จการศึกษาในปีที่ผ่านมาที่ภาคผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีขึ้นไป   (สอศ., อว.) 

                         2. ร้อยละ75 ของผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 1 ปี  (สอศ., อว.)    

3. จำนวนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เพิ่มข้ึน 50 คน/ปี   (กก.)                   

หน่วยรับผิดชอบ  (สอศ., อว., กก.) 
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โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ..............................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวชี้วัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

เป้าประสงค์ที่   2. ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือต่อยอด

เชิงพาณิชย์ 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ80 ของโครงงานวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่มีการเผยแพร่และ

นำไปใช้ประโยชน์ตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป  (สอศ.) 

                          2. จำนวนชิ้นงานของโครงงาน งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่มีการเผยแพร่และ

ได้รับรางวัลตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป เพ่ิมข้ึน 20 ชิ้น    เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (อว.) 

หน่วยรับผิดชอบ  สอศ., อว. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...............................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 
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ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  : การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ใหม้ีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถี

ชีวิตในศตวรรษที่ 21และเรียนรู้ตลอดชีวิต  

กลยุทธ์   : 1. ยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภท 

2. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และพัฒนา

ศักยภาพตามพหุปัญญา 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

 

เป้าประสงค์ที่   1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษา ตาม

ศักยภาพ ความถนัดและความสามารถของพหุปัญญา 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ70 ของเด็กปฐมวัยผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานชาติ  (สพฐ. สช. อปท. 

ตชด.พม.สธ.) 

2. ร้อยละ80 ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย สามารถดำเนินการประเมินพัฒนาการ

และจัดทำข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติได้ในระดับดีขึ้นไป   (สพฐ. สช. อปท. 

ตชด.) 

3. ร้อยละ100 ของหน่วยงานทางการศึกษาที่เก่ียวข้องทุกสังกัดมีการประชาสัมพันธ์

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้ปกครองเก่ียวกับพัฒนาการตามวัยของเด็กปฐมวัย   (สพฐ. สช. อปท. 

ตชด. พม. พศ.) 

4. ร้อยละ75 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะ 5 ประการ อยู่ใน

ระดับดีข้ึนไป   (สพฐ. สช. อปท. พศ.) 

5. ร้อยละ75 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 

ประการ อยู่ในระดับดีขึ้นไป   (สพฐ. สช. อปท. พศ.) 
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6. ร้อยละ75ของผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่อ่านออก เขียนและคิดเลขเป็น 

(3Rs) อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป   (สพฐ. สช. อปท. พศ.) 

7. ร้อยละ75 ของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพ่ือการเรียนรู้ อยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป (สพฐ. สช. อปท. พศ.) 

8. ร้อยละ100 ของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษาที่สอบผ่านมาตรฐานวิชาชีพ   (สอศ.) 

9. ร้อยละ75 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่แสดงออกถึงความรู้ 

ความสามารถ ทักษะตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   (การศึกษาพิเศษ, สพฐ) 

10. ร้อยละ75 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์  สามารถนำองค์ความรู้

ไปเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาวิทยาศาสตร์  (ศูนย์วิทยาศาสตร์) 

11. ร้อยละ75 ของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์  สามารถนำ

ความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและต่อยอดด้านการประกอบอาชีพได้   (ศูนย์วิทยาศาสตร์) 

12. ร้อยละ75 ของผู้อบรมวิชาชีพระยะสั้นที่นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ   

(สอศ.  สช.นอกระบบ)  

หน่วยรับผิดชอบ  (สพฐ. สช. อปท. ตชด. พม. สธ. พศ. สอศ. การศึกษาพิเศษ  ศูนย์วิทยาศาสตร์ สช.นอก

ระบบ) 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ......................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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เป้าประสงค์ที่   2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่องและทันกับเทคโนโลยี 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของครูปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนา   (สพฐ. สช. อปท. ตชด.พศ.) 

2. ร้อยละ100 ของครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการพัฒนาการจัดเรียนรู้เชิง

รุก (Active Learning) เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21   

(สพฐ.  สช. อปท.) 

3. ร้อยละ100 ของครูระดับอาชีวศึกษา/ศูนย์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการและวิชาชีพ (สอศ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สช. นอกระบบ) 

4. ร้อยละ100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มี

ความต้องการจำเป็นพิเศษ ที่ผ่านการพัฒนา  (สพฐ. กศน) 

หน่วยรับผิดชอบ  (สพฐ. สช. อปท. ตชด. พศ. สอศ. ศูนย์วิทยาศาสตร์ สช.นอกระบบ) 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ..........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : การสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และเป็น

ธรรม 

กลยุทธ์   :   1. เสริมสร้างโอกาสการเข้ารับบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

2. ส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเท่าเทียมกัน 

3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม ให้มากขึ้น 

4. จัดสรรบุคลากรเพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษให้เพียงพอ 

5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กท่ีมีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

เป้าประสงค์ที่   1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ  (ป.1 - ม.3) ได้รับการศึกษา   

(สพฐ. กศน.  สช. พศ. อปท. ตชด. กก.) 

2. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) (สพฐ. สช. อปท. กก. พศ.) 

3. ร้อยละ75 ของผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับได้รับการศึกษาต่อ (ม.4 - ม.6, ปวช., 

กศน.)   (สพฐ. สช.. กศน. อปท. สอศ.) 

4. ร้อยละ80 ของผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   (สพฐ. สช.. กศน. อปท. สอศ.) 

หน่วยรับผิดชอบ  (สพฐ. กศน.  สช. พศ. อปท. ตชด. กก. สอศ) 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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เป้าประสงค์ที่   2. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับโอกาสในการเข้าถึง

บริการทางการศึกษา   (สพฐ. การศึกษาพิเศษ สช. อปท.) 

หน่วยรับผิดชอบ  (สพฐ. การศึกษาพิเศษ สช. อปท.) 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ..............................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

เป้าประสงค์ที่   3. ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกช่วงวัย ได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา  

และพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมและบริบทของพ้ืนที่ 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ85 ของผู้ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองได้   (กศน. สอศ. สช.นอกระบบ) 

หน่วยรับผิดชอบ  (สพฐ. การศึกษาพิเศษ สช. อปท.) 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 
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กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

ป้าประสงค์ที ่  4. ผู้เรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลง 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. อัตราการออกกลางคันของผู้เรียนลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

หน่วยรับผิดชอบ  สพฐ.สอศ. กศน. สช. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  : การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์   : 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้คุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

 

เป้าประสงค์ที่   1. หน่วยงานและสถานศึกษามีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของหน่วยงานและสถานศึกษาที่ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

และความตระหนักรู้คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 

หน่วยรับผดิชอบ  สพฐ. อปท. สช. กศน. พศ. สอศ. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ............................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 

    

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6  : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลัก  

ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์   : 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เน้นคุณธรรม โปร่งใสและการมีส่วนร่วม 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางด้านการศึกษาของจังหวัดให้มีเอกภาพ ทันสมัย ตรงตามความต้องการใช้ 
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เป้าประสงค์ที่   1. หน่วยงาน/สถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล

โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของหน่วยงานและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัล   

(สพฐ. สอศ. กศน.  สช.พศ. อปท. ตชด. กก. ทุกหน่วยงาน) 

2. ร้อยละ90 ของหน่วยงานผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA   ในระดับ A ขึ้นไป    

(สพฐ. สอศ. กศน.  สช. พศ. อปท. ตชด. กก.) 

3. ร้อยละ85 ของสถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป   

(สพฐ. สอศ. กศน.  สช.พศ. อปท. ตชด. กก.) 

หน่วยรับผิดชอบ   สพฐ. สอศ. กศน.  สช.พศ. อปท. ตชด. กก. ทุกหน่วยงาน 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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เป้าประสงค์ที่   2. สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาจังหวัดตรัง 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. ร้อยละ100 ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา

การศึกษาจังหวัดตรัง เพ่ิมข้ึน 20 โครงการ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

หน่วยรับผิดชอบ   อว. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ .........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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เป้าประสงค์ที่   3. หน่วยงานทางการศึกษา/สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการศึกษา

โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาที่เป็นเอกภาพ 

ตัวชีวัดเป้าประสงค์  1. มีระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาที่เป็นเอกภาพ สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา 

และเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ิมข้ึนปีละ 1 หน่วยงาน 

หน่วยรับผิดชอบ   ศธจ. สพฐ. สอศ. กศน.  สช.พศ. อปท. ตชด. กก. อว. สธ.ศว. 

โครงการที่ 1   

1. ชื่อโครงการ ...........................................................  งบประมาณ ..............................  บาท 

2. วัตถุประสงค์ ................................................................................................. 

3. กิจกรรมหลักที่ 1 ............................................................................................ 

กิจกรรมหลักที่ 2.............................................................................................. 

4. กลุ่มเป้าหมาย  …………………………………………………………………………………….. 

5. ตัวช้ีวัดที่ 1 .................................................................................................... 

ตัวช้ีวัดที่ 2 .................................................................................................... 

6. ผลการดำเนินงาน .......................................................................................... 

7. ปัญหาอุปสรรค …………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………… 

9. รูปภาพ (3 – 4 รูป) 
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สำนักงานศึกษาธิการจังหวดัตรัง
193 หมู่ที่ 12 ถนนตรังปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

โทรศัพท์ 075 290293 โทรสาร 075296900
Website : www.tpeotrang.go.th E-mail : tpeo2560@gmail.com
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