ร่าง
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565
สพป.ตรัง เขต 2

กลุ่มงานนโยบายและแผน
กลุ่มนโยบายและแผน

2
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

วิสัยทัศน์ (Vision)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 เป็นองค์กำรที่มีสมรรถนะสูง
มุ่งพัฒนำคุณภำพนักเรียน สู่สังคมอนำคตอย่ำงยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
และมีสมรรถนะตำมหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
3. พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่ควำมเป็นมืออำชีพ
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำค ลดควำมเหลื่อมล้ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
อย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม
5. ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง
6. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล และจัดกำรศึกษำโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)

เป้าประสงค์ (Goal)
1. นักเรียนมีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดี
ของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสำธำรณะ รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และ
สังคมโดยรวม
2. นักเรียน เป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีควำมรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตำม
หลักสูตร และคุณลักษณะของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย มีควำมสำมำรถใน
กำรพึ่งพำตนเอง ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และกำรเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen)
พร้อมก้ำวสู่สำกล นำไปสู่กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
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เป้าประสงค์ (ต่อ)
3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ มีควำมรู้ และจรรยำบรรณ ตำม
มำตรฐำนวิชำชีพ
4. นักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษ ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ และนักเรียนที่มีควำมต้องกำร
จำเป็นพิเศษ ได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม และมีคุณภำพ
5. สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง
6. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตรัง เขต 2 และสถำนศึกษำ มีกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีกำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ

ค่านิยมองค์การ
SHOWING THE RESULT OF TOO MUCH STRONG JUSTICE.
ยึดมั่นธรรมาภิบาล สืบสานเอกลักษณ์
ศักดิ์ศรี สามัคคี มั่นคง

กลยุทธ์ (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพของทรัพยำกรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำน และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ทำงกำรศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ในกำรจัดกำรศึกษำ
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กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา สพป.ตรัง เขต 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565
กลยุทธ์ที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1. พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลโลกที่ดี
1.1 พั ฒ นำนั ก เรี ย นให้ มี ค วำมรั ก ในสถำบั น หลั ก ของชำติ ยึ ด มั่ น ในกำรปกครองระบอบ
ป ร ะ ช ำ ธิ ป ไ ต ย อั น มี พ ร ะ ม ห ำ ก ษั ต ริ ย์ ท ร ง เ ป็ น ป ร ะ มุ ข มี ทั ศ น ค ติ ที่ ดี ต่ อ บ้ ำ น เ มื อ ง มี ห ลั ก คิ ด
ที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ และพลเมืองโลกที่ดี
1.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีค่ำนิยมที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสำธำรณะ
มีจิตอำสำ รับผิดชอบต่อครอบครัว และชุมชน
2. พัฒนานักเรียนมีความให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกระดับ
ความรุนแรง ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
2.1 พัฒ นำนั กเรี ย นให้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรรับมือกับภัยคุกคำมรูปแบบใหม่ทุก
รูปแบบ ทุกระดับควำมรุนแรง เช่น ภัยจำกยำเสพติด ภัยจำกควำมรุนแรง กำรคุกคำมในชีวิตและทรัพย์สิน
กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่ำง ๆ เป็นต้น ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำที่มีอยู่
ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนในเขตพื้นที่เฉพาะ
3.1 จัดสรรงบประมำณเพิ่มเติมให้สถำนศึกษำในกลุ่มโรงเรียนพื้นที่เกำะแก่ง ให้จัดกำรเรียนรู้
ที่มีคุณภำพ และเกิดจิตสำนึกรักในสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์
3.2 สร้ ำ งเวที ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นประเด็ น “กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ที่เหมำะสมกับสภำพบริบทของพื้นที่เกำะแก่ง ” ในรูปแบบต่ำง ๆ เช่น จัดเวทีเสวนำ กำรแสดงนิทรรศกำร
กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์
กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. พั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย นเต็ ม ตามศั ก ยภาพ น าไปสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นวิ ช าการตาม
ความสามารถ ความสนใจ มี ทั ก ษะที่ จ าเป็ น ในศตวรรษที่ 21 สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและพัฒนำเครื่องมือวัดแวว และรวบรวมเครื่องมือวัดแววจำก
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชน
1.2 ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถำนศึกษำ ดำเนินกำรวัดแววควำมถนัดทำงกำรเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนต้นของโรงเรียนในเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนค้นหำตนเอง
นำไปสู่กำรพัฒนำนักเรียนให้มีควำมพร้อมที่จะพัฒนำต่อยอดไปสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนทักษะอำชีพที่ตรงตำม
ควำมต้องกำรและควำมถนัดของนักเรียน
1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ สถำนศึกษำจัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรม เพิ่มศักยภำพ
นักเรียนตำมควำมถนัด ควำมสนใจ และควำมต้องกำรพัฒนำ ทั้งด้ำนวิชำกำร ด้ำนอำชีพ และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตั้งแต่ระดับสถำนศึกษำ เขตพื้นที่กำรศึกษำ จังหวัด ภูมิภำค ระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
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กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
1.1 พัฒ นำหลั กสู ตรทุกระดับเพื่อให้ นักเรียนได้รับกำรพัฒ นำทั้ง ๔ ด้ำน (ร่ำงกำย จิตใจ
อำรมณ์ และสติปัญญำ) สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
1.2 ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนกำรจัดกำรเรียนรู้ “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้อำนวยกำรกำร
เรียนรู้ ผู้ให้คำปรึกษำ หรือให้ข้อเสนอแนะกำรเรียนรู้ และปรับระบบกำรวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ นักเรียนให้
สอดคล้องกับหลักสูตร
2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของนักเรียน
2.1 พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของนักเรียนระดับปฐมวัย
(1) จัดทำเครื่องมือประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย และประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ปีเว้นปี สรุปและรำยงำนผลต่อกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
(2) ส่งเสริมสนับสนุนกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำเพื่อประเมินพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
และดำเนิ น กำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึ ก ษำปฐมวั ยทั้ งผู้ บริห ำรสถำนศึ ก ษำ ครูและบุคลำกรปฐมวั ย รวมทั้ ง
ผู้ปกครอง ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
(3) สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีครูหรือครูผู้ช่วยด้ำนปฐมวัยตำมมำตรฐำนที่กำหนด
(4) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย แนวคิด ทฤษฎี และองค์ควำมรู้
ใหม่ๆ เกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย เพื่อบริกำรแก่โรงเรียนและผู้สนใจ
2.2 พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของนักเรียนระดับประถมศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำพัฒนำนักเรียนให้มีพัฒนำกำรที่สมวัย
ในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตำมหลักสูตร มี
ทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อำชีพและกำรมีงำนทำสอดคล้ องกับควำม
ต้องกำรของประเทศ มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีทักษะทำงด้ำน
ภำษำไทย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ และภำษำที่ 3
(2) จัด ท ำเครื ่อ งมือ ประเมิน ควำมสำมำรถพื ้น ฐำนระดับ ชำติ (NT) นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษำปี ที่ 3 และด ำเนิ น กำรประเมิ น รวมทั้ ง ประสำนกำรด ำเนิ น งำนเพื่ อ ทดสอบทำงกำรศึ ก ษำ
ระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำ
นักเรียนทุกระดับชั้น
(3) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ส ถำนศึ ก ษำจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำนั ก เรี ย นเต็ ม ตำมศั ก ยภำพ
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้เพื่อกำรวำงแผนชีวิต
และวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำม
สมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) ดำเนินกำรติดตำม และตรวจสอบให้ นักเรียนได้รับประทำนอำหำรอย่ำงครบถ้วน
ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร
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2.3 พัฒนำศักยภำพ และคุณภำพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
(1) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำนักเรียนให้มีพัฒนำกำรที่
สมวัยในทุกด้ำนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ มีควำมยืดหยุ่นทำงด้ำนควำมคิด
สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ ภำยใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะเป็นไปตำมหลักสูตร มีทักษะ
กำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะทำงด้ำนภำษำไทย มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ ๓ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในกำรประกอบอำชีพ มีควำมรู้ และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์นำไปสู่ กำรพัฒนำนวัตกรรม มี
ควำมสำมำรถด้ำนดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
(2) ประสำนกำรดำเนินงำนเพื่อทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๖ วิเครำะห์ผลกำรประเมินเพื่อเป็นฐำนกำรพัฒนำนักเรียน ทุกระดับชั้น
(3) ส่งเสริม สนับสนุนสถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำนักเรียนเต็มตำมศักยภำพสอดคล้อง
กับ ควำมสำมำรถ ควำมถนั ดและควำมสนใจ รวมถึงกำรวำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้ เพื่อกำรวำงแผนชีวิตและ
วำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสมและนำไปปฏิบัติได้
(4) สร้ำงกลไกของระบบแนะแนวทำงกำรศึกษำเพื่อส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ตำม
สมรรถนะรำยบุคคลและเตรียมควำมพร้อมสู่กำรประกอบสัมมำอำชีพ
(5) จัดทำแผนงำน โครงกำร และกิจกรรมเพิ่มศักยภำพนักเรียนที่มีควำมรู้และทักษะด้ำน
วิทยำศำสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร นำไปสู่กำรพัฒนำนวัตกรรมในอนำคต รวมทั้งจัด
กิจกรรมกีฬำ กำรออกกำลังกำย และสนับสนุนให้ นักเรียนมีศักยภำพในกำรจัดกำรสุขภำวะของตนเองให้มีสุข
ภำวะที่ดี สำมำรถดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ
2.4 พัฒนำคุณภำพนักเรียนที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
(1) พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลตำมสภำพจริงสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
(2) ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งกำรพัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำร
สอนที่เหมำะสมสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำสในรูปแบบที่หลำกหลำยเหมำะสมกับบริบท และควำม
ต้องกำรจำเป็นพิเศษเฉพำะบุคคล
(3) ส่งเสริมให้สถำนศึกษำนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร และกำรเรียนรู้
(4) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้
ทักษะ ประสบกำรณ์ มีเจตคติที่ดีต่อกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กพิกำรและเด็กด้อยโอกำส
3. น าเทคโนโลยีดิ จิ ทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุน การเรี ยนรู้ ให้แ ก่ นักเรียน
ทุกระดับการจัดการศึกษา
3.1 จั ดหำ พัฒ นำ ข้อมูล องค์ค วำมรู้ สื่ อ วิดีโ อ และองค์ ควำมรู้ป ระเภทต่ ำง ๆ หนัง สื อ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตำมเนื้อหำหลักสูตรที่กำหนด
3.2 พัฒ นำรูป แบบกำรเรีย นรู ้ผ ่ำ นระบบดิจ ิท ัล ( Digital Learning Platform) เพื่ อ
ตอบสนองต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรำยบุคคล
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพื่อเป็นเครื่องมือในกำร
เข้ำถึงองค์ควำมรู้ และกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล อย่ำงเหมำะสมตำมวัย
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำนักเรียนให้นักเรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่ำนกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบดิจิทัล
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4. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
4.1 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นให้ ครู ศึกษำวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจ ำเป็น ในกำรพั ฒ นำตนเอง
(Need Assessment) เพื่อวำงแผนกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและครบวงจร
4.2 จั ดให้ มีห ลั กสู ตรและกรอบแนวทำงในกำรพัฒ นำครู ที่เชื่อมโยงกับควำมก้ำวหน้ำใน
วิชำชีพ (Career Path)
4.3 ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ สถำบันคุรุพัฒนำ หรือหน่วยงำนอื่น ๆ จัดทำ
หลักสูตรกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ตรงตำมควำมต้องกำรและควำมขำดแคลน
4.4 สนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำวำงแผนและเข้ำรับกำรพัฒนำตำมหลักสูตร
ที่กำหนดที่เชื่อมโยงควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ (Career Path)
4.5 ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในรูปแบบชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำง
วิชำชีพ (Professional Learning Community: PLC)
4.6 ส่งเสริม และพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้ทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy) กำรสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษ ทักษะสื่อสำรภำษำที่ ๓
สอดคล้องกับภำรกิจและหน้ำที่ของตน
4.7 ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำ และยกระดั บ ควำมรู้ ภ ำษำอั ง กฤษของครู ที่ ส อนภำษำอั ง กฤษ
โดยใช้ระดับกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำ (Common European Framework of Reference for Languages :
CEFR) ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
4.8 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้สำมำรถออกแบบกำรเรียนรู้ กำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
กำรวั ด ประเมิ น ผลที่ เ น้ น ทั ก ษะกำรคิ ด ขั้ น สู ง (Higher Order Thinking) ผ่ ำ นกิ จ กรรมกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง
(Active Learning)
4.9 ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นำครู ใ ห้ มี ค วำมรู้ แ ละทั ก ษะในกำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ส ำหรั บ นั ก เรี ย น
ที่มีควำมแตกต่ำง (Differentiated Instruction)
4.10 ส่งเสริมและพัฒนำครูให้มีควำมรู้และทักษะในกำรสร้ำงเครื่องมือกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking)
4.11 ส่งเสริมและพัฒนำครู ให้มี ควำมรู้ควำมสำมำรถจัดกำรเรียนรู้ในโรงเรียนขนำดเล็กได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4.12 ส่งเสริมและพัฒนำครูในกำรจัดกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็นพิเศษ
ตำมศักยภำพของนักเรียนแต่ละบุคคล และตำมสภำพและประเภทของควำมพิกำร
4.13 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำพัฒนำตนเองผ่ำนระบบ Online
และแบบ Face - to - Face Training
กลยุทธ์ที่ 4 : เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา
1. สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภาคเอกชน หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
1.1 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ มี ค วำมร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รปกครองระดั บ ท้ อ งถิ่ น ภำคเอกชน
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ตลอดจนกำรกำกับ ติดตำม และ
ประเมินผล
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1.2 จัดทำฐำนข้อมูลประชำกรวัยเรียน เพื่อเก็บรวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์ เพื่อ
วำงแผนกำรจัดบริกำรกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่
2.1 จัดทำมำตรฐำนสถำนศึกษำให้มีคุณภำพในด้ำนต่ำง ๆ เช่น มำตรฐำนด้ำนโครงสร้ำง
พื้ น ฐำนและสิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวก มำตรฐำนด้ ำ นครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ มำตรฐำน
ด้ำนระบบควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ มำตรฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น ทั้งนี้
กำรกำหนดมำตรฐำนสถำนศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ดังกล่ำวให้พิจำรณำตำมบริบทของสภำพทำงภูมิศำสตร์ ประเภท
และขนำดของสถำนศึกษำ เป็นสำคัญ
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ และตำมมำตรฐำนที่กำหนดโดยเน้น
สถำนศึกษำระดับตำบล โรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกล และโรงเรียนขนำดเล็กตำมโครงกำรพิเศษ
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน สถำนศึกษำ ในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน ในทุกมิติ
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน
3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำมีระบบโครงข่ำยสื่อสำรโทรคมนำคมที่มีประสิทธิภำพ
และมีควำมปลอดภัยสูง
3.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำมีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือ
ในกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่นักเรียน
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำปรับปรุงพัฒนำห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในกำรจัดกำรเรียนรู้แก่นักเรียน
3.4 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ดิ จิ ทั ล (Digital Device) ส ำหรั บ นั ก เรี ย นทุ ก ระดั บ
ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ปฐมวั ย ประถมศึ ก ษำ และมั ธ ยมศึ ก ษำอย่ ำ งเหมำะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรพั ฒ นำ
กำรเรียนรู้ของตนเองนำไปสู่กำรสร้ำงกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.5 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ นอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒ นำกำรสอนทักษะดิจิทัล
(Digital Pedagogy) ส ำหรั บ ครู อ ย่ ำ งเหมำะสม เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในกำรจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้
เพื่อพัฒนำนักเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำใช้เทคโนโลยีกำรเรียนกำรสอนทำงไกล เพื่อพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน (Distance Learning Technology: DLT)
กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรดำเนินชีวิต
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.3 ส่งเสริมสถำนศึกษำ นักเรียนให้ได้รับกำรด้ำนควำมรู้ กำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนกำรผลิตและ
บริโภค ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.4 ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรบูรณำกำรหลักสูตร กิจกรรมเรื่องวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
กำรผลิตและบริโภค สู่กำรลดปริมำณคำร์บอนในโรงเรียนคำร์บอนต่ำสู่ชุมชนคำร์บอนต่ำ
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1.5 ส่งเสริม สนับสนุนให้ สถำนศึกษำได้ศึกษำ เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ โรงงำนอุตสำหกรรม
กำรผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชุมชนเมืองนิเวศ และหน่วยงำนส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อนำควำมรู้มำประยุกต์ใช้และจัดทำโครงงำนด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.6 ส่งเสริมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้อำชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถำนศึกษำ จัดค่ำย
เยำวชนวัยซนลดคำร์บอนเพื่อโลก
1.7 พัฒนำ ยกระดับสถำนศึกษำนำร่องขยำยผล ส่งสถำนศึกษำต้นแบบด้ำนกำรพัฒนำ ด้ำน
กำรผลิ ต และบริ โ ภค ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมทั้งระบบ เช่น ศูนย์กำรเรียนรู้ตำมหลั กปรัช ญำเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ำนกำรศึกษำ เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและลดปริมำณขยะในสถำนศึกษำ
1.8 ส่งเสริมกำรพัฒนำสื่ อนวัตกรรม และบูรณำกำรสำระกำรเรียนรู้และแผนกำรจั ด กำร
เรียนรู้เรื่องกำรผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ
กลยุทธ์ที่ 6 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา
1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่มสถานศึกษา มีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการศึกษา
1.1 ศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ รูปแบบ หน้ำที่ อำนำจ และโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลของ
สถำนศึกษำหรือเครือข่ำยสถำนศึกษำ
1.2 ศึกษำ วิเครำะห์ หน้ำที่และอำนำจ องค์ประกอบ จำนวนกรรมกำร คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีกำรสรรหำกำรเลือกประธำนและกรรมกำร ของสถำนศึกษำหรือของเครือข่ำยสถำนศึกษำ โดยให้
คำนึงถึงหลักธรรมำภิบำลและควำมเป็นอิสระของสถำนศึกษำหรือ เครือข่ำยสถำนศึกษำ ให้มีควำมหลำกหลำย
และควำมแตกต่ำงของสถำนศึกษำรวมถึงควำมต้องกำรและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่
1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ หรือ เครือข่ำยสถำนศึกษำจัดหำเจ้ำหน้ำที่เพื่อปฏิบัติ
หน้ ำที่ส นั บ สนุ นงำนด้ำนธุรกำร ด้ำนกำรเงิน กำรบัญชีและพัส ดุ และด้ำนบริห ำรงำนบุคคล เพื่อมิให้ งำน
ดังกล่ำวเป็นภำระที่เกินสมควรแก่ครู ผู้ปฏิบัติหน้ำที่กำรจัดกำรเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
1.4 จัดทำแผนปฏิบั ติกำรและดำเนินกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำสถำนศึกษำหรื อ
เครือข่ำยสถำนศึกษำให้มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้โรงเรียนขนำดเล็ก ให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่หลำกหลำย เช่น
กำรบริหำรจัดกำรแบบกลุ่มโรงเรียน กำรสอนแบบบูรณำกำร คละชั้น เป็นต้น
1.6 ยกระดับสถำนศึกษำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลำงใน
กำรพัฒนำทักษะอำชีพ และทักษะชีวิต
1.7 นำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรปฏิบัติกำรตรวจสอบติดตำม
เพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
1.8 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ ออกแบบ และพัฒนำรูปแบบ ระบบบริหำร
จัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำให้สถำนศึกษำมีอิสระในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2.1 พัฒนำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ให้เป็นหน่วยงำนที่ทันสมัย มีหน้ำที่ สนับสนุน กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล สถำนศึกษำ เพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
2.2 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่ งเน้น
คุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรทำงำนตำมหลักกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนภำครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)
2.3 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology) มำใช้ในกำรบริหำรงำน
2.4 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของเครือข่ำยสถำนศึกษำ เครือข่ำยส่งเสริม ประสิทธิภำพ ศูนย์
พั ฒ นำวิ ช ำกำรและเครื อ ข่ ำ ยวิ ช ำชี พ เพื่ อ ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ รวมทั้ ง คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นมีบทบำทและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำง
แท้จริง
2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภำคส่ ว นของสั ง คมมี ส่ ว นร่ ว มในกำรจั ด กำรศึ ก ษำแบบบู ร ณำกำรที่
ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและพื้นที่ และมีส่วนร่วมสนับสนุนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
3.1 ศึกษำ วิเครำะห์ นำ Big Data Technology มำใช้ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลของนักเรียนใน
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ เพื่อนำมำวิเครำะห์ คุณภำพของนักเรียนในมิติต่ำง ๆ
3.2 พั ฒ นำแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล (Digital Platform) เพื่ อ สนั บ สนุ น ภำรกิ จ ด้ ำ นบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำทั้งระบบพร้อมให้บริกำร (Services) เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อแลกเปลี่ยนและบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐ
ทั้ ง ภำยในและนอกสั ง กั ด อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ระบบกลำงส ำหรั บ ใช้ ใ นกำรพิ สู จ น์ ยื น ยั น ตั ว ตนเดี ย วและรองรั บ
กำรทำงำนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่ำง ๆ
3.3 พัฒนำแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ด้ำนกำรเรียนรู้ของนักเรียน และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ด้ำนกำรบริหำรงำน เชื่อมโยงถึงกำรพัฒนำครู เพื่อให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ
ตลอดจนพัฒ นำ ระบบข้อมูล สำรสนเทศของนักเรียนเป็นรำยบุคคลตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนจบกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ที่สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องนำไปสู่ กำรพัฒนำฐำนข้อมูลประชำกรด้ำนกำรศึกษำ
ของประเทศ

ตัวชี้วัด/เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ของ สพป.ตรัง เขต 2
กลยุทธ์
แนวทาง
สพป.ตรัง เขต 2
1. เพิ่ม
1.พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองดีของ
ประสิทธิภาพ
ชาติและเป็นพลโลกที่ดี
การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ร้อยละของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดตี ่อบ้านเมือง
มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์
มีจิตสาธารณะ มีจติ อาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
2.พัฒนานักเรียนให้มีความพร้อม
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ คุกคามทุกรูปแบบที่มผี ลกระทบต่อความมั่นคง เช่น ภัยจากยาเสพติด ความรุนแรง การ
ทุกระดับความรุนแรง ที่มผี ลกระทบต่อ คุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
ความมั่นคงของประเทศ
4. ร้อยละของสถานศึกษาที่น้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนานักเรียนให้มีคณ
ุ ลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
กาหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาคุณภาพนักเรียนในเขตพื้นที่ 5. ร้อยละของนักเรียนในเขตพื้นทีเ่ กาะแก่ง ได้รับการบริการด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เฉพาะ
มีคุณภาพ และเหมาะสมตรงตามความต้องการ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ส่งเสริมการ 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนเต็มตาม
6. ร้อยละของนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับ
จัดการศึกษา ศักยภาพ นาไปสู่ความเป็นเลิศด้าน
ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เพื่อสร้างขีด
วิชาการตามความสามารถ ความสนใจ 7. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสมรรถนะที่จาเป็นด้านการรู้
ความสามารถ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy)
ในการแข่งขัน สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการรูเ้ รื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
8. ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพ ได้รับโอกาสเข้าสู่เวทีการเข่งขัน
ระดับชาติ

ผลปฏิบัติงาน
ปี 2562
-

เป้าหมาย สพป.ตรัง เขต 2
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กลยุทธ์
แนวทาง
สพป.ตรัง เขต 2
3. พัฒนาและ
1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์ 2. พัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของ
นักเรียน

3. นาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital
Technology) มาใช้สนับสนุน
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกระดับ
การจัดการศึกษา

ตัวชี้วัด
9. ร้อยละของนักเรียนทุกระดับมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีทกั ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
10. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
11. คะแนนเฉลี่ยร้อยละนักเรียนชั้น ป.3 ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของนักเรียน
ระดับชาติ(Nation Test : NT) เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา
12.ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 6 ชั้น ม.3 และ ม. 6 ที่มีคะแนนการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O – NET) เฉลี่ยตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปและเพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษาที่ผ่านมา
- ป.6
- ม.3
13.ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมี
งานทา ตามความถนัดและความต้องการของตนเอง
- ป.6
- ม.3
- ม.6
14.ร้อยละของนักเรียนทีม่ ีความต้องการจาเป็นพิเศษ(ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มี
ความสามารถพิเศษ) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วย
รูปแบบที่เหมาะสม
- ผู้พิการ
- ผู้ด้อยโอกาส
- ผู้มีความสามารถพิเศษ
15.ร้อยละของสถานศึกษาที่นาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้สนับสนุน
การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน
16. ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ดิจิตัล (Digital Device)
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย

ผลปฏิบัติงาน
ปี 2562
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กลยุทธ์
สพป.ตรัง เขต 2
3. พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพของ
ทรัพยากรมนุษย์
4. เพิ่มโอกาสใน
การเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มี
คุณภาพ มี
มาตรฐาน และ
ลดความเหลื่อมล้า
ทางการศึกษา

แนวทาง
4. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด

17.ร้อยละของครูทมี่ ีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้
คาปรึกษา ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
18. ร้อยละของสถานศึกษามีจานวนครูตามเกณฑ์ และพอเพียงต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน
1. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครอง 19. ร้อยละของประชากรวัยเรียน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
ระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
2. ยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุก
20. ร้อยละของนักเรียนสามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพเป็นมาตรฐาน
ระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
เสมอกัน
ตามบริบทของพื้นที่
21. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน และ
การแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
22. ร้อยละของสถานศึกษาที่มรี ะบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถนามาใช้
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ป ร ะ ยุ กต์ ใช้ เ ทค โ นโ ล ยี ดิ จิ ทั ล 23. ร้อยละของสถานศึกษานาเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใช้เป็น
(Digital Technology) เป็นเครื่องมือ เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
24. ร้อยละของสถานศึกษาได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดจิ ิทัล
(Digital Device) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ
5. ส่งเสริมการจัด 1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
25. ร้อยละของสถานศึกษามีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
การศึกษาเพื่อ
คุณภาพชีวิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปริมาณขยะและมีส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนเพื่อลดปริมาณคาร์บอนที่โรงเรียนและ
เสริมสร้าง
ชุมชน
คุณภาพชีวิต
26. ร้อยละของสถานศึกษามีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
ที่เป็นมิตรกับ
และการนาขยะมาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรูท้ ี่เกี่ยวข้อง
สิ่งแวดล้อม

ผลปฏิบัติงาน
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กลยุทธ์
สพป.ตรัง เขต 2
6. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา

แนวทาง

ผลปฏิบัติงาน
ปี 2562
27. ร้อยละของสถานศึกษาหรือเครือข่ายสถานศึกษาได้รับการกระจายอานาจการบริหาร
จัดการศึกษาอย่างเป็นอิสระ
ตัวชี้วัด

1. ให้สถานศึกษาหรือกลุ่ม
สถานศึกษา มีความเป็นอิสระ
ในการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 28. ระดับผลการประเมินการดาเนินตามมาตรฐานสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
เป็นหน่วยงานมีความทันสมัยและมี ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
ประสิทธิภาพ
29. ระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตรัง เขต 2
30. ร้อยละของโรงเรียนคุณภาพประจาตาบลผ่านการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :
ITA) อยู่ในระดับดีมากขึ้นไป
3. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิ ัล 31. ร้อยละของสถานศึกษามีข้อมูลผูเ้ รียนรายบุคคลทีส่ ามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ
(Digital Technology) และระบบการ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดการเรียนรูส้ ู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ (Big Data Technology)
อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 32. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 มีแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริหารจัดการศึกษา
33. ร้อยละของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน
การจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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