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กลุ่มนโยบายและแผน 

สำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



ก 
 

 

คำนำ 
 

   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาให้หน่วยงาน สถานศึกษา และผู้เกี ่ยวข้องได้รับทราบ ตลอดจนนำข้อมูล ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการดำเนินงานไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการจนสำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและผู้ที่สนใจต่อไป 
 
                                            สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 
 

บริบททั่วไป 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ความยาวจากทิศเหนือ
จรดทิศใต้ ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีส่วนที่แคบที่สุดของ
ประเทศอยู่ในเขตตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จากอ่าวไทยถึงเขตแดนสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมารป์ระมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร ตามทางหลวงแผ่นดินสายเอเชียหมายเลข 4 
(ถนนเพชรเกษม) ประมาณ 323 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงเศษ และตามเส้นทางรถไฟสายใต้ 
ประมาณ 318 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.62 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 3,979,762.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต้  ติดต่อกับอำเภอท่าแซะ  และอำเภอปะทิว
  จังหวัดชุมพร   
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 

         แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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 การปกครอง      แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ ดังนี้ 

 

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 61 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง คือ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เทศบาลเมือง 2 แห่ง ได้แก่เทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตำบล 14 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล  44 แห่ง 
 
 

คำขวัญประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

เมืองทองเนื้อเก้า มะพร้าวสับปะรด สวยสดหาดเขาถ้ำ งามล้ำน้ำใจ 

 

 

 
 ตราประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริม สนับสนุน และ
บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 239/1  หมู่ที่ 2 ตำบล
คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 

 
 

 

แผนผังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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พื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอ
บางสะพานน้อย 

ตารางท่ี 1  พ้ืนที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
 

อำเภอ 
พ้ืนที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จาก

อำเภอถึง
จังหวัด 
(กม.) 

เขตปกครอง 

ตำบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 830 0 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 48 6 0 1 6 65 

บางสะพาน 868 91 7 0 3 7 71 

บางสะพานน้อย 720 110 5 0 1 5 41 

รวม 2,956  24 1 7 23 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่พื้นที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการศึกษา 
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ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
 

 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับ
ดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546  มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
 1. จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที ่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น      
 2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา  และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ  รวมทั้ง กำกับติดตามตรวจสอบ   
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 
 3. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5. ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้งทรัพยากรบุคคล  เพื ่อส่งเสริม  สนับสนุน       
การจัดการศึกษา  และพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8. ประสาน  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้ง
บุคคล  องค์กรชุมชน  องค์กรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบ              
ที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 9. ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 10. ประสาน  ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
 11. ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพุทธศักราช 2546  
และ 2553 เพื ่อให้สอดคล้องกับภารกิจการกระจายอำนาจการบริหารจัดการศึกษาจ ากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุ่นพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงและบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์   
 

 



๖ 
 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งส่วนราชการภายในตาม
โครงสร้างการบริหารงาน  ดังนี้ 

 



๗ 
 

 

 

 

 



๘ 
 

 
จำนวนนักเรียนในสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
ตารางท่ี 2  จำนวนนักเรียนรายอำเภอ จำแนกตามระดับชั้น 
 

อำเภอ/เพศ/ระดับชั้น ก่อนประถม ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย รวม 

เมืองประจวบฯ ชาย 680 2,261 239 0 3,180 
หญิง 602 2,082 205 0 2,889 
รวม 1,282 4,343 444 0 6,069 
ห้อง 92 263 22 0 377 

ทับสะแก ชาย 457 1,354 252 0 2,063 
หญิง 409 1,251 182 0 1,842 
รวม 866 2,605 434 0 3,905 
ห้อง 63 160 21 0 247 

บางสะพาน ชาย 1,060 2,943 640 58 4,701 
หญิง 997 2,770 500 103 4,370 
รวม 2,057 5,713 1,140 161 9,071 
ห้อง 109 286 48 5 448 

บางสะพานน้อย ชาย 521 1,634 385 0 2,540 
หญิง 526 1,476 315 0 2,317 
รวม 1,047 3,110 700 0 4,857 
ห้อง 66 165 36 0 267 

รวม ชาย 2,718 8,192 1,516 58 12,484 
หญิง 2,534 7,579 1,202 103 11,418 
รวม 5,252 15,771 2,718 161 23,902 
ห้อง 330 874 127 5 1,336 

ร้อยละ 21.97 65.98 11.37 0.68 100.00 

 
ที่มา  :  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 
 ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565 



๙ 
 

 

แผนภูมิที่ 1 จำนวนนักเรียนรายอำเภอ จำแนกตามระดับชั้น 

 
ตารางท่ี 3  จำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

อำเภอ 
ขนาด 

1 
ขนาด 

2 
ขนาด 

3 
ขนาด 

4 
ขนาด 

5 
ขนาด 

6 
ขนาด 

7 
รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 7 2 2 1 1 0 35 

ทับสะแก 12 9 1 2 1 0 0 25 

บางสะพาน 13 11 5 2 5 0 0 36 

บางสะพานน้อย 9 5 3 3 2 0 0 22 

รวม 56 32 11 9 9 1 0 118 

ร้อยละ 47.45 27.11 9.32 7.62 7.62 0.88 0 100 

 
  จากตารางที่ 3 พบว่า โรงเรียนขนาดที่ 1 (นักเรียน 1- 120 คน) มีจำนวน 56 โรง คิดเป็นร้อยละ 47.46 
ขนาดที่ 2 (นักเรียน 121 - 200 คน) จำนวน 32 โรง คิดเป็นร้อยละ 27.12 ขนาดที่ 3 (นักเรียน 201-300 
คน) จำนวน 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 9.2 ขนาดที่ 4 (นักเรียน 301-499 คน) จำนวน 9 โรง คิดเป็นร้อยละ 7.63 
ขนาดที่ 5 (นักเรียน 500 - 1,499 คน) จำนวน  9  โรง คิดเป็นร้อยละ 7.63 ขนาดที่ 6 (นักเรียน 1,500 - 
2,499 คน) จำนวน 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.84 และขนาดที ่7 (นักเรียน  2,500 คนข้ึนไป) ซึ่งโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มี 

1,282 

4,343

444
866

2,605

434

2,057 

5,713

1,140

161

1,047 

3,110

700

ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย

เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทับสะแก บางสะพาน บางสะพานน้อย 



๑๐ 
 

ตารางท่ี 4  จำนวนโรงเรียนตามระดับชั้นที่เปิดสอน  จำแนกรายอำเภอ 

 

ตารางท่ี 5  จำนวนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จำแนกรายอำเภอ 

 

อำเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 37.29 7 20.00 

ทับสะแก 13 22.03 6 17.14 

บางสะพาน 14 23.73 12 34.29 

บางสะพานน้อย 10 16.95 10 28.57 

รวม 59 100 35 100 

 

 

 

  

อำเภอ ระดับชั้นที่เปิดสอน 
อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 

เมืองประจวบคีรีขันธ์ 28 7 0 35 

ทับสะแก 19 6 0 25 

บางสะพาน 24 11 1 36 

บางสะพานน้อย 12 10 0 22 

รวม 83 34 1 118 



๑๑ 
 

 รายชื่อโรงเรียนในสังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1              
จำนวนทั้งสิ้น 118 โรง  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์
 

บ้านหนองกก    บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร     อุดมราชภกัด ี
บ้านทางหวาย    บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ    บ้านหว้ากอมติรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ ่    เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห ์    บ้านห้วยน้ำพ ุ
ประชารังสรรค ์    วัดปากคลองเกลยีว 
บ้านท่าฝาง     วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง    บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพรกิ     บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบคีรีขนัธอ์นุสรณ์     บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)   บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ ์    หาดสนกุราษฎร์บำรุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์     บ้านอ่าวนอ้ย 
บ้านหนองเสือ    เนนิแก้ววทิยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ     สามัคคีรว่มจิต 
ไทยรฐัวทิยา 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเดื่อ 
ประชาบูรณะวิทยา  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อำเภอบางสะพาน 
บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผกัขวง   บ้านถ้ำเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท ์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ   บ้านเขามนั 
สมาคมเลขานกุารสตรี 1  บ้านหนองจันทร ์
บ้านยางเขา   บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค ์  บ้านธรรมรตัน ์
บ้านในล็อค   วัดธงชยัธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านทุ่งเชอืก   บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ำคีรวีงศ ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม   บ้านดอนสำราญ         
บ้านดอนสำนกั  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ำเขยีว  ธนาคารออมสิน 
 

ทั้งหมด 36 โรง 
 

อำเภอทับสะแก 
 

บ้านพุตะแบก          วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจด ี          บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง           วัดนาลอ้ม  
อนุบาลทับสะแก           บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บำรุง          สมาคมเลขานกุารสตร ี2 
บ้านเหมืองแร ่          บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา          บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน           บ้านเนินดนิแดง 
ประชาพิทกัษ์          บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพที ่35      บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม       บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย          บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่

 
 
 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 
 

อำเภอบางสะพานน้อย 
 

มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคคี 
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร ์
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดกำมะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)  บ้านหนองหว้ยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บำรุง  บ้านปากแพรก 
 

 

 

 
ทั้งหมด 22 โรง 

 



๑๒ 
 

ตารางท่ี 6  รายชื่อศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มโรงเรียน จำแนกรายอำเภอ 
 

อำเภอ/กลุ่มโรงเรียน จำนวนโรงเรียน 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
1.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 1 (บ่อนอก) 
2.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 2 (อ่าวน้อย) 
3.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 
4.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเมือง 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 

 
8 

12 
4 

11 
อำเภอทับสะแก 
5.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 1 (ห้วยยาง แสงอรุณ) 
6.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 2 (เขาล้าน ทับสะแก) 
7.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาทับสะแก 3 (นาหูกวาง อ่างทอง) 

 
6 
8 

11 
อำเภอบางสะพาน 
8.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 1 (ชัยเกษม) 
9.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 2 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 
10.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 
11.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 

 
8 

11 
7 

10 
อำเภอบางสะพานน้อย 
12.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 1 (บางสะพาน ช้างแรก) 
13.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 
14.ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 

 
8 

10 
4 

รวม 118 

 

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

  การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1  มีนักเรียนทั้งสิ้น  14  คน    ดังนี้ 

 - ระดับปฐมวัย    จำนวน  6 คน 
 - ระดับประถมศึกษา   จำนวน  8  คน       

ที่มา :  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 
 

 

 

  



๑๓ 
 

ตารางท่ี 7  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ประเภท / ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 1 
2 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (1)  
3 ศึกษานิเทศก์ 10 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค. (2)  
4 นักจัดการงานทั่วไป 4 
5 นักวิชาการศึกษา 4 
6 นักประชาสัมพันธ์ 0 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 7 
9 นักวิชาการพัสดุ 2 

10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 
12 นิติกร 2 
13 เจ้าพนักงานธุรการ 5 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 
15 เจ้าพนักงานพัสดุ 0 
16 ลูกจ้างประจำ 4 
17 พนักงานราชการ 5 
18 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 13 

รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ทั้งสิ้น 71 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  

19 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 93 
20 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 9 
21 คร ู 1,198 
22 ลูกจ้างประจำ 26 
23 พนักงานราชการ 41 
24 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 209 

  รวมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,576 
 
ที่มา  : กลุ่มบริหารงานบุคคล  ข้อมูล  ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2565  

 



๑๔ 
 

 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
 
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ได้กำหนดทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี้ 
 

 

วิสัยทัศน ์

 

  “มุ่งม่ันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี เน้นพื้นที่เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 

 

พันธกิจ 
 

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
  2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
  3. พัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยให้มีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็น         
ในศตวรรษท่ี 21 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะประจำสายงาน และมีวัฒนธรรมการทำงาน        
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
  5. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 
  6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน  
  7. น้อมนำพระบรมราโชบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน   
  8. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
  



๑๕ 
 

เป้าประสงค ์
 
  1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
  2. นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
  3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี 21 
  4. พัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาตาม
สมรรถนะประจำสายงาน และมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการทำงาน โดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน เน้นการบริหารแบบมี   
ส่วนร่วมและใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อน 
  6. สถานศึกษามีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
  7. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรชักาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ และเกิดผลเชิงประจักษ์ต่อผู้เรียน 
  8. สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
         9.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 5 ของระดับประเทศ  
        9.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  
            9.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 2 ด้าน 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ และมีค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3   
              9.4 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ 
  10. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                10.1 ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) อยู่ในระดับดีเยี่ยม                         
      10.2 ผลการติดตามประเมินผลการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
      10.3 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (KRS)  สูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ  
                10.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 95 ขึ้นไป  
       10.5 การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (PMQA) อยู่ในระดับคุณภาพ 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

นโยบายที่ ๑   การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
นโยบายที่ ๒   การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

นโยบายที่ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ ๔   การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 
           มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา  

นโยบายที่ ๕   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  นโยบายที่ ๖   การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้กำหนดนโยบาย มาตรการและ   
แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง        
8 จุดเน้น  

 
 
 

  

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สร้าง 8 จุดเน้น   
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 



๑๗ 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ด้านผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการสอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ด้านความสามารถทาง
คณิตศาสตร์และภาษาไทย  ปีการศึกษา  2564 สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้  
 

 1. ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ของปีการศึกษา 2563 และปีการศกึษา 2564 

ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
      สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียน รวม

เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2563 1,465 68.89 46.07 33.74 43.38 46.52 
2564 1,188 56.73 41.57 40.11 37.78 44.05 
เพ่ิม-ลด  +12.16 +4.5 -6.77 +5.6 +2.47 

 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 พบว่า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ 
ลดลง และค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียน เพ่ิมข้ึน 2.47 
 

   

 แผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย



๑๘ 
 

ตารางท่ี 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
       ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 

ปีการศึกษา 
2564 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับ สพป.ปข.1 1,188 56.73 41.57 40.11 37.78 44.05 
ระดับ สพฐ. 288,214 49.54 35.46 35.85 33.68 38.63 
ระดับประเทศ 433,211 50.38 39.22 36.83 34.31 40.19 

จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศ และระดับ สพฐ. พบว่า กลุ่มสาระ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  มีค่าเฉลี่ยรายกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉลี่ยรวม   
สูงกว่าระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 
 

 

 แผนภูมิที่ 3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
       ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ 
       ระดับ สพฐ. 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมเฉลี่ย



๑๙ 
 

ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 
 

ปีการศึกษา จำนวนนักเรียน 
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม

เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
2563 346 58.54 30.61 23.65 30.24 35.76 
2564 388 52.79 27.75 22.60 30.89 33.51 
เพ่ิม-ลด  +5.75 -22.02 +1.05 -0.65 +2.25 

 
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพิ่มขึ้น และกลุ่มสาระการเรียนทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ 
ลดลง 
 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 
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ภาษาไทย ภาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ย



๒๐ 
 

ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
        ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศและระดับ สพฐ. 
 

ปีการศึกษา 
2564 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
รวมเฉลี่ย 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ระดับ สพป.ปข.1 388 52.79 27.75 22.60 30.89 33.51 
ระดับ สพฐ. 244,330 52.13 30.79 24.75 31.67 34.84 
ระดับประเทศ 336,696 51.19 31.11 24.47 31.45 34.56 

 
 จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศและระดับ สพฐ. พบว่า    
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. และกลุ่มสาระการเรียน รู้
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ 
       ระดับ สพฐ. 
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๒๑ 
 

ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 
 

ปี
การศึกษา 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

2563 40 44.08 26.09 27.97 32.16 34.43 32.95 
2564 18 55.86 24.76 26.53 31.80 37.98 35.39 

เพ่ิม-ลด  -11.78 +1.33 +1.44 +0.36 -3.55 -2.44 
 
จากตารางที่ 12 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ลดลง 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 6  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2564 
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๒๒ 
 

ตารางท่ี 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
        ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับระดับประเทศ และระดับ สพฐ. 
 
ปีการศึกษา 

2564 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 

ระดับ สพป.ปข.1 18 55.86 24.76 26.53 31.8 37.98 35.39 
ระดับ สพฐ. 83,125 47.74 25.83 21.83 29.04 37.45 32.38 
ระดับประเทศ 110,513 46.40 25.56 21.28 28.65 36.87 31.75 

 
 ตารางที่ 13 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2564 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ สพฐ. พบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับ สพฐ และ ระดับประเทศ 
และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 

 
 
 แผนภูมิที่ 7   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
                  ปีการศึกษา 2564 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ และ
         ระดับ สพฐ. 
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๒๓ 
 

42.00
44.00
46.00
48.00
50.00
52.00
54.00
56.00
58.00

ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลี่ย 2 ด้าน

ระดบัเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวดั ระดบัศึกษาธิการภาค ระดบัสังกดั ระดบัประเทศ

 2. ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 14  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
      ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ความสามารถ 
ระดับ       

เขตพื้นที ่
ระดับ
จังหวัด 

ระดับ      
ศึกษาธิการภาค 

ระดับสังกัด ระดับ 
ประเทศ 

ด้านคณิตศาสตร์ 48.40 49.86 50.11 48.73 49.44 
ด้านภาษาไทย 55.50 56.62 57.22 55.48 56.14 
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน 51.95 53.24 53.67 52.11 52.80 

 
จากตารางที ่ 14 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 3                

ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ระดับเขตพื้นที่ ต่ ำกว่าคะแนนเฉลี ่ยทุกระดับ  คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ต่ำกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค และระดับประเทศ   
คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ 
 

 
   
 
 
 
 
   
 
  
   
 
  
 
 
แผนภูมิที่ 8  เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564    
   ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

  



๒๔ 
 

ตารางที่ 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย                            
              ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 
 

ความสามารถ 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563 + เพิ่ม / - ลด 
ด้านคณิตศาสตร์ 48.40 46.25 +2.15 
ด้านภาษาไทย 55.50 51.05 +4.45 
รวมเฉลี่ย 51.95 48.65 +3.27 

  
 จากตารางท่ี 15 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับ 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 พบว่า คะแนนเฉลี่ยความสามารถ
ด้านคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน 2.15  คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย  ปีการศึกษา 
2564 เพ่ิมข้ึน 4.45  คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ปีการศึกษา 2564 เพ่ิมข้ึน 3.27 

 

 
 
แผนภูมิที่ 9  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  
        ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563 
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๒๕ 
 

 2. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของนักเรียน 
 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2564  
         2.1 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่ 
 

ตารางที่ 16  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
                 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
 

หน่วยงาน 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ระดับคุณภาพ 

อ่านออก
เสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่านออก

เสียง 
อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

สพป.ปข.1 68.61 68.08 68.37 ดี ดี ดี 
จังหวัด 69.81 71.70 70.77 ดี ดี ดี 
ศึกษาธิการภาค 69.73 72.77 71.26 ดี ดี ดี 
สังกัด 69.04 72.30 70.76 ดี ดี ดี 
ประเทศ 69.95 72.79 71.38 ดี ดี ดี 

 
จากตารางที ่ 16 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1          

ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียงของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ต่ำกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ  ความสามารถการอ่านรู้เรื่อง 
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต่ำกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ  
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้านต่ำกว่าระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ      
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพ พบว่า ความสามารถการอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง และรวมเฉลี่ย 2 สมรรถนะ 
มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 

 

 
  

  แผนภูมิที่ 10  แผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 
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สพป.ปข.1 จังหวัด ศึกษาธิการภาค สังกัด ประเทศ



๒๖ 
 

ตารางที่ 17   ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่  
                  เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563  
 

สพป.ปข.1 
ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

อ่าน   
ออกเสียง 

อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 
อ่าน   

ออกเสียง 
อ่านรู้เรื่อง รวมเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2564 68.61 68.09 68.37 ดี ดี ดี 
ปีการศึกษา 2563 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 
ค่าเฉลี่ยร้อยละ - 6.34    - 2.29 -4.29    

 
 จากตารางที่ 17 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2564 กับ ปีการศึกษา 2563  พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน
ออกเสียง และความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2564 มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีการศึกษา 2563                
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพพบว่า ความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและความสามารถด้านการอ่านรู้เรื่อง
รวมเฉลี่ย 2 ด้าน มีคุณภาพอยู่ในระดับดี 
 
 

 
แผนภูมิที่ 11  ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน   
          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2564  
          กับ ปีการศึกษา 2563  
 

 

68.61 68.09

74.95

70.38

การอา่นออกเสียง การอา่นรูเ้รื่อง

ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2563



๒๗ 
 

ด้านการบริหารจัดการ 
  
 1. ผลการประเมินตัวชี้ว ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน มีค่าคะแนนรวม 
4.55027 หรือคิดเป็นร้อยละ 91.00 ค่าคะแนนอยู่ใน  ระดับคุณภาพ 
 2. ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมนิสถานะหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ค่าคะแนนรวม 3.85250 หรือคิดเป็นร้อยละ 84.29 ค่าคะแนนอยู่ใน ระดับมุ่งสู่ระบบราชการ 4.0  
 3. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาตาม
มาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อยู่ใน ระดับดีเยี่ยม  
  4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้คะแนน 98.83 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ใน ระดับ AA   
 5. ผลการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตามตัวชี ้ว ัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ของสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค่าคะแนนรวม 3.14  อยู่ใน ระดับดี 
 6. ผลการประเมินตัวชี้ว ัดที ่ 4.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลครูและ
บุคลากรทางการศึกษารายคนด้วยระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRMS) ร้อยละความสำเร็จ 100 ได้ คะแนน
ระดับ 5 
  
 
   

ผลการประเมินตัวชี้วัดวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พ.ศ. 2564  

 

 

 

ผลการดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินสถานะหน่วยงานภาครัฐเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 
ประจำปีงบประมาณ 2564  

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พ.ศ. 2564  
 

 
 

สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
สำนกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 4.55027 89.24 ระดับมาตรฐาน 

ขั้นสูง 

สพท. คะแนน ร้อยละ ระดับผลการประเมิน 
สำนกงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 3.85250 84.29 มุ่งสู่ระบบราชการ 4.0  



๒๘ 
 

 
 



๒๙ 
 

 
 
  



๓๐ 
 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓๒ 
 

 
 

 
 
 



๓๓ 
 

 
 

ส่วนที่ 4 
ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมัน่คงของสังคมและประเทศชาติ 
 
โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ปีงบประมาณ 2565 
  งบประมาณ  25,000  บาท 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน  และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา    
ทุกแห่งในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง 
 2. เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา มีแนวโน้ม มีภาวะเสี่ยงทางด้านการเรียน การถูกละเมิด หรือ     
ถูกกระทำความรุนแรง 

ผลการดำเนินงาน 
 1. สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 118 แห่ง มีแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นไปตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการ
ดำเนินงาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การ
ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและการส่งต่อ มีการประเมินตนเองตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด  
  2. นักเรียนทีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    
(โควิด-19) ได้รับการดูแลช่วยเหลือโดยบูรณาการในกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ 

และวาตภัย จำนวน 4 ราย เงินช่วยเหลือจากบัญชี นักเรียนประสบเหตุ สพป.ปข.1 และกองทุนฉุกเฉิน รวม
เป็นเงิน 131,607 บาท 
 3. รายงานผลมาเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวนครอบครัวที่เข้าเยี่ยม จำนวน 22,535 
ครอบครัว จำนวนนักเรียนที่ได้รับการเยี่ยมบ้าน จำนวน 23,487 คน นักเรียนยากลำบาก จำวน 460 คน จาก 
64 โรงเรียน คัดกรองและจำแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มปกติ  จำนวน 22,556 คน 2) กลุ่มเสี่ยง จำนวน 
436 คน 3) กลุ่มมีปัญหา จำนวน 225 คน และ 4) กลุ่มพิเศษ จำนวน 361 คน และนักเรียน ในแต่ละกลุ่ม 
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ตามความถนัด 
  4. การพัฒนาสถานศึกษาโดยการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ประจำปี 2565 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม อำเภอบางสะพาน ประเภท



๓๔ 
 

สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง อันดับที ่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดหนองหอย อำเภอทับสะแก                   
อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านทองมงคล อำเภอบางสะพาน อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอ              
บางสะพาน อันดับที่ 4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขามัน อำเภอบางสะพาน อันดับที่ 5 ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าขาม 
อำเภอบางสะพาน และอันดับที่ 6 ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว อำเภอบางสะพาน และสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรและส่งผลงานการคัดเลือก สู่ระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ต่อไป 
  5. กิจกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ได้จัดทำข้อมูลพนักงานเจ้าหน้าที ่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นปัจจุบัน ยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ด้วยการจัดทำแผนแก้ไข
พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่เหมาะสม โดยจัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.)   
สนธิกำลังกับหน่วยราชการอื่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง ร่วมตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับต่างๆ 
โดยเฉพาะพื้นที่นอกโรงเรียน โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเด็ก
และเยาวชนเนื่องในสถานการณ์ในวันสำคัญ เช่น วันวาเลนไทน์ วันลอยกระทง เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 
งบประมาณ  25,000  บาท 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความตระหนักรู้

เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน รู้จักคิดวิเคราะห์ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ป้องกัน การถูกละเมิด
ทางออนไลน์ และห่างไกลยาเสพติด    

ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กำหนดจัดโครงการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565 กิจกรรมค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และทักษะ
ชีวิตเพื่อป้องกันยาเสพติด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 
นักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียนๆ ละ 2 คน รวม 70 คน และครูผู้ดูแล
นักเรียนโรงเรียนละ 1 คน รวม 35 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน การอบรมใช้วิธีการบรรยาย/จัดกิจกรรมเพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะชีวิตแบบบูรณาการให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน ดังนี้ 
  ทักษะชีวิตที่ 1 การจัดการอารมณ์และความเครียด 

1) เข้าใจและรู้ทันภาวะอารมณ์ของคน 
2) รู้สาเหตุของความเครียด 
3) รู้วิธีการควบคุมอารมณ์ 
4) รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  

ทักษะชีวิตที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
1) การเข้าใจมุมมอง อารมณ์และความรู้สึก 
2) การวางตัวได้ถูกต้อง 
3) การใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพ 
4) การสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือทำงานกับผู้อ่ืน 

ทักษะชีวิตที่ 3 การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
1) การรู้จักและยอมรับตนเอง 
2) การวางตัวได้ถูกต้อง 
3) การใช้การสื่อสารสร้างสัมพันธภาพ 
4) การสร้างสัมพันธภาพ ความร่วมมือทำงานกับผู้อ่ืน 

ทักษะชีวิตที่ 4 การคิด วิเคราะห์ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
1) การใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล 
2) การสืบค้นปัญหา คิดวิเคราะห์แยกแยะ ประเมินสถานการณ์ 
3) การเลือกตัดสินใจ แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ  

 



๓๖ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

  



๓๗ 
 

นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 

โครงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายทางวิชาการ 
 งบประมาณ   55,450  บาท 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วยเครือข่ายวิชาการ 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาและผลงานเชิงประจักษ์ 
ผลการดำเนินงาน 

 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเครือข่ายวิชาการ จำนวน 2 ครั้ง 

2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีเครือข่ายวิชาการระดับเขต
พ้ืนทีใ่นการพัฒนาคณุภาพการศึกษาในทุกมิติ 

3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ ผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติงานที่ดี และเกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในรูปแบบเครือข่ายวิชาการระหว่างครู ผู ้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตาม

โครงการ จึงปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเป็นในรูปแบบออนไลน์ 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

โครงการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 งบประมาณ   57,650  บาท 
 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตพ้ืนที่ 
 2. เพ่ือจัดทำวิจัยระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมที่ 1 การวิจัยระดับเขตพื้นที่ โครงการส่งเสริมวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2565 

     ดำเนินงานการวิจัยระดับเขตพ้ืนที่ “การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้าง” “รายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบาย 4 สร้างด้วยกระบวนการบริหาร 7 Steps for GC Model  สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1”  ร่วม จัดทำ  คู่มือการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบาย 4 
สร้าง  และรูปแบบการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 คืน 4 สร้าง 8 จุดเน้น สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และจัด
กิจกรรมสรุปรายงานเขียนงานวิจัยเมื่อวันที่  19-21 มกราคม 2565   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙ 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๔๐ 
 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมปฏิบัติการการวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ โครงการ การส่งเสริมวิจัยและ
พัฒนา ปีงบประมาณ 2565 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการประชุมปฏิบัติการการวิจัย
การปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเขียนงานวิจัยสำหรับบุคลากร ผู้บริหาร และครูผู้สอน
ที่ได้รับการพัฒนาระยะที่ 1 ปีงบประมาณ  2564 มาแล้ว และได้รับจัดสรรเงินทุนวิจัยในปีงบประมาณ 
2564 จำนวน 15 คน ในวันที่  31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2  สิงหาคม  2565   ณ ปราณบุรีฟาร์ม แอนด์คาเฟ่        
อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  และได้ผลงานวิจัย ดังนี้  

 
รายชื่องานวิจัย ผู้วิจัย 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้สะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
บ้านหนองห้วยฝาด 

นางสุปัญญา เกิดพร้อม 
 

การพัฒนาทักษะทางภาษาระดับการศึกษาปฐมวัยโดยประยุกต์ใช้
สื่อตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 

นางปริญญา จันตรา 
 

การพัฒนาทักษะทางภาษาเด็กปฐมวัย โรงเรียนวัดดอนยาง โดย
ใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการมอนเตสซอรี่
(montessori) 

นางสาวดวงดาว ศรีธรรมราช 

รายงานผลการนิเทศแบบ PIDRE เพ่ือพัฒนาการสร้างสื่อดิจิทัล  
ของครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวมิตรสินีย์  สมบูรณ์ 
 

รายงานผลการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดย
การฝึกอบรมและการนิเทศแบบคลินิก 

นางสาวกรวิกา พงศาปาน 

รายงานผลการใช้กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE เพ่ือพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวพัทร์สิตา ภูมิพฤก 

การนิเทศโดยใช้เทคนิคการชี้แนะ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ดำเนินงานการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของรัชกาลที่ 10 สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสุประวีณ์ เอกมณีโรจน์ 

การพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน) 
(Budget Data System : BDS) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม 

การพัฒนาคู่มือการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ
นักเรียนยากจน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

นางสาวดวงกมล ยาวงษ์ 
 

รูปแบบการบริหารเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการจัดเรียนรู้ของโรงเรียน
บ้านทองมงคล สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

นางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน 



๔๑ 
 

  ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ   
  1. ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  2. ติดตามผลการนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

โครงการการประเมินผลคุณภาพผู้เรียน (National test : NT) ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3 
 งบประมาณ  20,000  บาท  (เขตพื้นที่การศึกษา  10,000 บาท และ สพฐ. 10,000 บาท) 
  วัตถุประสงค์  
 เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน 
 1. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะทำงานและประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2565 ณ ห้องประชุม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพ่ือประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพผู้เรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ ให้กับครู  
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมสนามสอบ ติดตามการดำเนินงานการสอบโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2565 ณ สนามสอบ ให้เป็นไปด้วยความสุจริต  
  3. การดำเนินการสอบทุกสนามสอบไม่มีปัญหาการทุจริต  
 

 
 



๔๔ 
 

 



๔๕ 
 

 
 
 



๔๖ 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 
โครงการการพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้  
 งบประมาณ  36,510  บาท   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียน  
การสอนเพ่ือการเรียนรู้ได้ 

2. เพ่ือคัดเลือกสื่อดิจิทัลของครูผู้สอน 
3. เพ่ือจัดทำคลังสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 ผลการดำเนินการโครงการ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  จัดอบรมปฏิบัติการให้ครูผู้สอน
โรงเรียนในสังกัด  เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน  100 คน 
  2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีผลการพัฒนาครูผู้สอนให้ม ี
ความรู้ ความสามารถในการสร้างและใช้สื่อดิจิทัลสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ ดังนี้ 

2.1  ครูสามารถสร้าง Padlet สรุปความรู้ที่ได้รับการอบรมได้  
       2.2  ผลแบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการสร้างและใช้สื่อดิจิทัล 

สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

. 3. จัดทำคลังสื่อดิจิทัลและเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางเว็บไซต์ www.pck1.go.th 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๗ 
 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจทิัล (Obec Content Center) 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 งบประมาณ  19,145  บาท   
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน 
การสร้างสื่อ ระบบกลั่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข้อสอบ และการใช้สื่อทั้งระบบ Online และ Offline 
 2. เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ใ ห้มีความรู้
ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Content Center) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง 
 3. เพื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Content Center) 
 4. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการขับเคลื่อนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับภูมิภาค 
 ผลการดำเนินการโครงการ  

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ผู้เข้ารับการอบรม 117  คน  

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน ระบบสร้างสื่อ ระบบ
กลั ่นกรองคุณภาพ ระบบคลังข ้อสอบ และการใช ้ส ื ่อท ั ้งระบบ Online และ offline สามารถเล ือก               
และประยุกต์ใช้งานในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) 
เพื ่อจัดการเรียนรู ้ว ิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ นำไปขยายผลกับบุคลากรใน
สถานศึกษา ดังนี้ 

1) ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 
   2) ครู บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษาความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมใน
การขับเคลื่อน สนับสนุนส่งเสริมการใช้งานระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC 
Content Center) เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
 

ชุมชนแห่งการเรียนรู้โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยส่ือเทคโนโลยีดิจิทัล 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (OBEC Content Center) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้ https://shorturl.asia/HOmcD 
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   3) สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBEC Content Center)  
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด 

 
ตัวอย่างผลงานการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ประเภท ครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ตัวอย่างผลงานการประกวดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  
ประเภท ครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยี OBEC Content Center 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

 
 
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
 งบประมาณ  71,900  บาท   

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  2. เพ่ือประเมิน ติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  3. เพ่ือสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
และโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

ผลการด าเนินงาน 

 กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  รอ้ยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
  ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังการอบรม (Post -test) 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

พัฒนาการ 
ก่อนการอบรม (Pre-test) หลังการอบรม (Post -test) 

354 68.62 82.68 14.06 
 

 
 

  



๕๑ 
 

 กิจกรรมที่ 2 การประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ปี 2561 
  ตารางแสดงผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ/ประเด็นการติดตามตรวจสอบ 
จำนวนโรงเรียนตามระดับคุณภาพ 
5 4 3 2 1 

องค์ประกอบที่ 1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 30 62 24 1 0 
องค์ประกอบที่ 2 จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งคุณภาพ 

37 69 11 0 0 

องค์ประกอบที่ 3 การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

54 45 18 0 0 

องค์ประกอบที่ 4 การจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา 

38 60 18 1 0 

องค์ประกอบที่ 5 ติดตามผลการดำเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

27 63 26 1 0 

องค์ประกอบที่ 6 การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานการศึกษา  

30 63 23 1 0 

องค์ประกอบที่ 7 การจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

21 71 25 1 0 

สรุป ระดับคุณภาพระดับเขตพ้ืนที่ 4 (ดีเลิศ) 
 
  



๕๒ 
 

  กิจกรรมที่ 3 สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

รายงานการสังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และวิเคราะห์
ประสิทธิภาพและโอกาสของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 118 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรจัดอบรมการเขียน SAR ในแต่ละระดับครบทุกส่วน ทุกขั้นตอน การจัดทำเครื่องมือที่ใช้ในการ

ประเมิน SAR และการสร้างเนื้อหาเกณฑ์ระดับคุณภาพในช่วงชั้นต่างๆ 
2. ควรมีการจัดอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาทุกปี เพราะมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ จะได้เกิด

ความเข้าใจ 
3. ควรการสร้างความเข้าใจรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และการ

ประเมินคุณภาพภายนอก ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทของโรงเรียน 
4. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมีการลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 
5. ควรมีการให้ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนหรือการทำรายงาน SAR ที่ดี พร้อมเครื่องมือเก็บข้อมูล 

 
 
 
 



๕๓ 
 

โครงการอบรมปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 งบประมาณ  260,000  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ลูกจ้างประจำได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะประสบการณ์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้ลูกจ้างประจำได้พัฒนาศักยภาพ ในการทำงานอย่างกว้างขวาง หลากหลาย  
ผลการดำเนินงาน 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดอบรมปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ 
สู่ความก้าวหน้าในอาชีพ โดยดำเนินงาน โครงการ 2 กิจกรรม 

1. อบรมปฏิบัติการ 2 วัน ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องตะนาวศรี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

2. ฝึกปฏิบัติงานสมรรถนะ จำนวน 2 รุ่น ๆละ 5 วัน 
     รุ่นที่ 1 ฝึกปฏิบัติงานลูกจ้างประจำในอำเภอเมืองฯ และอำเภอทับสะแก จำนวน 15 คน ระหว่าง
วันที่ 22-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     รุ่นที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานลูกจ้างประจำในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อำเภอบางสะพานและอำเภอ  
บางสะพานน้อย จำนวน 17 คน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ  สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 3. ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานที่สำงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้รับพัฒนาศักยภาพให้มี
สมรรถนะตามตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถ มีทักษะความเชี่ยวชาญเพียงพอ ในการประกอบวิชาชีพ 
สามารถนำหลักการ แนวทาง ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาด้านวิชาการ และภาคปฏิบัติ ไป
พัฒนาประยุกต์ใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบให้เกิดประโยชน์ ต่อหน่วยงานอย่างยั่งยืน 
 4. ลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ และด้านการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และผู้มาติดต่อราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากผลการพัฒนาภาคปฏิบัติ  อาคารสถานที่ เป็นที่ผักผ่อน ให้ความร่มรื่น
ในขณะที่มารอรับบริการจากหน่วยงาน ของสำนักงานพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 
  
 
 
 
 



๕๔ 
 

โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 งบประมาณ  76,710  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือวางแผนการนิเทศให้ครอบคลุมภารกิจการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต  1 

2. เพื่อนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต  1 

3. เพ่ือพัฒนาศึกษานิเทศก์ในสังกัดให้มีความรู้ความสามารถในสายงานการนิเทศ 

ผลการดำเนินงาน   
1. ประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์และบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ PLC 
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการศึกษานิเทศก์

และบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ วางแผนการนิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ PLC     
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อออกแบบและวางแผน 
การนิเทศการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  2. นิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัดแบบบูรณาการ 

    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศติดตามโรงเรียนในสังกัด
แบบบูรณาการ จำนวน 118 โรงเรียน ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. การพัฒนาศึกษานิเทศก์ 
    กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  
ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต  2 และ 3 โดยนำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้กับการ
พัฒนางานการนิเทศการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



๕๕ 
 

โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่    
 งบประมาณ  32,880  บาท   

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือใหท้ราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ รักษาไว้

ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณของ “ครู” 
2. เพ่ือให้มคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ  วินัยของข้าราชการและ 

เพ่ือให้รับทราบถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ 
           3. เพ่ือปลูกฝังและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลและองค์กร   

ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมปฐมนิเทศให้ 

ครูผู้ช่วย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร จำนวน  114  คน     

2. ครูผู ้ช่วยทุกคน  มีวิสัยทัศน์  และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่  ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม  และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

       

   

 



๕๖ 
 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพ่ือเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
 งบประมาณ  67,100  บาท   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 
2. เพ่ือครูผู้สอนสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห์                        

คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล 
           3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่เทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู ้แล ะ
นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
ตรงตามความต้องการและบริบทของสถานศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
1. ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูฯ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง

ประชุมตะนาวศรี สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  2. ครูผู้สอนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อสามารถเป็นแนวทาง
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ปรับใช้เป็นแนวทางตามบริบทของโรงเรียนตนเอง 
  3. ครูผู้สอนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยวิธีการที่เน้นแนวคิดการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพ่ือสามารถใช้เป็นเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
           1. ไม่มีเวลาในการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  

2. โรงเรียนยังไม่สามารถเขียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ได้ 
  3. ครูผู้สอนอาจจะยังใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการเดิม ๆ ไม่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking / Problem – Solving) ทักษะการคิด
เชิงสร้างสรรค์ (Creativity) 
       4. การนิเทศ กำกับ ติดตาม โรงเรียนให้ครูผู ้สอนใช้วิธีการที่เน้นแนวคิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 
(Active Learning)  มีเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู้ สื ่อ นวัตกรรมสอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21                   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
          5. โรงเรียนควรต้องรายงานแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบเพื่อเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทุกปี 
 

 
 



๕๗ 
 

 

 



๕๘ 
 

 
 
 



๕๙ 
 

 
 
  



๖๐ 
 

โครงการการจัดงานมหกรรมวิชาการ ประกวดรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 งบประมาณ  35,900  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน  

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
2. เพื ่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 
3. เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ของนักเรียน 
ผลการดำเนินงาน   

  1. กิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
    1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการที่ให้

ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษา โดยยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง ดังนี้ 

- โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   - โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

- โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย 
- จัดเนื้อหาสาระเพ่ิมเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

   - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการ
วิเคราะห์ 

- โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

     2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาการมีเจตคติที่ดีต่อ
ชาติบ้านเมือง   ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  มี
ความรักเอ้ืออาทรต่อบุคคล ในครอบครัว และชุมชนของตนเอง 

2. กิจกรรมสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
    1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการที่ให้ผู้เรียนมี

คุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม ดังนี้ 
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- โครงการโรงเรียนศีลห้า 
- โครงการ/กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / ยุวกาชาด / ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 



๖๑ 
 

- โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา 
- โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการ/กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงค์เพ่ือสังคม ฯลฯ 

     2)  ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจ  และได้รับการพัฒนาในการแยกแยะ  
ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ ่งที่ถูกต้องดีงาม ปฏิเสธสิ่งที่ผิด ไม่หลงไปในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เป็นคนดีและเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับสังคม 
  3. กิจกรรมสร้างพ้ืนฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 

    1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการจัดให้มีระบบแนะแนวทางการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อิงสมรรถนะและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ จัดให้มีรายวิชาที่
ส่งเสริมการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนตามความสนใจในทักษะ
อาชีพที่ตนเองถนัด ดังนี้ 

- โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
- โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- โครงการประชารัฐ 
- โครงการบริษัทสร้างการดี (โรงเรียนสุจริต) 
- กิจกรรมชุมนุมสร้างพื้นฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 
- โครงการ/กิจกรรมประกวดการทำอาหารไทย/ขนมไทย  
- โครงการ/กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ 
- หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน์ 
- โครงการ/กิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพครบวงจร 
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ์ 
- สหกรณ์โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม โคก หนอง นา ฯลฯ 

    2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพ
ในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรักในงานที่ทำ ทำงานเป็น มีความอดทนและพยายามจนสามารถทำงานนั้น
บรรลุผลสำเร็จ ผู้เรียนสามารถ นำความรู้ด้านอาชีพที่ได้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิ ตประจำวันของ
ตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้ 
  4. กิจกรรมสร้างนักเรียนเป็นพลเมืองดี 

    1) ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการจัดกิจกรรมและโครงการที่ให้ผู้เรียนเป็น
พลเมืองที ่ด ีของชาติ และพลเมืองโลกที ่ด ี มีคุณธรรม มีค่านิยมที ่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์                  
มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ดังนี้ 



๖๒ 
 

- โครงการพัฒนายุวทูตความดีสู่วิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
- โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ลูกเสือ / ยุวกาชาด /ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม 

   - โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมป้องกันการทุจริต             
การคอรัปชั่น  

  - สารวัตรนักเรียน 
  - ลูกเสือจราจร ฯลฯ 
    2) ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาให้เป็นพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  โดย
ไม่หวังสิ่งตอบแทน 
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โครงการและการจัดสรรงบประมาณโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 งบประมาณ  42,000  บาท   (ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. 20,000 บาท เขตจัดสรรเพิ่มเติม 8,000 
บาท งบสมาคมครูการศึกษาปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์  14,000 บาท) 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยของโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  จำนวน  118  

โรงเรียน 
ผลการดำเนินงาน 
จัดอบรมปฏิบัติการ“Active learning based on Little Scientist’s House Style” ให้โรงเรียนใน

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  จำนวน 118 โรง  ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน  ระหว่างวันที่  21 – 22 
กันยายน  2565  จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม   เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย 

1. การจัดการเรียนรู้ “Active learning based on Little Scientist’s House Style” 
          2. Experiment, explore, learn and play, Inquiry 
   3. แนวทางการจัดการเรียนรู้ Project Based Learning  ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
          4.ปฏิบัต ิการการกำหนดหัวข ้อโครงงาน  (Find a topic/theme) และวางแผน กระบวนการ
(Planning the process) ลงมือทำ (Conduction) 

5. สรุปหรือจบโครงงาน (Conclusion/Ending/Finishing) 
6. Shopping Project  สรุปแนวคิด  สู่การปฏิบัติในชั้นเรียนปฐมวัย 
ข้อเสนอแนะ 
ควรจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการประชมุเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 งบประมาณ  96,760  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ

นโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัด และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์ 
เขต 1  

2. เพื่อผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วม
วางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
ข้อราชการ ติดตามงาน และความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษารับทราบนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ร้อยละ 98 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกันวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใน
สังกัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
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โครงการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และ
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 งบประมาณ  5,390  บาท   
 วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ 
ทั้งในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

3. เพ่ือรับทราบข้อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดำเนินงาน 
1. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน รับทราบและนำนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีการวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ตลอดจนขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพทั้งใน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน รับทราบ
ข้อราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัด
การศึกษาของระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ 
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นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  
   มีมาตรฐานและลดความเหลือ่มล้ำทางการศึกษา 

 
โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน  
ปีการศึกษา  2564 
 งบประมาณ  4,350  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออก

กลางคัน ปีการศึกษา 2564 ได้กลับเข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับทั้งในระบบและนอกระบบ
โรงเรียน 

2. เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ทุกคน ได้เข้า

เรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
ผลการดำเนินงาน 
1. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดร่วมกันดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่    

ออกกลางคัน และนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และเพื่อร่วมกันหา
แนวทางแก้ไขให้นักเรียนที่ออกกลางคัน และนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 ได้
กลับเข้าเรียนต่อ จนจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 

2. โรงเรียนสำรวจข้อมูล และส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคัน และนักเรียนที่มีแนวโน้มว่า
จะออกกลางคัน ปีการศึกษา 2564 มาจำนวน 14 โรงเรียน รวมนักเรียนที่ออกกลางคัน และนักเรียนที่มี
แนวโน้มว่าจะออกกลางคัน จำนวน 49 คน จำแนกตามระดับการศึกษา ดังนี้ 

    ระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26 
     ระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09    
     ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 0.69  
     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 

3. แจ้งโรงเรียนที่มีนักเรียนออกกลางคัน และมีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน จำนวน 14 โรงเรียน ได้
ติดตามลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน จำแนกตามสาเหตุที่ทำให้ออกกลางคัน ดังนี้ 
     3.1 มีฐานะยากจน  จำนวน       4   คน 
     3.2 มีปัญหาครอบครัว จำนวน       5  คน 
     3.3 สมรส   จำนวน       0  คน 
     3.4 มีปัญหาในการปรับตัว จำนวน       4  คน 
     3.5 ต้องคดี/ถูกจับ  จำนวน       0   คน 
     3.6 เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ จำนวน       0   คน 
     3.7 อพยพตามผู้ปกครอง จำนวน      31   คน 
     3.8 หาเลี้ยงครอบครัว  จำนวน        1   คน 
     3.9 กรณีอ่ืน ๆ  จำนวน        4   คน 
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4. ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการดำเนินงานในการช่วยเหลือติดตามเด็กกลับมาเรียน  
5. กำกับติดตามให้โรงเรียนประสานงานกับหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อบต./อปท. กำนัน 

ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้ความช่วยเหลือดูแลให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 6. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน   
 7. ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ DMC เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564) 
ปรากฏว่ามีนักเรียนออกกลางคัน จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 
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โครงการการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
 งบประมาณ  28,675  บาท   

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้จัดการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจ ขั้นตอน 

วิธีการในการจัดการศึกษาขัน้พื้นฐานโดยครอบครัวอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย

ครอบครัว รายใหม่ จำนวน 20  ครอบครัว ผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว รายเก่า จำนวน 18  ครอบครัว 
รวม  38  ครอบครัว 

2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีคู่มือในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว จำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 
    2.1 คู่มือการดำเนินงานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
    2.2 คู่มือการขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
    2.3 คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
    2.4 คู่มือการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
    2.5 คู่มือการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 

3. ผลการวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับปฐมวัย  จำนวน 9 
ราย ในมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 จำนวน  12 
มาตรฐาน ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการ ระดับ 3 คือ อยู่ในระดับดี หมายถึง ปรากฏพฤติกรรมการตามช่วงอายุ
เป็นไปตามสภาพที่พึงประสงค์ 
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นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 งบประมาณ  30,000  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก ความรู้ ความเข้าใจในการลดปริมาณขยะ  การคัดแยกขยะ และ

การนำขยะไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง การรวบรวมขยะเพ่ือนำไปบริหารจัดการอย่างถูกวิธีให้กับเครือข่ายสถานศึกษา 
2. เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  สร้างขวัญและกำลังใจให้สถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอน 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และการ
มีส่วนร่วมกับครู ผู้เรียน และชุมชน 

3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลดีต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชนและรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ สามารถเป็นแกนนำด้านการบริหาร
จัดการขยะภายในสถานศึกษา และชุมชนได้  

ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ให้แก่
ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 118 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 236 คน เมื่อ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
  2. ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการขยะสู่โรงเรียนไร้ถังขยะ ปีงบประมาณ 2565   
     2.1 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  
      -ระดับดีเยี่ยม  ได้แก่  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 

    -ระดับดีเด่น    ได้แก่  โรงเรียนวัดกำมะเสน  และโรงเรียนบ้านสวนหลวง 
      -ระดับดี         ได้แก่  โรงเรียนธนาคารออมสิน และโรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง   
     2.2 โรงเรียนระดับประถมศึกษา    
      -ระดับดีเยี่ยม  ได้แก่  โรงเรียนบ้านท่าฝาง  
      -ระดับดีเด่น    ได้แก่  โรงเรียนบ้านปากคลอง (ราษฎร์อุปกรณ์) โรงเรียนวัดดอนตะเคียน  

และโรงเรียนบ้านทุ่งยาว 
                 -ระดับดี         ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลเมืองฯ (สละชีพ)  โรงเรียนบ้านดอนทราย และ 

โรงเรียนบ้านทุ่งไทร      
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นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
 

โครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตาม
โปรแกรม School MIS 
 งบประมาณ  22,200  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาในสังกัดทุกแห่ง 
2. เพ่ือให้ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สามารถบันทึกผลการศึกษาในโปรแกรมระบบ 

บริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) และออกเอกสารหลักฐานการศึกษาได้ถูกต้อง 
ผลการดำเนินงาน 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การ
พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน
ชั ้นเร ียนและบันทึกผลการเร ียนตาม
โปรแกรม School MIS ให้กับผู้รับผิดชอบ 
งานว ัดและประเมินผลของโรงเร ียน     
ในสังกัด จำนวน 118 คน เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี 
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
  2 .  ร ้ อ ยล ะ  100  ขอ ง ครู
ผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา สามารถบันทึกผลการเรียน
และออกเอกสารหลักฐานการศึกษาได้
อย่างถูกต้อง 
 3 .  ร ้ อ ยล ะ  100  ขอ ง ครู
ผู้รับผิดชอบด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา สามารถยืนยันข้อมูลการ
บันทึกผลการเร ียนตามระยะเวลาที่
สำน ักงานคณะกรรมการการศ ึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
 งบประมาณ  62,250  บาท   

วัตถุประสงค์    
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารของสถานศึกษาในสังกัด  
2. เพ่ือรายงานผลการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด 
ผลการดำเนินการ 
1. จัดประชุม ก.ต.ป.น.  จำนวน ๓ ครั้ง 
    1.1 ประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  

  1) แนวทางการดำเนินงานของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
 2) นโยบาย จุดเน้น มาตรฐานการศึกษา 
 3) ผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

    1.2 ประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565  
                  1) เสนอร่างคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. 
  2) เสนอร่างแบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา งาน 4 ด้าน ของโรงเรียน 
    1.3 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการบริหารงานทั้ง ๔ งานของโรงเรียน จำนวน 
118 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
  2. ผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารงานของโรงเรียน 4 ด้าน  

งานบริหาร 4 ด้าน 
ระดับคุณภาพ 

ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 

งานทั่วไป จำนวนโรงเรียน 0 0 0 17 100 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.00 14.53 85.47 

งานบุคลากร จำนวนโรงเรียน 0 0 1 3 113 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.85 2.56 96.58 

งานงบประมาณ จำนวนโรงเรียน 0 0 2 30 85 
ร้อยละ 0.00 0.00 1.71 25.64 72.65 

งานวิชาการ จำนวนโรงเรียน 0 0 1 46 70 
ร้อยละ 0.00 0.00 0.85 39.31 59.83 

  3. ผลการนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 4 สร้าง  
    1) สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  

      2) สร้างพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  
    3) สร้างพ้ืนฐานการมีงานทำ มีอาชีพ 
    4) สร้างนักเรียนเป็นพลเมืองดี 
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  พบว่า ร้อยละ 100 ของสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินการผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
โครงการต่าง ๆ จากการดำเนินการของโรงเรียนในสังกัด โดยภาพรวมพบว่า ร้อยละ 100 ของผู้เรียนในสังกัด
มีความรู้ความเข้าใจและได้รับการพัฒนาการมีเจตคติที่ดีต่อชาติบ้านเมือง ได้รับการพัฒนาในการแยกแยะ     
ผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ได้รับการฝึกฝนและอบรมด้านอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝังให้มีนิสัยรัก
ในงานที่ทำ ทำงานเป็น และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีด้วยความเต็มใจ      
มีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม  
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โครงการการบริหารอัตรากำลัง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 งบประมาณ  38,050  บาท   

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกรอบอัตรากำลัง

ของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
ผลการดำเนินงาน 
1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษา ทุกแห่งมีแผน

อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตามกรอบท่ีกำหนด 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจาก
การร้องเรียนใด ๆ 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ที่ปรึกษา 
นางกันยมาส  ชูจีน    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม / ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
ผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่ 
    ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 
นางสาวอังคณา ทองอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

ผู้ออกแบบปก 
นายบณัฑิต  แก้ววิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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