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แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบ
แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จาแนกตามระดับชั้น
ข้อมูลจานวนโรงเรียนรายอาเภอ จาแนกตามขนาดโรงเรียน
ข้อมูลจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และระดับชั้นที่เปิดสอน
ปีการศึกษา 2561 จาแนกรายอาเภอ
แสดงข้อมูลจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2559
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐ.
ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
จานวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560
จาแนกตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560
จานวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และเรียนต่อ
ปีการศึกษา 2561
ผลการบริหารงบประมาณทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

2
5
7
8
10
11
12
12
13
13
14
14
14
15
15
16
38

รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วนที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไปของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.1 ที่ตั้งสานักงาน
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์ เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 329/1 หมู่ที่ 2
ตาบลคลองวาฬ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีส ภาพพื้ นที่เป็นไหล่ทวีป ทิศตะวันตก
เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลาดเอียงสู่ชายฝั่ง
ทะเลและบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ฝั่งตะวันออก มีภูเขากระจัดกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่ เขาช่องกระจก
เขาล้ อมหมวก เขาตาม่องล่ าย เป็น ต้น นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามเป็นแหล่ งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่
ชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวประจวบฯ อ่าวน้อย หาดแม่ราพึง ฯลฯ มีแม่น้าสาคัญ ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองบางนางรม
และคลองบ้านกรูด สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์และมี ความชุ่มชื้นสูงโดยเฉพาะ
อาเภอบางสะพาน และอาเภอบางสะพานน้อย
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-21.2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด จานวน 120 โรง 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
และอาเภอบางสะพานน้อย มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอกุยบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอท่าแซะ และอาเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ตารางที่ 1 แสดงเขตพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระยะทาง
เขตปกครอง
จากอาเภอ
พื้นที่
อาเภอ
เทศบาล เทศบาล
(ตร.กม.) ถึงจังหวัด ตาบล
อบต. หมู่บ้าน
เมือง
ตาบล
(กม.)
เมือง
830
6
1
2
5
63
ประจวบคีรีขันธ์
ทับสะแก
538
34
6
1
6
65
บางสะพาน
868
87
7
3
7
71
บางสะพานน้อย
720
110
5
1
5
41
รวม
2,956
24
1
7
23
240
ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-31.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อยู่ในเขตมรสุม ร้อนชื้น ความชื้นเฉลี่ยค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส ปริมาณฝน
ค่อนข้างน้อย
1.4 ศาสนา/อาชีพ
- ศาสนา ประชากรใน 4 อาเภอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและ
คริสต์ ตามลาดับ
- อาชี พ ประชากรส่ ว นใหญ่ มี อ าชี พ เกษตรกรรม รองลงมาคื อ อุ ต สาหกรรม การค้ า ผลผลิ ต
ทางการเกษตรที่สาคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ปาล์ม ยางพารา ขนุน มะม่วง ว่านหางจระเข้ ฯลฯ
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง รับจ้าง ส่งผลให้ผลของ
การคานวณรายได้ต่อปีของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ากว่ารายได้เฉลี่ยระดับประเทศ ในขณะเดียวกันในเขตพื้นที่
อาเภอเมืองฯ ถึงอาเภอบางสะพานน้อย ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานสับปะรด โรงงานปลาปุน
โรงเรียนผลิตน้ามันมะพร้าว น้ามันปาล์ม และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว
ก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจานวนมาก และในไม่ช้ า การเติบโตทางการค้าชายแดน
น่าจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่
1.6 สภาพสังคม
โครงสร้ า งของประชาชนส่ ว นใหญ่ เ ป็น วั ยท างาน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 62.01 ของประชากรทั้ งหมด
(จากเว็บไซต์ ที่มา : WWW.stat.dopa.go.th) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แต่แรงงานยังประสบปัญหา
ว่างงาน
ด้านสาธารณสุ ข พบว่า ประชาชนปุว ยเป็นโรคความดันโลหิ ตจานวนมากที่สุ ด รองลงมา ได้แก่
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจตามลาดับ
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ
นับวันจะลดลงเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ ในขณะเดียวกันปริมาณน้ายังมีไม่เพียงพอ สาหรับ
ใช้ในชีวิตประจาวัน การเกษตร
2. อานาจหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้
2.1 จัดทานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น

รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-42.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจ้ ง จั ด สรรงบประมาณที่ไ ด้รั บ ให้ ห น่ ว ยงานต้ นสั งกัด ทราบ รวมทั้ง กากั บติ ดตาม ตรวจสอบ การใช้ จ่า ย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 กากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
2.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุ คคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.9 ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
2.10 ประสาน ส่งเสริมการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทางานด้านการศึกษา
2.11 ประสานการปฏิบั ติงานทั่ว ไปกับองค์กร หรือหน่ว ยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
3. สภาพการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.1 ด้านปริมาณ
1.1 จานวนนักเรี ยนปีการศึกษา 2561 จานวน 25,002 คน จาแนกตามระดับชั้น พบว่า
นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 3 ขวบ (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) จานวน 5,981 คน คิดเป็นร้อยละ
23.92 นั กเรี ย นระดับ ประถมศึกษา (ป.1-6) จานวน 15,953 คน คิ ดเป็นร้อยละ 63.80 นักเรียนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) จานวน 2,915 คน คิดเป็นร้อยละ 11.66 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จานวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 0.62 รายละเอียดดังตารางที่ 2
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-5ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จาแนกตามระดับชั้น
อาเภอ/เพศ/ห้อง
ก่อนประถม ประถมศึกษา
ม.ต้น
ชาย
802
2200
248
หญิง
729
2123
208
อ.เมืองฯ
รวม
1531
4323
456
ห้อง
100
249
22
ชาย
495
1396
262
หญิง
472
1219
204
อ.ทับสะแก
รวม
967
2615
466
ห้อง
67
157
20
ชาย
1158
3042
667
หญิง
1116
2857
574
อ.บางสะพาน
รวม
2274
5899
1241
ห้อง
120
274
46
ชาย
642
1643
413
หญิง
567
1473
339
อ.บางสะพานน้อย
รวม
1209
3116
752
ห้อง
68
152
35
ชาย
3097
8281
1590
หญิง
2884
7672
1325
รวม
รวม
5981
15953
2915
ห้อง
355
832
123
ร้อยละ
23.92
63.80
11.66

ม.ปลาย
45
108
153
5
45
108
153
5
0.62

รวม
3250
3060
6310
371
2153
1895
4048
244
4912
4655
9567
445
2698
2379
5077
255
13013
11989
25002
1315
100

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 ณ 10 มิถุนายน 2561
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-63.2 ขนาดของโรงเรียนในสังกัด
จานวนนักเรียน

จานวนโรงเรียน

เปอร์เซ็นต์

1-120

58

48.33

121-200

28

23.33

201-300

11

9.18

301-499

12

10

500-1,499

10

8.33

1,500-2,499

1

0.83

ขนาดโรงเรีย น พบว่า ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจานวนมากกระจายอยู่ทุกอาเภอ ซึ่งขนาดโรงเรียน
จาแนกออกเป็น 7 ขนาด โดยใช้เกณฑ์จานวนโรงเรียนกาหนดขนาดโรงเรียน ดังนี้
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-71) ขนาดที่ 1 มี นั ก เรี ย น 1 - 120 คน ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นขนาดเล็ ก มี ทั้ ง หมด 58 โรง คิ ด เป็ น
ร้อยละ 48.33
2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121 - 200 คน
มีทั้งหมด 28 โรง คิดเป็นร้อยละ 23.33
3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201 - 300 คน มีทั้งหมด 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 9.18
4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301 - 499 คน มีทั้งหมด 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.00
5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500 - 1,499 คน มีทั้งหมด 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 8.33
6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน มีทั้งหมด 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.83
7) ขนาดที่ 7 มี นั ก เรี ย น 2,500 คนขึ้ น ไป ซึ่ ง โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มี รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ข้อมูลจานวนโรงเรียนรายอาเภอ จาแนกตามขนาดโรงเรียน
อาเภอ
ขนาด 1 ขนาด 2 ขนาด 3 ขนาด 4 ขนาด 5 ขนาด 6 ขนาด 7
อ.เมืองฯ
22
5
3
3
1
1
อ.ทับสะแก
14
6
1
3
1
อ.บางสะพาน
13
13
4
3
5
อ.บางสะพานน้อย
9
4
3
3
3
รวม
58
28
11
12
10
1
ร้อยละ
48.33 23.33 9.18 10.00 8.33
0.83
-

รวม
35
25
38
22
120
100

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 ณ 10 มิถุนายน 2561
จากตารางที่ 3 จะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 มีทั้งหมด 58 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 48.33 ของโรงเรียนทั้งหมด มีมากที่สุดที่อาเภอเมืองฯ ซึ่งมีมากถึง
22 โรง คิดเป็นร้อยละ 37.93 ของโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาอยู่ที่อาเภอทับสะแก มี 14 โรง คิดเป็นร้อยละ
24.13 และอาเภอบางสะพาน จานวน 13 โรง คิดเป็นร้อยละ 22.41 และน้อยที่สุดที่อาเภอบางสะพานน้ อย
มี 9 โรง คิดเป็นร้อยละ 15.51 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขยายโอกาสมีทั้งหมด 35 โรง คิดเป็นร้อยละ 29.16 ของโรงเรียนทั้งหมด มีมากที่สุดที่อาเภอ
บางสะพาน จานวน 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 34.28 ของโรงเรียนขยายโอกาส รองลงมาที่อาเภอบางสะพานน้อย
จ านวน 10 โรง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 28.57 ของโรงเรี ย นขยายโอกาสและที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ อ าเภอ เมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ และอาเภอทับสะแก จ านวน 7 และ 6 โรง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 17.14 ของโรงเรียน
ขยายโอกาสตามลาดับ
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-8โรงเรี ย นในสั งกัด ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาประถมศึก ษาประจวบคีรี ขัน ธ์ เขต 1 เปิ ดสอนระดั บ
อนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จานวนมากที่สุด จานวน 85 โรง คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของโรงเรียนทั้งหมด
เปิดสอนอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.33 ของโรงเรียนทั้งหมด มีเพียง
1 โรงเท่านั้นที่เปิดสอน อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของโรงเรียนทั้งหมด รายละเอียด
ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ข้อมูลจานวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสฯ และระดับชั้นที่เปิดสอน
ประจาปีการศึกษา 2561 จาแนกรายอาเภอ
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส
ระดับชั้นที่เปิดสอน
อาเภอ
จานวน ร้อยละ จานวน ร้อยละ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6
อ.เมืองฯ
22 37.93
7
20.00
28
7
อ.ทับสะแก
14 24.13
6
17.14
19
6
อ.บางสะพาน
13 22.41 12
34.29
26
11
1
อ.บางสะพานน้อย
9
15.51 10
28.57
12
10
รวม
58
100
35
100
85
34
1
ร้อยละ
48.76
28.93
71.07 28.10 0.83

รวม
35
25
38
22
120
100

3.4 จานวนโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียน
ในสังกัดทั้ง จานวน 120 โรง
อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
บ้านหนองกก
บ้านทุ่งเคล็ด
ด่านสิงขร
อุดมราชภักดี
บ้านทางหวาย
บ้านหนองหิน
บ้านคลองวาฬ
บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
บ้านห้วยใหญ่
เศรษฐพานิชวิทยา
พัฒนาประชานุเคราะห์
บ้านห้วยน้าพุ
ประชารังสรรค์
วัดปากคลองเกลียว
บ้านท่าฝาง
วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
บ้านคอกช้าง
บ้านหนองปุหลก
บ้านยุบพริก
บ้านคลองชายธง
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ้านบึง
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
บ้านคั่นกระได
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
หาดสนุกราษฎร์บารุง
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
บ้านอ่าวน้อย
บ้านหนองเสือ
เนินแก้ววิทยาคาร
บ้านย่านซื่อ
สามัคคีร่วมจิต
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
วังมะเดื่อ
ประชาบูรณะวิทยา

อาเภอทับสะแก
บ้านพุตะแบก
บ้านดอนใจดี
วัดนาหูกวาง
อนุบาลทับสะแก
ประชาราษฎร์บารุง
บ้านเหมืองแร่
อ่างทองพัฒนา
บ้านหินเทิน
ประชาพิทักษ์
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
บ้านสีดางาม
วัดหนองหอย
วัดทุ่งประดู่

วัดทุ่งกลาง
บ้านมะเดื่อทอง
วัดนาล้อม
บ้านดอนทราย
สมาคมเลขานุการสตรี 2
บ้านทุ่งตาแก้ว
บ้านไร่ใน
บ้านเนินดินแดง
บ้านทุ่งยาว
บ้านอ่างทอง
บ้านวังยาง
บ้านหนองมะค่า
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-9อาเภอบางสะพาน
บ้านห้วยทรายขาว
วัดนาผักขวง
บ้านดอนสง่า
ไตรกิตทัตตานนท์
บ้านมรสวบ
สมาคมเลขานุการสตรี 1
บ้านยางเขา
บ้านวังยาว
บ้านราษฎร์ประสงค์
บ้านในล็อค
วัดดอนยาง
บ้านดอนสูง
วัดถ้าคีรีวงศ์
บ้านชะม่วง
บ้านห้วยแก้ว
บ้านท่าขาม
บ้านอ่าวยาง
บ้านวังน้าเขียว
บ้านทุ่งเชือก

บ้านดอนทอง
บ้านถ้าเขาน้อย
อนุบาลบางสะพาน
บ้านดงไม้งาม
บ้านเขามัน
บ้านหนองจันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านทองมงคล
บ้านธรรมรัตน์
วัดธงชัยธรรมจักร
บ้านหนองมงคล
บ้านหนองระแวง
บ้านหินกอง
บ้านสวนหลวง
บางสะพาน
บ้านดอนสาราญ
บ้านคลองลอย
ธนาคารออมสิน
บ้านดอนสานัก

อาเภอบางสะพานน้อย
มูลนิธิศึกษา
บ้านบางเจริญ
บ้านช้างเผือก
อนุบาลบางสะพานน้อย
บ้านฝั่งแดง
บ้านห้วยสัก
บ้านทรายทอง
บ้านทุ่งไทร
วัดดอนตะเคียน
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
วัดเขาราษฎร์บารุง

บ้านไร่บนสามัคคี
บ้านทองอินทร์
บ้านไชยราช
บ้านบางเบิด
วัดกามะเสน
บ้านทุ่งสีเสียด
บ้านหนองฆ้อง
บ้านบางสะพานน้อย
บ้านทุ่งกะโตน
บ้านหนองห้วยฝาด
บ้านปากแพรก

3.5 ข้อมูลบุคลากรในสานักงาน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งกลุ่ มงานตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ให้แบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอานวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5. กลุ่มบริหารงานบุคคล
6. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9. หน่วยตรวจสอบภายใน
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-10บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
ทั้งหมด 69 คน จาแนกเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 53.62
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.94 และลูกจ้างประจา จานวน 5 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.24
บุ ค ลากรที่ ป ฏิบั ติ ง านในสถานศึ ก ษา จ านวน 1,668 คน จ าแนกเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
จานวน 103 คน คิดเป็น ร้อยละ 6.17 ครู จานวน 1,196 คน คิดเป็นร้อยละ 71.70 และลู กจ้างประจา
จานวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 2.27 รายละเอียดดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่
ประเภท / ตาแหน่ง
จานวน (คน)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ในสานักงาน
11
1
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
๒
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
3
ศึกษานิเทศก์
7
2.บุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
37
1
นักจัดการงานทัว่ ไป
5
2
นักวิชาการศึกษา
6
3
นักประชาสัมพันธ์
1
4
นักทรัพยากรบุคคล
8
5
นักวิชาการเงินและบัญชี
3
6
นักวิชาการพัสดุ
1
7
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
8
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6
9
เจ้าพนักงานธุรการ
4
10
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1
11
เจ้าพนักงานพัสดุ
3.ลูกจ้างประจา
5
4.พนักงานราชการ
1
5.ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง
15
6.ข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
1,299
1
ผู้อานวยการสถานศึกษา
103
2
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
2
3
ครู
1,194
4
ลูกจ้างประจา
38
5
พนักงานราชการ
54
6
ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง
208
รวมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น
1,668
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
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-113.6 ด้านคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ. ได้ดาเนินการจัดสอบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยใช้ งบประมาณของ สทศ. ซึ่ งได้ สอบ 5 กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ได้ แก่ ภาษาไทย สั งคมศึ กษา ภาษาอั งกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นศูนย์สอบ
ได้จัดสนามสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 21 สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จานวน 8 สนามสอบ
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศูนย์สอบ O-NET เป็นความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 19 แห่ง
โรงเรี ย นมีห น้ าที่ ส่ ง รายชื่ อนั กเรี ย นชั้น มั ธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 เข้า สอบ และโรงเรีย นในสั ง กั ดส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียน
ธนาคารออมสิน ปรากฏผลการทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
จานวน
รวมเฉลี่ย/
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน
+เพิ่ม
หน่วยงาน
ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
-ลด
สพป.ปข.1 ปี 2559
2,460
57.83
33.41
45.51
44.90
45.41
สพป.ปข.1 ปี 2560
2,350
51.93
36.98
42.00
42.32
43.31
+ เพิ่ม – ลด
-5.90
+3.57
-3.51
-2.58
-2.10
จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (3.57) สาหรับค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ลดลง 2.1
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2560 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
จานวน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน
หน่วยงาน
ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สพป.ปข.1 ปี 2560
ระดับสพฐ. ปี 2560
ระดับประเทศ ปี2560
+ สูงกว่า – ต่ากว่า
ลาดับที่ของสพฐ.

2,350
450,996
704,705

51.93
45.29
46.58
+5.35
7

36.98
32.73
36.34
+0.64
19

42.00
35.55
37.12
+4.88
9

42.32
38.13
39.12
+3.20
9

รวมเฉลี่ย/
+สูงกว่า
- ต่ากว่า /
ลาดับที่
43.31
37.93
39.79
+3.52
9*
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-12จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ พบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (5.35) คณิตศาสตร์ (4.88) วิทยาศาสตร์ (3.20) ภาษาอังกฤษ (0.64)
สาหรับ ค่าเฉลี่ ยรวม 4 กลุ่ มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 3.52 ภาพรวมได้ล าดับที่ 9 ของสพฐ.
(*รวมทั้งสิ้น 183 เขต)
ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
จานวน
รวมเฉลี่ย/
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน
+เพิ่ม
หน่วยงาน
ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
-ลด
สพป.ปข.1 ปี 2559
628
45.27
28.20
27.06
35.04
33.39
สพป.ปข.1 ปี 2560
625
49.57
28.30
25.22
31.82
33.73
+ เพิ่ม – ลด
+4.30
+0.10
-1.84
-3.22
+0.34
จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (4.30) ภาษาอังกฤษ (0.10) สาหรับค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 0.34
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับประเทศ
จานวน
คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน
หน่วยงาน
ภาษาไทย
อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สพป.ปข.1 ปี2560
ระดับ สพฐ. ปี2560
ระดับประเทศ ปี2560
+ สูงกว่า – ต่ากว่า
ลาดับที่

625
475,643
643,904

49.57
48.77
48.29
+1.28
5

28.30
30.14
30.45
-2.15
18

25.22
26.55
26.30
-1.08
10

31.82
32.47
32.28
-0.46
21

รวมเฉลี่ย/
+สูงกว่า
- ต่ากว่า/
ลาดับที่
33.73
34.48
34.33
-0.60
10*
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-13จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบ ระดับประเทศ พบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (1.28) สาหรับค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ากว่าระดับประเทศ
0.60 ภาพรวมได้ลาดับที่ 10 ของสพฐ.(รวมทั้งสิ้น 183 เขต)
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559
จานวน
รวมเฉลี่ย/
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
นักเรียน
+เพิ่มขึ้น
หน่วยงาน
ไทย
สังคม อังกฤษ คณิตฯ
วิทย์
-ลดลง
สพป.ปข.1 ปี 2559
26
48.56 35.31 23.85 26.25 30.96
32.99
สพป.ปข.1 ปี 2560
49
51.05 34.39 24.21 25.51 26.60
32.35
เพิ่ม – ลด
+2.49 -0.92 +0.36 -0.74 -4.36
-0.64
จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2559 พบว่า เพิ่มขึ้น 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (2.49) และภาษาอังกฤษ (0.36) สาหรับค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ ลดลง 0.64
ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบระดับประเทศ
หน่วยงาน

จานวน
นักเรียน

รวมเฉลี่ย/

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ไทย

สพป.ปข.1 ปี 2560
49
51.05
ระดับ สพฐ. ปี 2560 288,967 50.07
ระดับประเทศ ปี 2560 372,043 49.25
+ สูงกว่า – ต่ากว่า
+1.80
ระดับประเทศ
ลาดับที่
3

สังคม

อังกฤษ

คณิตฯ

วิทย์

34.39
34.96
34.70

24.21
27.91
28.31

25.51
24.64
24.53

26.60
29.48
29.37

+สูงกว่า
-ต่ากว่า/
ลาดับที่
32.35
33.41
33.23

-0.31

-4.10

+0.98

-2.77

-0.88

3

5

1

9

2*
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-14จากตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (1.80) และคณิตศาสตร์ (0.98) สาหรับค่าเฉลี่ ยรวม 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ต่ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 0.88 ภาพรวมได้ลาดับที่ 2 ของ สพฐ. (*รวมทั้งสิ้น 58 เขต)
ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ
สูงกว่า/ต่ากว่า
ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560
ด้านภาษา
55.75
59.35
สูงกว่า 3.60
ด้านคานวณ
41.65
44.84
สูงกว่า 3.19
ด้านเหตุผล
58.16
49.44
ต่ากว่า 8.72
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน
51.85
51.21
ต่าว่า 0.64
จากตารางที่ 12 ผลการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559 พบว่าสูงกว่า 2 ด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา (3.60) และด้านคานวณ (3.19)
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐ.
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ความสามารถ
สูงกว่า/ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่
ลาดับที่N=188 ระดับ สพฐ.
ด้านภาษา
59.35
10
51.94
สูงกว่า 7.41
ด้านคานวณ
44.84
15
38.38
สูงกว่า 6.46
ด้านเหตุผล
49.44
21
44.98
สูงกว่า 4.46
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน
51.21
14
45.10
สูงกว่า 6.11
จากตารางที่ 13 ผลการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. ทั้ง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านภาษา (7.41) ด้านคานวณ (6.46) ด้านเหตุผล (4.46) และเมื่อรวมเฉลี่ย 3 ด้าน พบว่าสูงกว่า สพฐ.
6.11 และเมื่อเปรียบเทียบเป็นลาดับที่ในสังกัด สพฐ. พบว่า ด้านภาษาลาดับที่ 10 ด้านคานวณ ลาดับที่ 15 ด้าน
เหตุผล ลาดับที่ 21 สาหรับรวมเฉลี่ย 3 ด้าน ได้ลาดับที่ 14 ปี
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-15ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบกับ ระดับ ประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ
สูงกว่า/ต่ากว่า
ระดับเขตพื้นที่
ระดับประเทศ
ด้านภาษา
59.35
52.67
สูงกว่า 6.68
ด้านคานวณ
44.84
37.75
สูงกว่า 7.09
ด้านเหตุผล
49.44
45.31
ต่ากว่า 4.13
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน
51.21
45.25
สูงกว่า 5.96
จากตารางที่ 14 ผลการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบกับระดับประเทศพบว่าสูงกว่าระดับประเทศ
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านคานวณสูงกว่า 7.09 ด้านภาษา สูงกว่า 6.68 และด้านเหตุผลต่ากว่า 4.13 และภาพรวม
เฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่าระดับประเทศ 5.96
3.7 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการจัดการศึกษาให้กับกลุ่ม
ประชากรวัยเรียน ในเขตบริการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่งถึงและได้รั บการพัฒนาตามศักยภาพ
ในรอบที่ปีที่ผ่านมา ดังนี้
1) อัตราเข้าเรียน
ในปีการศึกษา 2560 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 36,999คน เข้าเรียน
ในสังกัด จานวน 18,919 คน คิดเป็นร้อยละ 51.13
2) อัตราการจบการศึกษา
ปีการศึกษา 2560 มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตร จานวน 3,308 คน ร้อยละ 96.05 ซึ่งจบหลักสูตร
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.62 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 100.00 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 98.62 ดังตารางรายละเอียด ที่ 15
ตารางที่ 15 จานวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560
จาแนกตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 จาแนกตามระดับการศึกษา
จานวนนักเรียน
ระดับการศึกษา
ต้นปีการศึกษา
จบการศึกษา
ประถมศึกษา (ป.6)
2,615
2,579
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
778
678
มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.6)
51
51
รวม
3,444
3,308
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561

ร้อยละ
98.62
87.15
100
96.05
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-163) อัตราการเรียนต่อ
อั ต ราการเรี ย นต่ อ ของนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 เรี ย นต่ อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1
มีจานวนมากที่สุด รองลงมาคือ จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ
ตามลาดับ รายละเอียดดังตารางที่ 16
ตารางที่ 16 จานวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปี การศึกษา 2560 และเรียนต่อปีการศึกษา 2561
จานวนนักเรียน
ระดับการศึกษา
ต้นปีการศึกษา
จบการศึกษา
ร้อยละ
จบ ป.6ศึกษาต่อ ม.1
2,579
2,579
100
จบ ม.3 ศึกษาต่อ ม.4/สายอาชีพ
678
602
77.88
จบ ม.6 ศึกษาต่อ
51
46
90.20
รวม
3,308
3,227
97.55
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
3.8 ด้านประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการบริหารและจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจาปีการศึกษา 2560 ดังนี้
1. ผลการติ ดตาม และประเมิน ผลการบริห ารและจัด การของส านัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2557) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 พบว่า
- มาตรฐานที่ 1 การบริ ห ารจัดการองค์การสู่ ความเป็น เลิ ศ คะแนนที่ได้ รับ 27.91 ระดั บ
คุณภาพดีเยี่ยม
- มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ คะแนนที่ได้รับ 27.00 ระดับ
คุณภาพดีเยี่ยม
- มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คะแนน
ที่ได้รับ 27.91 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
เมื่อพิจารณาภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 85.91 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม
2. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
- องค์ ป ระกอบที่ 1 ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานตามภารกิ จ หลั ก พื้ น ฐาน ค่ า คะแนน
4.87720 ระดับต่ากว่าเปูาหมาย
- องค์ป ระกอบที่ 2 ประสิ ทธิ ภ าพในการด าเนินงานตามหลั กภารกิจยุ ทธศาสตร์ ค่า คะแนน
5.00000 ระดับสูงกว่าเปูาหมาย
- องค์ ป ระกอบที่ 4 ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การและพั ฒ นานวั ต กรรม ค่ า คะแนน
4.96710 ระดับเป็นไปตามเปูาหมาย
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-173. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
มีผลการประเมินแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 4.25 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ค่าเฉลี่ย 4.50 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ค่าเฉลี่ย 3.20 ระดับคุณภาพดี
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ไอซีทีเพื่อการศึกษา ค่าเฉลี่ย 3.00 ระดับคุณภาพดีมาก
4. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลคะแนน 85.83 ลาดับที่ 80 ของประเทศ
ซึ่งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สูงขึ้น จากลาดับที่ 168 เป็นลาดับที่ 80
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วิสัยทัศน์ (Vision)
มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม
5. ส่งเสริม สนับสนุน การนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
3. นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมและการเรียนรู้ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการทางาน
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาบู รณาการการท างาน เน้ นการบริ หารแบบมี ส่ วนร่ วมและรั บผิ ดชอบ
สู่สถานศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
6.2 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในอันดับที่ 1 ใน 10 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในลาดับที่ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ
6.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 3 ด้าน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อยู่ในลาดับที่ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ และค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
7. การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
7.1 ผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม และระดับคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.50
7.2 ผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) คะแนนเฉลี่ยทุกมิติเพิ่มขึ้น 0.50
7.3 การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) คะแนนเฉลี่ยทุกกลยุทธ์ เพิ่มขึ้น 0.50
7.4 ผลการดาเนินงานจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีขึ้นไป
รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-19ยุทธศาสตร์ (Strategy)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษามีเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างโอกาสเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
อัตลักษณ์
ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม
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ส่วนที่ 3
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทา
โครงการจ านวน 28 โครงการ เพื่อรองรั บ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จานวน 4,691,400.- บาท (สี่ล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่
วัน ที่ 1 ตุล าคม 2560 ถึงวัน ที่ 30 กันยายน 2561 จนเกิดเป็นภาพแห่ งความส าเร็จที่ส ามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติโครงการรองรับยุทธศาสตร์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทาโครงการรองรับยุทธศาสตร์
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ความมั่ น คงของสั ง คมและประเทศชาติ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณที่ จั ด สรรให้
จานวน 232,500 บาท ดังนี้
1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อความมั่นคงของสังคม
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ที่รับผิ ดชอบโครงการจัดประชุมสั มมนา
บุคลากรทางการลูกเสือ จานวน 410 คน 4 อาเภอ ประกอบด้วยผู้อานวยการโรงเรียน ผู้กากับกองลูกเสือสารอง
ผู้กากับกองลูกเสือสามัญ ผู้กากับกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และผู้กากับกองลูกเสือวิสามัญทุกรุ่น และมีการนิเทศ
ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 60 ครั้ง ครั้งละ 1 วัน วันละ 2 โรง
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีคะแนนเฉลี่ยของผลการสอบหลังการประชุม 21.90 จากคะแนนเต็ม 30
คิดเป็นร้อยละ 73 ผลจากการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า
บุคลากรทางการลูกเสือไม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมตามบริบทของสถานศึกษา ขาดความรู้ ความเข้าใจในการวัด
ประเมินผลการจัดกิจกรรม และการจัดทาทะเบียนลูกเสือซึ่งเป็นเอกสารสาคัญ อีกทั้งบุคลากรที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งใหม่ส่วนใหญ่ ไม่ผ่านการฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสารอง และผู้กากับลูกเสือสามัญ ซึ่งเป็นกิจกรรมลูกเสือที่
จัดในสถานศึกษาทุกแห่ง
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-211.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งองค์กรสภานักเรียน
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จัดอบรมให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนขยายโอกาส จานวน 35 โรง
โรงละ 2 คน รวม 70 คน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน จานวน 1 คน รวม 35 คน รวมทั้งหมด 105 คน
ตามหลั กสู ตรการสาธิตการฝึ กปฏิบั ติ จ ริ ง และได้ให้ มี การเลื อกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนระดั บเขตพื้น ที่
การศึกษา จานวน 15 คน ในวันที่ 30 -31 สิงหาคม 2561
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมโครงการสร้างเข้มแข็ง
องค์กรสภานักเรียน ประจาปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนระดับ
ม.ต้น จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 35 โรง ที่เป็นประธานสภานักเรียน 1 คน เลขานุการสภา
นักเรียน 1 คน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน 1 คน รวมนักเรียน 70 คน และครูผู้รับผิดชอบงานสภา
นักเรียน 35 คน รวมทั้งสิ้น 105 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มเปูาหมายที่กาหนดความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมอยู่ในระดับดีมาก การอบรมใช้วิธีการบรรยาย และฝึกปฏิบัติฐานกิจกรรมต่าง ๆ จาลองสถานการณ์
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โดยเลือกตัวแทนสภานักเรียนที่เข้ารับการอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
สภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาพถ่ายกิจกรรม

---
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-22ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากาลังคนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทาโครงการรองรับยุทธศาสตร์การ
ผลิ ต และพั ฒ นาก าลั ง คนการวิ จั ย และนวั ต กรรมเพื่ อ สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของป ระเทศ
จานวน 3 โครงการ งบประมาณที่สรรให้ จานวน 207,000.-บาท ดังนี้
2.1 โครงการพัฒนาสื่อสารภาษาอังกฤษโดยรูปแบบโรงเรียนสามภาษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ประชุมครูเพื่อวางแผนกาหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมโรงเรียนชายขอบอาเภอละ 1 โรง จานวน 4 โรง
ได้แก่ 1.โรงเรียนด่านสิงขร 2.โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 3.โรงเรียนบ้านในล็อค 4.โรงเรียนบ้านบางเจริญ โดยทดลอง
ใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนโรงเรียนสามภาษา (English Trilingual Education) และนิเทศติดตามผล
ผลการดาเนินงาน
โรงเรี ย นกลุ่ ม ทดลองจ านวน 4 โรง มี รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนสามภาษา
(English Trilingual Education) นักเรียนในโรงเรียนทดลองมีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสามภาษา (ไทย
อังกฤษ พม่า) สามารถนาไปสู่การประกอบอาชีพในท้องถิ่นได้
ภาพถ่ายกิจกรรม

2.2 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. มอบทุนส่งเสริมการวิจัยให้บุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ
งานของเขตพื้น ที่ และการวิจั ยและพัฒ นากระบวนการเรียนรู้ตามหลั กสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลั กสูตร
การศึกษาปฐมวัย จานวน 2 ทุน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ จานวน 3 วัน
รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-23ผลการดาเนินงาน
1. ได้รายงานวิจัย จานวน 2 เรื่อง
- การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ปี 2561
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือเพื่อความมั่นคงของสังคม
2. จัดอบรมปฏิบัติการ การพัฒนาวิจัยการปฏิบัติงานในหน้าที่ จานวน 3 วัน ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
ของเขตพื้นที่ จานวน 12 คน ผลการดาเนินการบุคลากร ทั้ง 12 คน มีความเข้าใจ และเสนอหัวข้อวิจัยที่นาไปสู่
การปฏิบัติได้ทุกคน
ภาพถ่ายกิจกรรม

2.3 โลกกว้างทางการศึกษา : แนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมและจัดทาบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่องเป็นรูปธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
จานวน 35 โรงๆ ละ 1 คน รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จานวน 3 คน และผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
จานวน 8 คน รวมทั้งสิ้น 46 คน เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี ชั้น 3 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมโดยใช้วิธีการบรรยายให้ความรู้และนาโยบาย
สู่ การปฏิ บั ติ ประชุ มและจั ดท าบั นทึ กข้ อตกลงความร่ วมมื อ (MOU) แนะแนวการศึ กษาต่ อและประกอบอาชี พ
อย่างเข้มแข็งเป็นรูปธรรม
รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-24ผลการดาเนินงาน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 35 โรง ได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการสายอาชีพ
มีความรู้ ได้รับคาแนะนา สามารถนาไปประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อได้ตรงตามความต้องการของตนเอง
และผู้ปกครอง
ภาพถ่ายกิจกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ และ
เป็ น ไปตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐานก าหนด โดยได้ด าเนิน โครงการ/กิจ กรรมต่า ง ๆ
จานวน 10 โครงการ งบประมาณที่จัดสรรให้ จานวน 2,230,930 บาทดังนี้
3.1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคและระดับชาติ
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4 -6 มกราคม 2561 ณ จังหวัด
นครนายก จานวน 653 คน จาก 60 โรง จานวน 215 รายการ ได้รับรางวัล ดังนี้
- ชนะเลิศ
5 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับ 1 6 รางวัล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 8 รางวัล
- เหรียญทอง
95 รางวัล
- เหรียญเงิน
70 รางวัล
- เหรียญทองแดง
35 รางวัล
2. น านั กเรี ย น จ านวน 63 คน ครู 32 คน จานวน 14 โรง เข้าร่ว มการแข่งขันระดับชาติ
จานวน 19 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 1 รายการ คือวงอังกะลุง โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์
ผลการดาเนินงาน
1. ครู แ ละนั ก เรี ย นได้ ร่ ว มแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ การแข่ ง ขั น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
2. นักเรียนและครูสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้สูงขึ้น
รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-253.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ด้านทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณไม่ครบตาม
จานวนที่ขอตั้งงบประมาณ จึงได้บูรณาการโครงการนี้กับโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
3.3 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ข้อสอบกลางชั้น ป.2,ป.4-5
และม.1-2
กิจกรรมที่ดาเนินการ
สารวจนักเรียนที่เข้าสอบและคณะกรรมการคุมสอบในแต่ละชั้น/สนามสอบ จัดจ้างพิมพ์เครื่องมือ
ในการประเมิน ส่งข้อสอบไปจุดประสานการสอบก่อน 1 วัน ดาเนินการสอบและตรวจเยี่ยมสนามสอบ แจ้งผล
การประเมินรายบุคคลให้โรงเรียนทราบเพื่อนาผลการประเมินไปใช้ในการสอบปลายปีแบบทดสอบที่เป็นข้อสอบ
กลางปี การศึกษา 2560 มี 4 รู ปแบบ คือ 1.แบบเลื อกตอบ 1 คาตอบ เป็นข้อสอบที่มี 4 ตัว เลื อก 2.แบบ
เลือกตอบเชิงซ้อน เป็นข้อสอบที่มีประเด็นคาถามรวมอยู่แ ละมีข้อคาถามย่อยๆในข้อเดียวกัน 3.แบบเลือกตอบ
หลายคาตอบ เป็นข้อสอบที่มีคาตอบหลายตัวเลือก 4.แบบสร้างคาตอบแบบปิด/สร้างคาตอบสั้น ๆ เป็นข้อสอบที่
ถามที่ให้คิด
ผลการดาเนินงาน
ครูและโรงเรียนได้เห็นตัวอย่างของข้อสอบและใช้ข้อสอบตามหลักสูตรในการประเมินนักเรียนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน และนาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ให้บรรลุตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดที่สาคัญในหลักสูตร และเน้นผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง
3.4 โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ประชุมวางแผนคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อนิเทศ ติดตามโรงเรียนในสังกัด เกี่ยวกับงานตามนโยบาย
ของส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน งานตามโครงการที่ รั บผิ ด ชอบ แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ โ ดยใช้
กระบวนการ PLC จานวน 120 โรงๆ ละ 2 ครั้ง/ภาคเรียน
ผลการดาเนินงาน
ครูทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศ แนะนา ให้คาปรึกษาจากศึกษานิเทศก์ เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม
ดีเด่นโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และศึกษานิเทศก์ทุกคนพัฒนางานนิเทศการศึกษาตามความต้องการของ
สถานศึกษา
3.5 โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจเรื่องการนามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560) สู่การปฏิบัติ จัดประชุม 4 จุด ณ โรงๆละ 3 คน จานวน 430 คน

รายงานผลการดาเนินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-262.ประชุมปฏิบัติการการวางแผนการดาเนินงานและพัฒนาวิทยากรแกนนาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับปฐมวัยปีการศึกษา 2561 ณ สวีทฮันนี รีสอร์ท ต.สามร้อยยอด
อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ จานวน 14 คน
3.การอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 460 คน
4.ประชุมทางไกลผ่านดีวีโอคอนเฟอรเรนซ์ “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย พุทธศักราช 2561” และแนวทางการลดปริมาณการบ้านของนักเรียน สานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมล้อมหมวก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 120 คน
5.การประชุมปฏิบั ติ การการวิ เคราะห์ ค วามสอดคล้ องหลั กสุ ตรสถานศึ กษาระดับ การศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน พุ ท ธศั ก ราช 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ตะนาวศรี ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 152 คน
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนร้อยละ 100 สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ครบถ้วน สอดคล้อง เหมาะสม สามารถใช้จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้
3.6 โครงการประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จั ด ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ครั้ ง ละ จ านวน 160 คน ประกอบด้ ว ย
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย
ตรวจสอบภายในและศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา จานวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 120 คน
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 25 คน รวม 4 ครั้ง/ปี
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ ของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด และแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ในการดาเนินงานจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-273.7 โครงการประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จัดประชุม จานวน 2 ครั้ง/เดือน ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 15 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการ
และรองผู้ อานวยการส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา จานวน 6 คน ,ผู้ อานวยการกลุ่ มและผู้ อานวยการหน่ว ย
ตรวจสอบภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จานวน 8 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จานวน 1 คน
ผลการดาเนินงาน
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อานวยการกลุ่มและผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับทราบ และนา
นโยบาย เปูาหมาย แนวทางที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายงานความก้าวหน้าในการ
ปฏิบั ติงาน และรั บ ทราบความเคลื่ อนไหวในการบริห าร จัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
ภาพถ่ายกิจกรรม

3.8 โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารสานักงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
ในแต่ละระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่ จานวน 130 คน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2.จัดประชุมผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ผู้กากับดูแลมาตรฐานสานักงานเขตให้กับบุคลากร ผู้เข้าร่วม
ประชุม 70 คน ชี้แจงให้ผู้รับชอบกรอกรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานสานักงานเขต และในระบบ E-MES
3.ประชุ ม คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ผู้ ก ากั บ ดู แ ลและการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด
การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
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-28ผลการดาเนินงาน
ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรี ขันธ์ เขต 1 ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดทารายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่ นดิน ว่าด้ว ยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทาข้อมูล
การดาเนินงานตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และการดาเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ในระดับคุณภาพ
3.9 โครงการแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.จัดการแข่งขันกีฬาเปตองนักเรียน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ สนามเปตอง สนามกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
นักเรียนหญิง มี 2 รุ่น
1. ทีม 3 คน หญิง อายุ 12 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)
2. ทีม 3 คน หญิง อายุ 15 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)
นักเรียนชายมี 2 รุ่น
1. ทีม 3 คน ชาย อายุ 12 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติ)
2. ทีม 3 คน ชาย อายุ 15 ปี (เป็นนักเรียนภาคปกติส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดการแข่งขันเยาวชนไทยไปโอลิมปิก 4 รุ่น รุ่นอายุ 12 ปี และ 15 ปี
มีโรงเรียนเข้าแข่งขัน 15 โรงเรียน 39 ทีม ผลการแข่งขันดังนี้ 1.รุ่นอายุ 12 ปี ชนะเลิศชาย โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
หญิง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 2.รุ่นอายุ 15 ชนะเลิศ ชาย – หญิง โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
ผลการดาเนินงาน
นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง ได้ออกกาลัง รู้จักใช้เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ มีความรัก
ความสามัคคีในหมู่คณะ รู้แพ้ รู้ชนะ มีน้าใจเป็นนักกีฬา สามารถทางานเป็นทีม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-293.10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาอังกฤษ ,วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นักเรียน สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทาต้นฉบับบัญชีคาศัพท์ 1 ครั้ง 3 วัน
2. จัดทาบัญชีคาศัพท์พื้น ฐาน ชั้น ป.1-6 ชั้นละ 150 เล่ ม จัดทาคู่มือครูจานวน 150 เล่ ม
จัดทาหนังสือบทสนทนาขั้นพื้นฐาน จานวน 150 เล่ม
3. จัดประชุมปฏิบัติการจัดสร้างข้อสอบประเมินความก้าวหน้าชั้น ป.1-6
4. ประเมินความก้าวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6
5. ประชุมปฏิบัติการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษโดยกระบวนการ PLC
ผลการดาเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
พบว่ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระดับประเทศ สูงทั้ง 3 กลุ่มสาระ และภาพรวมได้ลาดับที่ 9
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
พบว่ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระดับประเทศลดลงทั้ง 3 กลุ่มสาระ และภาพรวมได้ลาดับที่ 10
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลสัมฤทธิ์ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2559
พบว่ากลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบระดับประเทศ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้น และภาพรวม
ได้ลาดับที่ 2 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ การสร้าง
โอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา และเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานก าหนด โดยได้ ด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ จ านวน 1 โครงการ งบประมาณที่ จั ด สรรให้
จานวน 10,000 บาท ได้แก่
โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ปรับปรุงกิจกรรมในแผนปฏิบัติการ เป็นการประชุมครูผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน การติดตาม
นั ก เรี ย นออกกลางคั น หรื อ นั ก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ ม ว่ า จะออกกลางคั น ทุ ก โรงๆละ 1 คนรวม 120 คน
เพื่อแจ้งระเบียบกฎหมายให้ครูผู้รับผิดชอบดาเนินการให้กลับเข้ามาเรียนในระบบและนอกระบบ
ผลการดาเนินงาน
เด็ ก ที่ อ ยู่ ใ นวั ย การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ทุ ก คนในส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้เข้าเรียนและจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน และเด็กที่มีแนวโน้มจะออกกลางคันและ
เด็กออกกลางคันทุกคนกลับเข้ามาเรียนทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-30ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ การจัด
การศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐานกาหนด โดยได้ ดาเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่า ง ๆ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณที่ จั ด สรรให้
จานวน 74,150 บาทดังนี้
5.1 โครงการสวนพฤกษศาสตร์
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จัดอบรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2.ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จานวน 120 โรงเรียน จานวน 120 คน
3.การอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อนุกรมวิธานพืช
เบื้องต้น และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)
4.ภาคปฏิบัติ เป็นการเก็บตัวอย่างพรรณไม้ การสารวจสังคมพืชเบื้องต้น
5.ร่ ว มกั น ปลู ก ต้ น ไม้ ป ระจ าจั ง หวั ด คื อ ต้ น เกด และต้ น ไม้ ห ายาก คื อ ต้ น หอมแก่ น จั น ทน์
ในบริเวณสานักงาน
6.แจกต้นไม้ให้ผู้เข้ารับการอบรมไปปลูกที่โรงเรียน ๆ ละ 2 ต้น คือ ต้นเกด และต้นยางนา
7.จัดทาปูายชื่อพรรณไม้ตามแบบสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ติดต้นไม้ในบริเวณสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ์ เขต 1 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของบุคลากรภายในและภายนอก
สานักงาน
ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จานวน 120 คน
มีผู้ตอบแบบประเมิน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 94.17 สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนได้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชา และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ในการจัดทา
สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียน ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-315.2 โครงการ พัฒนาศักยภาพและสร้างขวัญกาลังใจผู้รับผิดชอบสหกรณ์โรงเรียน
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 1 ด าเนิ น การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด ท าบั ญ ชี ส หกรณ์ โ รงเรี ย นครู
ผู้รับผิดชอบสหกรณ์โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นวิทยากร จานวนทั้งสิ้น 40 คน
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานสหกรณ์โรงเรียนมีบุคคล สมัครร่วมกิจกรรม 3 รายการๆละ 1
คนต่อโรงเรียน สมัครเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ จานวน 1 โรง
ผลการดาเนินงาน
ผู้เข้าร่ ว มการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดทาบัญชีส หกรณ์นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมีโรงเรียนสมัครเข้ารับการประเมินโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ จานวน 1 โรง
ปัญหา อุปสรรค
บุคลากรให้ความสนใจในการประกวดผลงานสหกรณ์โรงเรียน น้อยเกินไป
ข้อเสนอแนะ
ควรจั ดประชุมสัมมนาผู้ บริหารโรงเรียนให้ เกิดความตระหนักและเห็นความสาคัญของการจัด
กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
สานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และเป็นไปตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
โดยได้ดาเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ จานวน 10 โครงการ จัดสรรงบประมาณให้ จานวน 1,936,820 บาทดังนี้
6.1 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม “พบพระ พบธรรม นาชีวิต ”และพิธีแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจาปี พ.ศ.2561
กิจกรรมที่ดาเนินการ
กลุ่ มบริ หารงานบุ คคลผู้รั บผิ ดชอบโครงการ ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมงาน
โดยแจ้งข้าราชการครูและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์เพื่อให้ผู้ ทรงคุณค่านาความรู้ทางธรรมไปเป็นแนวทางการดารงชีวิตจากนั้น
จั ด พิธี ย กย่ อ งเชิ ดชู เกี ย รติโ ดยมอบเกี ย รติบั ตรคุ ณงามความดี และของที่ร ะลึ ก ในวั นที่ 30 กั นยายน 2561
ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผลการดาเนินงาน
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาที่เกษียณอายุร าชการ มีความภาคภูมใจที่ได้ปฏิบัติงานจนครบ
วาระ 60 ปี เป็นแบบอย่างที่ดีต่อต่อบุคคลรุ่นหลังต่อไป
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-326.2 โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการทุจริต
กิจกรรมที่ดาเนินการ
ปฏิบัติงานภาคสนาม นิเทศ กากับ ติดตามตรวจสอบสถานศึกษาตามปฏิทินการตรวจสอบสุ่มจาก
ผลการประเมินปีที่ผ่านมา จานวน 60 โรง
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้ตรวจสอบภายใน เข้ารับการอบรมและผ่านการทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตร
ที่เข้ารับการฝึกอบรมกับกรมบัญชีกลาง จานวน 3 หลักสูตร ในระดับกลาง (Intermediate)
2.การปฏิบัติงานด้านการนิเทศ กากับ ติดตาม และตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สามารถเข้าตรวจสอบสถานศึกษาได้ จานวน 57 โรง
ซึ่งสรุ ป ผลการตรวจสอบพบว่า การปฏิบั ติง านของสถานศึก ษายังต้ องมีการปรั บปรุงการปฏิบั ติงานให้ เป็ นไป
ตามแนวปฏิ บั ติ ซึ่ ง จากการตรวจสอบและให้ ค วามรู้ ให้ ค าแนะน าไปพร้ อ มกั น ส่ ง ผลให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ก ารเงิ น
ของสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และไม่มีปัญหา
6.3 โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน จานวน
120 โรง
2. ตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
ผลการดาเนินการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต1 มีผลการดาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2. สถานศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ปัญหา อุปสรรค
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับปฐมวัย ในวันที่ 6 สิงหาคม 2561 อาจทาให้โรงเรียนสับสนในการปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนา
ควรมีการทบทวนแนวทางการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาอีกครั้ง
6.4 โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมที่ดาเนินการดังนี้
กิจกรรมที่ 1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู จานวน 2 หลักสูตร (1.ละเมิดฯ
2.วินัยฯ) โดยประชุมเกี่ยวกับการดาเนินงานทางวินัย และการรักษาวินัย และเกี่ยวกับความรับผิดชอบ ทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ของข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 รุ่น ๆ ละ 2 วัน จานวน 120 คน
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-33กิจกรรมที่ 2
จัดประชุมผู้ บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด ที่รับผิดชอบ งานการเงินและพั ส ดุ
จานวน 1 วัน 120 คน
กิจกรรมที่ 3
ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในการนิ เ ทศภายในและติ ด ตามประเมิ น ผล
การจัดการศึกษา จานวน 1 วัน 120 คน
กิจกรรมที่ 4
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดทาแผนโครงการและการจัดทางบประมาณ
จานวน 2 วัน 120 คน
ผลการดาเนินงาน
1. สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และมีความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ การเงิน และพัสดุ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี
3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการนิเทศภายในและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
4. ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ วิธีการและขั้นตอน
การจัดทาแผน การจัดทางบประมาณ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-346.5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่พัสดุ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 “หลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”จานวน 130 คน
ผลการดาเนินงาน
ครู ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านพั ส ดุ ข องโรงเรี ย นได้ รั บ ความรู้ จ ากวิ ท ยากรที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจใน
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ เป็นอย่างดี สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระสาคัญของพระราชบัญญัติ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อที่จ ะนากลับไปปฏิบัติงานที่โรงเรียนได้
อย่างถูกต้อง
6.6 โครงการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. กตปน.ได้ป ระชุมวางแผน ส่ งเสริม สนับสนุน กาหนดแนวทางในการพัฒ นาคุณภาพของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. จัดทาแผนติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
3. ดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา และการนานโยบายสู่
การปฏิบัติของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียน
4. สรุปผลการติดตามทั้งระดับเขตพื้นที่และโรงเรียน และตรวจสอบ ประเมินผลการนิเทศ ระดับ
เขตพื้นที่ ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 9 คน ระดับโรงเรียนผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 120 คน
ผลการดาเนินงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่การศึกษาได้ ข้อมูล จากผลการประเมินส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาตาม
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบุคลากรใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น และได้ข้อมูล
การบริหารงานทั้ง ๔ งานของโรงเรียน เพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
ภาพถ่ายกิจกรรม
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-356.7 โครงการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( E-Government
Procurement : e-gp)
กิจกรรมที่ดาเนินการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน จานวน 1 รุ่น ๆ ละ จานวน 130 คน
ผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้มีอานาจหน้า ที่ด้านพัสดุ จานวน 120 โรง มีความรู้ ความเข้าใจ ในการนา
ระบบเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดความผิดพลาดในการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนของระเบียบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและโปร่งใส
ภาพถ่ายกิจกรรม

6.8 โครงการส่งเสริม สนับสนุน การบริหารการจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับอาเภอและกลุ่มโรงเรียนศูนย์ละ 10,000
บาท
กิจกรรมที่ดาเนินงาน
ขออนุมัติโ ครงการและจัดสรรงบประมาณให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่ง เสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดทั้ง 19 ศูนย์ไปตามความจาเป็นและเหมาะสมของแต่ละศูนย์
ผลการดาเนินงาน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ระดับอาเภอ และระดับกลุ่ม
โรงเรีย น จานวน 19 ศูน ย์ มีการจั ดกิจ กรรมส่ง เสริมคุณภาพการศึกษาร่ว มกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น
6.9 โครงการส่งเสริมคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์โครงการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานทราบและ
จัดทาแบบสารวจผู้มีความต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี
2. จัดทาข้อมูลผู้มีความต้องการเข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี แจ้งกาหนดการตรวจสุขภาพ
ประจาปีให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานทราบ
3. ส ารวจข้อ มูล การเข้า รั บ การเอ็ก ซเรย์ป อดและพบแพทย์ ฟั งผลการตรวจสุ ขภาพประจ าปี
ที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์และนาส่งข้อมูลให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
4. จัดเตรียมสถานที่/ประสานงานคณะแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการเจาะเลือด ณ ห้องประชุม 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้อง
-36ผลการดาเนินงาน
มีผู้เข้าร่วมโครงการ จานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 86.67 ข้าราชการและลูกจ้างประจาใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการตรวจตามรายการ และมีความใส่ใจใน
การดูแลสุขภาพตัวเองทั้งทางร่างการและจิตใจมากขึ้น ผลการตรวจสุขภาพประจาปี 2561 จากผู้รับการตรวจ
จานวน 52 คน มีผลการตรวจปกติ 9 ราย และผิดปกติ 43 ราย ส่วนใหญ่พบว่ามีไขมันในเลือดสูงและเป็นโรคอ้วน
6.10 การพัฒนาบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กิจกรรม
ที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดสรรให้โครงการ/กิจกรรมย่อย ๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกาลังใจแก่ข้าราชการ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น
งานวันครู, เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร (เข้าแถวเคารพธงชาติ, ทาดีด้วย
หัวใจบาเพ็ญสาธารณประโยชน์, อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย, กิจกรรมเนื้อนาบุญ ร่วมทาบุญหิ้วปิ่นโต, กิจกรรม
5 ส. (Big Cleaning Day) เป็นต้น
ผลการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการศึกษาสูงขึ้น ผู้บริหารและบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
ภาพถ่ายกิจกรรม
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2561
1. ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
1.1 ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 36,999 คน เข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จานวน 18,919 คน คิดเป็นร้อยละ 51.13
1.2 นักเรียนในสังกัดจบหลักสูตร จานวน 3,308 คน ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษา จานวน 2,579 คน
คิดเป็นร้อยละ 98.62 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 678 คน คิดเป็นร้อยละ 87.15 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ด้านคุณภาพการศึกษา
2.1 ผลการทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติขั้น พื้นฐาน (O-NET) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2560 คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ ระดับประเทศ 39.79 ระดับสพฐ. 37.93 ระดับสพป. 43.31
โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 46.58 ระดับสพฐ. 45.29 ระดับสพป. 51.93
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 36.34 ระดับสพฐ. 32.73 ระดับสพป. 36.98
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.12 ระดับ สพฐ. 35.55 ระดับสพป. 42.00
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.12 ระดับสพฐ. 38.13 ระดับ สพป.42.32
2.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4 กลุ่มสาระ ระดับประเทศ 34.33 ระดับสพฐ. 34.48 ระดับสพป. 33.73
โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 48.29 ระดับสพฐ. 48.77 ระดับสพป. 49.57
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 30.45 ระดับสพฐ. 30.14 ระดับสพป. 28.30
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 26.30 ระดับ สพฐ. 26.55 ระดับสพป. 25.22
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 32.28 ระดับสพฐ. 32.47 ระดับ สพป.31.82
2.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5 กลุ่มสาระ ระดับประเทศ 33.23 ระดับสพฐ. 33.41 ระดับสพป. 32.35
โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.25 ระดับสพฐ. 50.07 ระดับสพป. 51.05
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 34.70 ระดับสพฐ. 34.96
ระดับสพป. 34.39 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 28.31 ระดับสพฐ. 27.91
ระดับสพป. 24.21 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 24.53 ระดับ สพฐ. 24.64
ระดับสพป. 25.51 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 29.37 ระดับสพฐ. 29.48
ระดับ สพป.26.60
2.4 ผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึ กษาปีที่ 3 ปี การศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ ยความสามารถทั้ง 3 ด้าน ระดับประเทศ 45.25 ระดับสพฐ. 45.10 และระดับสพป. 51.21
โดยมีความสามารถด้านภาษา คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 52.67 ระดับสพฐ. 51.94 ระดับสพป. 59.35
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ความสามารถด้านคานวณ คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 37.75 ระดับสพฐ. 38.38 ระดับสพป. 44.84 และ
ความสามารถด้านเหตุผล คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 45.31 ระดับสพฐ. 44.98 ระดับสพป. 49.44
-383. ด้านการบริหารจัดการ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ปีงบประมาณ 2561
ร้อยละเฉลี่ยได้ 85.83 ลาดับที่ 80
4. ผลการบริหารงบประมาณทุกงบรายจ่าย
ตารางที่ 17 ผลการบริหารงบประมาณทุกงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
งบรายจ่าย
งบประมาณปี พ.ศ.2561
ผลการเบิกจ่าย
งบบุคลากร
14,453,600
14,452,399.68
งบดาเนินงาน
63,078,048
62,326,951.53
งบลงทุน
62,251,960
62,230,139.94
งบเงินอุดหนุน
99,187,861
99,121,443
งบรายจ่ายอื่น
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
238,971,469
238,130,934.15
ที่มา : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
จากตาราง 17 พบว่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับจัดสรร
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2561 จานวน 238,971,469 บาท ส่วนใหญ่เป็นเงินงบอุดหนุน รองลงมาเป็น
งบดาเนินงาน
5.ข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา
1. จั ด ทาโครงการ/กิจ กรรมเพื่อ ยกระดับผลการทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ
2. จั ด ทาโครงการ/กิจ กรรมเพื่ อยกระดับผลการทดสอบทางการศึก ษาแห่ งชาติขั้ นพื้น ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
3. จัดทาโครงการ/กิจกรรมเพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รวม 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และอยู่ในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
4. ส่งเสริม สนับสนุน โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ((Integrity & Transparency
Assessment Online: ITA Online) ผ่านการประเมินในระดับความโปร่งใสสูงมาก
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ส่วนที่ 5
รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษา มีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ประเภทหน่วยงาน/สถานศึกษา
ที่

สพป./โรงเรียน

1

บ้านห้วยน้าพุ

2
3

บ้านทองมงคล
บ้านปากคลอง
(ราษฎร์อุปกรณ์)
บางสะพาน

4

5

บ้านคอกช้าง

6

บ้านคลองลอย

7
8

บ้านมะเดื่อทอง
อนุบาลทับสะแก

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันวงอังกะลุง
ระดับชั้น ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ปี 2560
โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ปี 2560
โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน
ปี 2560
สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ประจาปีการศึกษา 2560 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับดีเด่น
โล่เกียรติคุณ การขยายผลการขับเคลื่อน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับศูนย์
สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ
เกียรติบัตรโรงเรียนดีไม่มีอบายมุข
ประจาปีการศึกษา 2560 เนื่องในวันครู
แห่งชาติ พุทธศักราช 2561

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย
สานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.)
รางวัลชนะเลิศ รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรม ชมรมพุทธศาสตร์สากล
โลก (V-Star Quality Award)
ประจาปีการศึกษา 2560
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
โรงเรียนไร้ถังขยะ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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-40ที่
9

โรงเรียน
อ่างทองพัฒนา

10 บ้านดอนสง่า

11 สพป.ประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1
12 บ้านคอกช้าง
13 สามัคคีร่วมจิต
14 ธนาคารออมสิน
15 วัดหนองหอย
16 สมาคมเลขา
นุการสตรี 1
17 วัดบ่อนอก
(ทองวิทยา)

รางวัลที่ได้รับ

หน่วยงานที่มอบรางวัล

โล่เกียรติยศโรงเรียนรักษาศีล ๕
เชิงคุณภาพ ครอบครัวอบอุ่นด้วย ๗ กิจวัตร
ความดี
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปี 2560 ระดับ สพฐ. ประจาปี
2560 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา
ขนาดกลาง
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส.ระดับเงิน
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ปีการศึกษา 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ปีการศึกษา 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ปีการศึกษา 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด
และอบายมุข ปีการศึกษา 2559
รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ปปส. โครงการ
สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และ
อบายมุข ปีการศึกษา 2559
MOE AWARDS ปีการศึกษา๒๕๕๘
ระดับดีเด่นสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น
แห่งประเทศไทย บริษัท Digital marketing
center always beyong
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
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-41ประเภทผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก

ตาแหน่ง
รอง ผอ.สพป.เขต 1

รางวัลที่ได้รับ

รางวัล MOE AWARDS
ปีการศึกษา 2558 ผลงานระดับดีเด่น
สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นายวีระ รุ่งแจ้ง
ผู้อานวยการโรงเรียน ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
พัฒนาประชานุเคราะห์ ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด
นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล ผู้อานวยการโรงเรียน รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา
บ้านคอกช้าง
2558 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล
สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นางจรี วัชรวงษ์
ผู้อานวยการโรงเรียน MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วัดบ่อนอก (ทองวิทยา) ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
นายพีระ รวดเร็ว
ผู้อานวยการโรงเรียน MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วัดหนองหอย
ระดับดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นางสิริกร ธงสอาด
ผู้อานวยการโรงเรียน MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘
บ้านหินเทิน
ระดับดีเด่น สาขาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
นางทัศนีย์ พรมสอาด
ผู้อานวยการโรงเรียน MOE AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๕๘
บ้านเหมืองแร่
ระดับดีเด่น สาขาส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์ ศึกษานิเทศก์
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี ในฐานะ
เป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ
วิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัดคุรุสภา 2560
นางรัชนี ปานแดง
นักวิชาการศึกษา
รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทาคุณประโยชน์ต่อ
ชานาญการ
กระทรวงวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ
2560

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
คุรุสภา
คุรุสภา
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ
คุรุสภา
สานักงาน
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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-42ประเภทครูผู้สอน
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสุดใจ มุ่งดี

2

นางพรพิมล รัตนพงศ์

3

ตาแหน่ง
ครู โรงเรียน
บ้านคั่นกระได

ครู โรงเรียน
อนุบาล
ประจวบคีรีขันธ์
นางสาวกัณณ์ณอัจ วัจนรัตนากูล ครู โรงเรียน
บ้านไชยราช

4

นางสาวรุ่งไพลิน ศรีเทพ

ครู โรงเรียน
บ้านไชยราช

5

ว่าที่ร้อยตรีตรีธวัฒน์ มีสวัสดิ์

ครู โรงเรียน
บ้านคอกช้าง

6

นายโชติพงษ์ ศรีแม้น

ครู โรงเรียน
บ้านห้วยน้าพุ

7

นางสาวกัณฑ์นณัฏฐ์ จีบเจือ

ครู โรงเรียน
บ้านห้วยน้าพุ

8

นายเอกลักษณ์ หนูยิ้มซ้าย

ครู โรงเรียนบ้าน
ห้วยน้าพุ

รางวัลที่ได้รับ
ครูดีในดวงใจ
เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุรุสดุดี
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการ
แข่งขันขับร้องเพลงไทยเดิม ระดับชั้น
ม.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับประเทศ ปี 2560
ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทาน(Story
Telling) ระดับชั้น ม.1-ม.3

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
คุรุสภา
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น
ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา
2559
รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนการ
สานักงาน
แข่งขันวงอังกะลุง ม.1-3 งาน
คณะกรรมการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนการ
สานักงาน
แข่งขันวงอังกะลุง ม.1-3 งาน
คณะกรรมการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนการ
สานักงาน
แข่งขันวงอังกะลุง ม.1-3 งาน
คณะกรรมการ
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
การศึกษาขัน้ พื้นฐาน
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9

นางจันทนา สืบเสน

ครู โรงเรียนบ้าน
ห้วยน้าพุ

รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอนนักเรียนการ
แข่งขันวงอังกะลุง ม.1-3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

-43ที่

ชื่อ – สกุล

10 นางสุธาทิพย์ นิโกรธา

11

12

13

14

ตาแหน่ง

รางวัลที่ได้รับ

ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอน
นักเรียนการแข่งขันวงอังกะลุง
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
นางสาวกมลวรรณ เอี่ยมแท้ ครู โรงเรียนบ้านห้วยน้าพุ รางวัลชนะเลิศ ครูผู้สอน
นักเรียนการแข่งขันวงอังกะลุง
ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ
นายปิยเทพ ไชยวารี
ครู โรงเรียนบ้านมรสวบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขัน
เดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปี 2560
นางสาวจรรยา ชิตสุข
ครู โรงเรียนอนุบาล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประจวบคีรีขันธ์
ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขัน
ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประเภทชาย ป.1-ป.6
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ปี 2560
นางสาววันวิสาข์ พรหมรักษา ครู โรงเรียนบ้านในล็อค รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ครูผู้สอนนักเรียนการแข่งขัน
การเล่านิทาน ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ป.1-ป.6

หน่วยงาน
ที่มอบรางวัล
สานักงานคณะกรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ภาคผนวก
ที่ปรึกษาและคณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายไพรัช มณีโชติ
ผู้อานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
รองผู้อานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายสมหวง ขุนพรหม
รองผู้อานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายประเสริฐ ครอบแก้ว
รองผู้อานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางกนกวรรณ ญาณกิตติ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเสาวรรณี ธรรมโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
นางพรรณทิพา ชูชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางเกตุแก้ว อัตตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นางปนิตา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น
ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
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