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คำนำ 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือใช้รายงานผลการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา การกำกับ ติดตามประเมินผล เพ่ือสะท้อนภาพ
การดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาสรุปเพ่ือนำไปปรับใช้ให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สาระสำคัญประกอบไปด้วยข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงานตามกลยุทธ์สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
หวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลที่ได้จากการนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีน้ี จะเป็น
เครื่องมือชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
เพ่ือเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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สารบัญ 
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คำนำ  
สารบัญ  
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางที่   

1 แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 3 
2 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2561 จำแนกตาม

ระดับชั้น 
6 

3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 8 
4 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และ

ระดับชั้นที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2561 จำแนกรายอำเภอ 
9 

5 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 12 
6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2560 

14 

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ 

15 

8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2560 

16 

9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ 

16 

10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปี
การศึกษา 2560 

17 

11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ 

18 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางที่   

12 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 

19 

13 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐ. 

19 

14 ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 
2561 

20 

15 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2561 จำแนกตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 

20 

16 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 
2561 และเรียนต่อปีการศึกษา 2562 

21 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 

1. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1.1 ท่ีต้ังสำนักงาน 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้ังอยู่

เลขที่  329/1  หมู่ ที่  2  ตำบลคลองวาฬ  อำเภอเมื องประจวบคีรี ขัน ธ์ จั งห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพ้ืนที่เป็นไหล่ทวีป ทิศตะวันตก เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลาดเอียงสู่ชายฝั่งทะเล
และบริเวณส่วนกลางของพ้ืนที่ฝั่งตะวันออก มีภูเขากระจัดกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล 
ได้แก่ เขาช่องกระจก เขาล้อมหมวก เขาตาม่องล่าย เป็นต้น นอกจากน้ียังมีชายหาด        
ที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ น่าสนใจ ได้แก่ ชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวประจวบคีรีขันธ์       
อ่าวน้อย หาดแม่รำพึง ฯลฯ มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลอง
บ้านกรูด สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มชื้นสูง
โดยเฉพาะอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย  
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1.2 เขตพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบ       
การบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 โรง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังน้ี 
  ทิศเหนือ      ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี 
  ทิศใต้       ติดต่อกับอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ๒ 
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ตารางที่ 1  แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

อำเภอ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จาก

อำเภอถึง
จังหวัด 
(กม.) 

เขตปกครอง 

ตำบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

830 - 6 1 2 5 63 

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 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                อยู่ในเขตมรสุม ร้อนชื้น ความชื้ นเฉลี่ยค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 27     
องศาเซลเซียส ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย 

1.4 ศาสนา/อาชีพ 
                - ศาสนา ประชากรใน 4 อำเภอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลามและคริสต์ ตามลำดับ 
      - อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อุตสาหกรรม 
การค้า ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ปาล์ม ยางพารา ขนุน 
มะม่วง ว่านหางจระเข้ ฯลฯ 

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
      สืบเน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง 

รับจ้าง ส่งผลให้ผลของ การคำนวณรายได้ต่อปีของประชาชนอยู่ใน เกณฑ์ต่ำกว่ารายได้
เฉลี่ยระดับประเทศ ในขณะเดียวกันในเขตพ้ืนที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอ   
บางสะพานน้อย ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานสับปะรด โรงงานปลาป่น 
โรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมข้ึน นอกจาก น้ี
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับความนิยมมากย่ิงข้ึน สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมาก 
และในไม่ช้ าการเติบ โตทางการค้ าชายแดนน่าจะส่ งผลดีต่อการประกอบอาชีพ              
ของคนในพ้ืนที่ 

  3 
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1.6 สภาพสังคม 

                 โครงสร้างของประชาชนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน คิดเป็นร้อยละ 62.01  
ของประชากรทั้งหมด (จากเว็บไซต์ ที่มา : www.stat.dopa.go.th) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559 แต่แรงงานยังประสบปัญหาว่างงาน 

      ด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตจำนวนมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจตามลำดับ 

1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ  
      นับวันจะลดลงเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ ในขณะเดียวกันปริมาณ

น้ำยังมีไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเกษตรกร 
 

2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงาน

อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546  มีบทบาทหน้าท่ี ดังน้ี 

2.1 จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถ่ิน       
 2.2 วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและ
หน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ รวมทั้งกำกับติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.4 กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ  รวมทั้ งทรัพยากรบุคคล           
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต

พ้ืนที่การศึกษา 
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา   
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.10 ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา 

2.11 ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีได้ระบุให้เป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
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3. สภาพการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    
    3.1 ด้านปริมาณ 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น 

อำเภอ/เพศ/ห้อง 
ก่อน

ประถม 
ศึกษา 

ประถมศึกษา 
มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
รวม 

เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 

ชาย 758 2,169 255 - 3,182 
หญิง 695 2,089 217 - 3,001 
รวม 1,,453 4,258 472 - 6,183 
ห้อง 96 249 22 - 366 

ทับสะแก 

ชาย 488 1,333 241  - 2,062 
หญิง 430 1,197 185 - 1,812 
รวม 918 2,530 426 - 3,874 
ห้อง 65 158 18 - 241 

บางสะพาน 

ชาย 1,110 2,975 633 40 4,758 
หญิง 1,018 2,813 572 102 4,505 
รวม 2,128 5,788 1,205 142 9,263 
ห้อง 111 269 46 4 430 

บางสะพาน
น้อย 

ชาย 575 1,609 426  - 2,610 
หญิง 491 1,488 310  - 2,289 
รวม 1,066 3,097 736  - 4,899 
ห้อง 65 154 35  - 254 

รวม 

ชาย 2,931 8,086 1,555 40 12,612 
หญิง 2,634 7,587 1,284 102 11,607 
รวม 5,565 15,673 2,839 142 24,219 
ห้อง 337 830 120 4 1,291 

ร้อยละ 22.98 64.71 11.72 0.59 100 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
       ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ณ 10 มิถุนายน 2562 
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1-120 
 

121-200 
 

201-300 
 

301-499 
 
500-1,499 

 
1,500-2,499 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 24,219 คน 
จำแนกตามระดับชั้น พบว่า นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) 
จำนวน 5,565 คน คิดเป็นร้อยละ 22.98  นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 -6) จำนวน 
15,673 คน คิดเป็นร้อยละ 64.71 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) 
จำนวน 2,839 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 และนักเรียนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย    
(ม.4 - ม.6) จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 
 

3.2 ขนาดของโรงเรียนในสังกัด 

                                        จำนวนนักเรียน      จำนวนโรงเรียน     เปอร์เซ็นต์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

61 
 

25 
 

12 
 

12 
 
9 
 
1 

50.83 
 

20.83 
 

10.00 
 

10.00 
 

7.51 
 

0.83 
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ตารางที่ 3  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

อำเภอ 
ขนาด 

1 
ขนาด 

2 
ขนาด 

3 
ขนาด 

4 
ขนาด 

5 
ขนาด 

6 
ขนาด 

7 
รวม 

เมือง
ประจวบ 
คีรีขันธ์ 

22 5 3 3 1 1 - 35 

ทับสะแก 14 6 1 3 1 - - 25 
บางสะพาน 15 11 5 2 5 - - 38 
บางสะพาน
น้อย 10 3 3 4 2 - - 22 

รวม 61 25 12 12 9 1 - 120 
ร้อยละ 50.83 20.83 10.00 10.00 7.51 0.83 - 100 

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
        ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562  ณ  10 มิถุนายน 2562 
 จากตารางที่  3  พบว่า ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก
กระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งขนาดโรงเรียนจำแนกออกเป็น 7  ขนาด โดยใช้เกณ ฑ์จำนวน
โรงเรียนกำหนดขนาดโรงเรียน ดังน้ี 
 1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน  1 - 120 คน มีทั้งหมด 61 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.83  
 2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121 - 200 คน มีทั้งหมด 28 โรง คิดเป็นร้อยละ 20.83 
 3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201 - 300 คน มีทั้งหมด 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 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 7.51 
 6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน มีทั้งหมด 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.83 
 7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน 2,500 คนข้ึนไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 ไม่มี 
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ตารางที่ 4  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสฯ และระดับชั้นที่เปิดสอน                                     
               ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นที่เปิดสอน 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 
อ.1- 
ม.6 

รวม 

เมืองประจวบ 
คีรีขันธ์ 22 36.06 7 20.00 28 7 - 35 

ทับสะแก 14 22.95 6 17.14 19 6 - 25 

บางสะพาน 15 24.60 12 34.29 26 11 1 38 
บางสะพาน
น้อย 10 16.39 10 28.57 12 10 - 22 

รวม 61 100 35 100 85 34 1 120 

ร้อยละ 50.83 29.16 70.83 28.34 0.83 100 

จากตารางที่ 4 จะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีทั้งหมด 61 โรงเรียน คิ ดเป็นร้อยละ 50.83      
ของโรงเรียนทั้งหมด มีมากที่สุดที่อำเภอเมืองฯ ซึ่งมีมากถึง 22 โรง คิดเป็นร้อยละ 36.06  
ของโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาอยู่ที่อำเภอบางสะพาน มี 15 โรง คิดเป็นร้อยละ      
24.60 และอำเภอทับสะแก จำนวน 14 โรง คิดเป็นร้อยละ 22.95 และน้อยที่สุด        
ที่อำเภอบางสะพานน้อย มี 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขยายโอกาสมีทั้งหมด 35 โรง คิดเป็นร้อยละ 29.16 ของโรงเรียน
ทั้งหมด มีมากที่สุดที่อำเภอบางสะพาน จำนวน 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 34.29           
ของโรงเรียนขยายโอกาส รองลงมาที่อำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 10 โรง คิดเป็น    
ร้อยละ 28 .57 ของโรงเรียนขยายโอกาสและที่ ใกล้ เคี ยงกัน  คื อ อำเภอ เมื อง
ประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก จำนวน 7 และ 6 โรง คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ 
17.14 ของโรงเรียนขยายโอกาสตามลำดับ 

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมากที่สุด จำนวน 85 โรง      
คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของโรงเรียนทั้งหมด เปิดสอนอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของโรงเรียนทั้งหมด มีเพียง 1 โรงเท่าน้ันที่เปิดสอน 
อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของโรงเรียนทั้งหมด 
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3.4 จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 120 โรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
บ้านหนองกก  บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร   อุดมราชภักดี 
บ้านทางหวาย  บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ  บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ่  เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห์  บ้านห้วยน้ำพุ 
ประชารังสรรค ์  วัดปากคลองเกลียว 
บ้านท่าฝาง   วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง  บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพริก   บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบครีีขันธ์อนุสรณ์   บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ์  หาดสนุกราษฎร์บำรุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์  บ้านอ่าวน้อย 
บ้านหนองเสือ  เนินแก้ววิทยาคาร 
บ้านย่านซ่ือ   สามัคคีร่วมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) วังมะเดื่อ 
ประชาบรูณะวิทยา   

อำเภอทับสะแก 
บ้านพุตะแบก       วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจดี       บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง        วัดนาล้อม  
อนุบาลทับสะแก        บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บำรุง       สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ้านเหมืองแร่       บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา       บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน        บ้านเนินดินแดง 
ประชาพทิักษ์       บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35   บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม        บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย       บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่
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อำเภอบางสะพาน 
บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ำเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร์ 
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว   บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎร์ประสงค์  บ้านธรรมรัตน์ 
บ้านในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บ้านหนองมงคล 
บ้านดอนสูง  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ำคีรีวงศ ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง   บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนสำราญ 
บ้านอ่าวยาง  บ้านคลองลอย 
บ้านวังน้ำเขียว  ธนาคารออมสิน 
บ้านทุ่งเชือก  บ้านดอนสำนัก 
 

อำเภอบางสะพานน้อย 
มูลนิธิศึกษา  บ้านไร่บนสามัคค ี
บ้านบางเจริญ  บ้านทองอินทร์ 
บ้านช้างเผือก  บ้านไชยราช 
อนุบาลบางสะพานน้อย บ้านบางเบิด 
บ้านฝั่งแดง   วัดกำมะเสน 
บ้านห้วยสัก  บ้านทุ่งสีเสียด 
บ้านทรายทอง  บ้านหนองฆ้อง 
บ้านทุ่งไทร   บ้านบางสะพานน้อย 
วัดดอนตะเคียน  บ้านทุ่งกะโตน 
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์) บ้านหนองห้วยฝาด 
วัดเขาราษฎร์บำรุง  บ้านปากแพรก 
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 3.5 ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน 
                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต  1  
แบ่งกลุ่มงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ  6   
ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปน้ี 
         1. กลุ่มอำนวยการ 
 2. กลุ่มนโยบายและแผน 
 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
 4. กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
 6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 7. หน่วยตรวจสอบภายใน 
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 9. กลุ่มกฎหมายและคดี 
 10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ตารางที่ 5  แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1        

ที่ ประเภท / ตำแหน่ง 
จำนวน 
(คน) 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 1 
๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
๓ ศึกษานิเทศก์ 7 
 รวม 11 
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ที่ ประเภท / ตำแหน่ง จำนวน (คน) 

   2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) /ลูกจ้างประจำ 
1 นักจัดการงานทั่วไป 5 
2 นักวิชาการศึกษา 6 
3 นักประชาสัมพันธ ์ 1 
4 นักทรัพยากรบุคคล 6 
5 นักวิชาการเงินและบัญช ี 5 
6 นักวิชาการพัสดุ 1 
7 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
8 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
9 เจ้าพนักงานธุรการ 4 
10 นิติกร 1 
11 เจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี 1 
12 เจ้าพนักงานพัสดุ - 

รวม 38 
15 ลูกจ้างประจำ 5 
16 พนักงานราชการ 1 
17 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง 15 

รวม 21 
  3.ข้าราชการครูและบุคลากร/ลูกจ้างในสถานศึกษาในสถานศึกษา 

1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา 116 
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 
3 คร ู 1243 

รวม 1,360 
4 ลูกจ้างประจำ 33 
5 พนักงานราชการ 51 
6 ลูกจ้างชั่วคราว 276 

รวม 360 
รวมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,720 

ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
         ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 
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จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทั้งหมด 69 คน จำแนกเป็นบุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 38 คน     
คิดเป็นร้อยละ 54.30 ข้าราชการครู (บนสำนักงาน) จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71
ลูกจ้างประจำ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 พนักงานราชการ จำนวน 1 คน        
คิดเป็นร้อยละ 1.42 และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 1,360 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ครู จำนวน 1,243 คน คิดเป็นร้อยละ  91.40 

 3.6 ด้านคุณภาพ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ.  ได้ดำเนินการจัดสอบให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้งบประมาณของ สทศ. ซึ่งได้สอบ      
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  ได้แก่  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  คณิ ตศาสตร์  วิทยาศาสตร์             
โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ได้จัดสนามสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ      
 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 ศูนย์สอบ O-NET เป็นความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัย 19 แห่งโรงเรียนมีหน้าที่ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ 
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1     
ทีเ่ปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนธนาคารออมสิน ปรากฏผล
การทดสอบ ดังน้ี 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   
     

หน่วยงาน/
ปีการศึกษา 

จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู ้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพิ่ม 
-  ลด 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข 1 
ปี 2560 

2,350 51.93 36.98 42.00 42.32 43.31 

สพป.ปข 1 
ปี 2561 

2,397 +60.44 +40.09 +44.63 +43.89 47.26 

+เพ่ิม -ลด 8.51 3.11 2.63 1.57 +3.95 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 
 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 
ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย
รวมสูงข้ึน 3.95 

ตารางที่ 7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา     
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ 
 

ปีการศึกษา 
จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

ระดับ
สพป.ปข 1 
ปี 2561 

2,397 60.44 40.09 44.63 43.89 47.26 

ระดับ สพฐ.
ปี 2561 

443,839 54.61 35.47 35.65 38.83 41.14 

ระดับประเทศ 
ปี 2561 

701,484 55.90 39.24 37.50 39.93 43.14 

+เพ่ิม -ลด +4.54 +0.85 +7.13 +3.96 +4.12 

ลำดับท่ีของสพฐ. 10 19 7 5 *8 

 จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 
ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ 
ภาษาไทย (4.54) ภาษาอังกฤษ (0.85) คณิตศาสตร์ (7.13) และวิทยาศาสตร์ (3.96) 
สำหรับค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 4.12 ภาพรวมได้ลำดับที่ 8 
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 8  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
               ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 
  

หน่วยงาน/
ปีการศึกษา 

จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข 1 
ปี 2560 

625 49.57 28.30 25.22 31.82 33.73 

ระดับ สพฐ. 
ปี 2561 

717 55.72 26.38 28.62 36.23 36.74 

+เพ่ิม -ลด 6.15 -1.92 3.40 4.41 3.01 
 จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (6.15) คณิตศาสตร์ (3.40) และวิทยาศาสตร์ (4.41) 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 3.01 

ตารางที่ 9  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
     ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ            

หน่วยงาน/ปี
การศึกษา 

จำนวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย/ 
+ เพ่ิม 
-  ลด 

ภาษา 
ไทย 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข 1  
ปี 2561 

717 55.72 26.38 28.62 36.23 36.74 

ระดับ สพฐ.  
ปี 2561 

474,487 55.04 29.10 30.28 36.43 37.71 

ระดับประเทศ 
ปี 2561 

645,685 54.42 29.45 30.04 36.10 37.50 

+เพ่ิม -ลด 1.30 -3.07 -1.42 0.13 -0.76 
ลำดับที่ของสพฐ. 7 48 12 12 12 
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 จากตารางที่  9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ยของ สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (1.3) และวิทยาศาสตร์ (0.13) 

ตารางที่ 10  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)  
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา    
      ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560 

หน่วยงาน/
ปีการศึกษา 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย/ 

+
เพิ่มขึ้น 
-ลดลง 

ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข.1 
ปี 2560 

49 51.05 34.39 24.21 25.51 26.60 32.35 

สพป.ปข.1 
ปี 2561 

49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 32.73 

+เพ่ิม – ลด -4.99 -0.39 +2.14 +5.00 +0.12 +0.38 

 จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)    
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (2.14) คณิตศาสตร์ (5.00) และวิทยาศาสตร์ (0.12) 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 0.38 
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ตารางที่ 11  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1             
      ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ 

หน่วยงาน/ 
ปีการศึกษา 

จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวม
เฉลี่ย/+
สงูกว่า-
ต่ำกว่า/
ลำดับท่ี 

ภาษา 
ไทย 

สังคม
ศึกษา 

ภาษา 
อังกฤษ 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สพป.ปข.1  
ปี 2561 

49 46.06 34.00 26.35 30.51 26.72 32.73 

ระดับ สพฐ.  
ปี 2561 

288,115 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 35.32 

ระดับประเทศ 
ปี 2561 372,553 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 35.02 

+ สูงกว่า 
– ต่ำกว่าระดับประเทศ -1.25 -1.16 -5.06 -0.21 -3.79 -2.29 

ลำดับท่ีของ สพฐ. 3 4 12 2 27 4* 

 จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ     
ทุกกลุ่มสาระ สำหรับค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
2.29 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 
ภาพรวมได้ลำดับที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ตารางที่ 12  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ปีการศึกษา 2561 
      เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย สูงกว่า/ 

ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ด้านภาษา 59.35 58.72 ต่ำกว่า 0.63 
ด้านคำนวณ 44.84 54.86 สูงกว่า 10.02 
ด้านเหตุผล 49.44 53.81 สูงกว่า 4.37 
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 51.21 55.80 สูงกว่า 4.59 

 จากตารางที่ 12 ผลการการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ 
กับปีการศึกษา 2560 พบว่าสูงกว่า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคำนวณ (10.02) และด้านเหตุผล 
(4.37) 

ตารางที่ 13  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐ. 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ ลำดับท่ีระดับต้นสังกัด 
สูงกว่า/ 
ต่ำกว่า 

ระดับ 
สพฐ. 

ระดับเขต
พ้ืนท่ี 

ลำดับท่ี 
ป ี60 

ลำดับท่ี 
ปี 61 

2561 2561 N=188 N=189 
ด้านภาษา 52.73 58.72 10.00 14.00 สูงกว่า5.99 
ด้านคำนวณ 47.89 54.86 15.00 15.00 สูงกว่า6.97 
ด้านเหตุผล 47.57 53.81 21.00 11.00 สูงกว่า6.24 
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.39 55.80 14.00 13.00 6.41 

 จากตารางที่ 13  ผลการการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2561 เปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภาษา (5.99) ด้านคำนวณ 
(6.97) ด้านเหตุผล (6.24) และเมื่อรวมเฉลี่ย 3 ด้าน พบว่าสูงกว่า สพฐ. 6.24 และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นลำดับที่ในสังกัด สพฐ. พบว่า ด้านภาษาลำดับที่ 14 ด้านคำนวณ ลำดับที่ 
15 ด้านเหตุผล ลำดับที่ 11 สำหรับรวมเฉลี่ย 3 ด้าน ได้ลำดับที่ 13 

  19 



รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 
ตารางที่ 14  ผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)  
                 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบกับ    
      ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ย 

สูงกว่า/ต่ำกว่า 
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ด้านภาษา 53.18 58.72 สูงกว่า 5.54 
ด้านคำนวณ 47.19 54.86 สูงกว่า 7.67 
ด้านเหตุผล 48.07 53.81 สูงกว่า 5.74 
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน 49.48 55.80 สูงกว่า 6.32 

จากตารางที่ 14  ผลการการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ้ืนที่ เปรียบเทียบ 
กับระดับประเทศพบว่าสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ได้แก่ ด้านคำนวณสูงกว่า 7.67    
ด้านภาษา สูงกว่า 5.54 และด้านเหตุผลสูงกว่า 5.74 และภาพรวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ 6.32 

3.7 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผล   

การจัดการศึกษาให้กับกลุ่มประชากรวัยเรียนในเขตบริการ เพ่ือให้ เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่งถึงและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในรอบที่ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังน้ี 

ตารางที่ 15  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 
      จำแนกตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา จบการศึกษา ร้อยละ 
ประถมศึกษา (ป.6) 2,693 2,565 95.25 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 847 760 89.73 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 53 51 96.23 

รวม 3,593 3,376 93.96 
ที่มา  :  สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1    
        ปีการศึกษา 2562 
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        จากตารางที่ 15 จะพบว่าอัตราเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ประชากรวัยเรียน 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 45,340 คน และเข้าเรียนในสังกัด จำนวน 25,002 คน 
คิดเป็นร้อยละ 55.14 และอัตราการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนในสังกัด   
จบหลักสูตร จำนวน 3,376 คน ร้อยละ 93.96 ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
95.25 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 89.73 และหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 96.23 

ตารางที่ 16  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561  
                 และเรียนต่อปีการศึกษา 2562 

ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา ศึกษาต่อ ร้อยละ 
จบ ป.6 ศึกษาต่อ ม.1 2,693 2,565 95.25 
จบ ม.3 ศึกษาต่อ ม.4/ 
สายอาชพี 

847 722 85.24 

จบ ม.6 ศึกษาต่อ  53 48 90.57 
รวม 3,593 3,335 92.82 

ที่มา :  สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
        ปีการศึกษา 2562 

 จากตารางที่ 16 พบว่าอัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนมากที่สุด รองลงมาคือ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
เรียนต่อ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพตามลำดับ  

3.8 ด้านประสิทธิภาพ 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต

พ้ืนที่ การศึกษาออนไลน์ ( Integrity and Transparency Assessment Online : ITA 
Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลคะแนน 88.96 ลำดับที่  62 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาซึ่ งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงาน        
เขตพ้ืนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงข้ึน จากลำดับที่ 80 เป็นลำดับที่ 62 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการจัดการศึกษา 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ (Mission) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

2. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์          
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้าง          

ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหาร

จัดการศึกษา และการดำรงชีวิต 
6. ส่งเสริม สนับสนุน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และใช้ขบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. ผู้ เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน           
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง        
มีคุณภาพ และเสมอภาค 
 3. ผู้เรียนมีทักษะที่เหมาะสม มีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และดำรงชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีทักษะที่ เหมาะสม มี วัฒนธรรม       
การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการทำงาน และเน้นการบริหาร       
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 
 7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     7.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 
     7.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
     7.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 รวม 3 ด้าน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 และอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ  
 8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     8.1 ผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกตัวบ่งชี้        
ได้ระดับคุณภาพดีเย่ียมและคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.50 
     8.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ       
การปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44) ทุกองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย 
     8.3 ผลการดำเนินงานจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน    
ทุกตัวบ่งชี้ อยู่ระดับดีข้ึนไป 
     8 .4  ผลการประ เมินคุณ ธรรมและความโปร่ งใสในการดำเนินงาน            
ของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นโยบายที่ ๑  การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
นโยบายที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
นโยบายที่ ๓  การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ ๔  การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ     

         มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา  
นโยบายที่ ๕  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  

อัตลักษณ์ 
 “ย้ิมไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเย่ียม” 
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ส่วนที่ 3 

ผลการดำเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำโครงการ เพ่ือรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปได้ดังน้ี 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดทำ
โครงการรองรับยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
ดังน้ี 
 1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนา
แบบจัดเก็บข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุ จำแนกตามเชื้อชาติ โดยแจ้งโรงเรียน     
ในสังกัดจัดเก็บข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน เช่น อาชีพของบิดามารดา วัฒนธรรม การแต่งกายของชนเผ่า  
ผลการเรียน ฯลฯ แล้วนำผลที่ได้มารวบรวม และประมวลผล จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
การศึกษาและเผยแพร่ ข้อมูลทางเว็บไซต์ ทำให้มีฐานข้อมูลที่ ถูกต้องของนักเรียน             
กลุ่มชาติพันธ์ุ 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ พม่า มอญ กระเหรี่ยงและไทลื้อ สามารถนำข้อมูล         
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นักเรียนกลุ่มชาติพันธ์ุได้อนุรักษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพ้ืนเมืองของตนเอง 

ภาพกิจกรรม 
 
 

     
 

           โรงเรียนบ้านหนองเสอื  
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          โรงเรียนบ้านคลองลอย 
 
 
 

 

ภาพประกอบเคร่ืองแต่งกาย ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนปากแพรก 
การทำขนมลงม่องจีบอล (กิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนปากแพรก) 
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  2. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 

     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินงาน
โครงการลูกเสือต้านยาเสพติดให้แก่  นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 35 โรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำ
นักเรียน คือนักเรียนที่เป็นประธานนักเรียน ประธานสภานักเรียน นายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนละ 4 คน 
รวม 140 คน และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ครูผู้ควบคุม) โรงเรียนละ 1 คน รวม 35 คน 
รวมทั้งสิ้น 175 คน จัดการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2562     
ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย) อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์         
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหา ถึงภัยอันตราย บทลงโทษ ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของยาเสพติด 

ภาพกิจกรรม 
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 3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 
                ดำเนินโครงการ เมื่อวันที่ 7  มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้บริหารหรือครูที่เข้า
ร่วมประชุมโครงการสถานศึกษาสีขาวและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE มีความเข้มแข็ง      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีกระบวนการในการมีส่วนร่วม  
ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน
รายงานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์ 

ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์ เขต 1          
ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นโดยจัดทำโครงการรองรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังน้ี  
 1. โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำครูและ
นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
ส่งผลให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนำประสบการณ์มาใช้เป็นแนวทาง         
ในการพัฒนาศักยภาพตนเองนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10 รางวัล เหรียญทอง จำนวน  
105 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 68 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 27 รางวัล เข้าร่วม 25 รางวัล  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการแข่งขัน         
อยู่ในอันดับที่ 25 จากจำนวนทั้งสิ้น 48 เขตพ้ืนที่ 
 

ภาพกิจกรรม 
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      2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้นำ
นโยบายบริหารและจัดการขยะของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน ลงสู่ การปฏิบั ติ  และร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้สถานศึกษาในสังกัด
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลดขยะ เพ่ือสร้างวินัยและจิตสำนึกให้นักเรียนคัดแยกขยะ    
และรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรี ขันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนไร้ ถัง ชนะเลิศระดับประเทศแ ละโรงเรียน        
จำนวน 13 โรงเรียน ได้รับรางวัลโรงเรียนไร้ถังระดับจังหวัด จากกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค และโรงเรียน จำนวน 38 โรงเรียน 
ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. โครงการค่ายเยาวชนรักพงษ์ไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไปไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์ 
ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ ายเยาวชน...รักษ์พงไพร จัดอบรมทั้ งหมด จำนวน 4 รุ่น  
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการปลูกจิตสำนึก 
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ให้ เด็กและเยาวชนเห็นถึงคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ        
เกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราโชบาย
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ทุกคน        
ได้เรียนรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนำหลักการ แนวทางและวิธีการ
เหล่าน้ีไปบูรณาการให้ถึงห้องเรียน และที่จะให้เกิดประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุดคือการสร้าง
ความย่ังยืนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในการจัดการเรียน    
การสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง 
ภาพกิจกรรม 
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 4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึกษาประจวบคี รี ขันธ์ เขต 1             
มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้จัดทำโครงการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
ที่สัมฤทธ์ิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน และคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 
อำเภอบางสะพานน้อย และโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ อำเภอบางสะพาน และระดับเขตตรวจ
ราชการ ที่  4 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง ได้รับเกียรติบัตรระดับเงิน ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 
ภาพกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                        โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ 
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 5. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)  
     ดำเนินโครงการเพ่ืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียน    
ที่เป็นศูนย์ในการอบรมครูผ่านระบบทางไกล ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัด
ประสบการณ์ เรียนรู้ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับป ฐมวัย ให้แก่โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย 120 โรงเรียน จำนวน 130 คน ตามหลักสูตร เทคโนโลยีปฐมวัยของ 
สสวท.(Stem Education การจัดการเรียนรู้แสนสนุก) โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ดังน้ี ครั้งที่ 1 
หลักสูตรบูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 117 คน 
ระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และครั้งที่ 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย   ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 124 คน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562  
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
     ดำเนินโครงการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและได้รับโอกาสในการเตรียม ความพร้อมและมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักต้ังคำถาม และหาคำตอบ  
ด้วยตนเอง ให้มีความรู้  ความเข้าใจ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ ดี ต่อการเรียนรู้            
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 

 7. โครงการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning 
วิชาวิทยาการคำนวณ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ แบบ Active Learning วิชาวิทยาการคำนวณ ในวันที่  15 มิ ถุนายน 2562       
ณ ห้องประชุมล้อมหมวก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
โดยมีกิจกรรมนำเสนองานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป้าหมายในโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุปงาน นำไปพัฒนา ต่อยอด ขยายผล ให้กับโรงเรียนอื่นต่อไป 
ภาพกิจกรรม 
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 8. โครงการพัฒ นาสมรรถนะ เพิ่ มพู นประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
ประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  
      โดยบูรณาการร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความตระหนักการน้อมนำ      
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรมการ
พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community:PLC) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10 
สู่การปฏิบัติ 
       สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัด จำนวน 140 คน    
โดยการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
และเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานราชการ บุคลิกภาพ การวางตน 
และการจัดพิ ธีการ ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบั ติงานทั้ ง 4 ด้าน ระหว่างวันที่            
23 - 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิต้ี จอมเทียน จังหวัดชลบุรี 
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 9. โครงการเสริมสร้างความตระหนักการน้อมนำพระบรมราโชบาย         
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม “พบพระ พบธรรม นำ
ชีวิต” การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และ
พิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคลผู้ทรงคุณค่า” 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาจิตใจ สามารถสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพ่ือยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา มีความต้ังใจ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นที่
ประจักษ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 305 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

      1. โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
          ดำเนินโครงการเพ่ือให้ข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 
จำนวน 106 คน ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา แนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน
หน้าที่ รักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรี เกียรติคุณของ”ครู”ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพและ
ด้านจิตใจ นำไปพัฒนางานการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อหน่วยงานและ
สถานศึกษา มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่  ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาพกิจกรรม 
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 2. โครงการครูดีในดวงใจ 
     ดำเนินการโครงการ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน  
ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพ่ือนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีชีวิต
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท เสียสละ เพ่ือช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเน่ือง
จนเกิดผลงานเป็นประจักษ์  เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เพ่ือให้ครูมีขวัญและกำลังใจ    
ที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เป็นแบบอย่างของสังคม    
ในการสร้างความดี ปรากฏผลดังน้ี 
     - ระดับปฐมวัย ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมาริน ฟักเถ่ือน ตำแหน่งครู โรงเรียน
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 
     - ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ  ได้แก่ นางยุพิน บุญตติยานุกูล ตำแหน่งครู 
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
ภาพกิจกรรม 
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 3 . พั ฒ นาครูแ กนนำภ าษาอั งกฤษ ใน ระ ดับภู มิ ภ าค  (BootCamp)         
ระดับประถมศึกษา 
     ดำเนินโครงการน้ี เพ่ือ ขยายผลสำหรับครูผู้ สอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาท่ีไม่เคยเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับ
ภูมิภาค (Boot Camp) ระดับประถมศึกษา จำนวน 65 คน จาก 56 โรงเรียน โดยครูที่
ผ่านการอบรมแล้ว เป็นวิทยากรขยายผลตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ทั้งน้ี เพ่ือสร้างเครือข่ายในระดับศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพฯ/อำเภอ 
รวมถึงการสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ภายใต้รูปแบบ Communicative Approach ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เพ่ือครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ        
ที่ผ่านการอบรมขยายผล Boot Camp ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถนำกิจกรรมไปใช้
เพ่ือจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning และเน้นการเรียนการสอน
เพ่ือการสื่อสารภายใต้รูปแบบ Communicative Approach 
ภาพกิจกรรม 
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 4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุม
เชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่อง "การปลูกฝังวิธีคิด ไม่โกง     
ไม่ทนต่อการทุจริต STORNG : จิตพอเพียง ต้านการทุจริตให้กับผู้เรียน เป็นการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บริหารโครงการอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับคัดเลือกจาก
สถานศึกษาในสังกัด ปฏิบัติการพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรม รวมถึงการฝึกอบรมยุวชนคุณธรรมแกนนำ
นักเรียนเพ่ือพัฒนาให้นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรม ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมได้ 
รวมถึงได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุจริต”ของนักเรียนในโครงการ จำนวน 120 แห่ง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562      
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้นำชุมชนและนักเรียนแกนนำ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีนำกระบวนการโครงงานคุณธรรม
ไปพัฒนาร่วมกันของผู้บริหารครูนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสร้าง 
จิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อความซื่อสัตย์สุจริต การยกย่องคนดี และยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม 
ภาพกิจกรรม 
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 5. ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบแบบสามภาษา 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
โครงการ โดยพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนสามภาษา Trilingual Communicative 
Approach และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนสู่สากล (ไทย-เมียนมาร์-อังกฤษ)   
กับโรงเรียนชายขอบและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนด่านสิงขร 
โรงเรียนทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้านในล็อค โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านทองมงคล และ
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ ต้ังแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – วันที่ 27 กันยายน 2562 
ทำให้นักเรียนมีทักษะการพูดสื่อสารภาษาเมียนมาร์ เรียนรู้เรื่องคำศัพท์พ้ืนฐาน การนำคำศัพท์
ที่เรียนมาใช้ในรูปของคำ วลี หรือประโยคในการพูดสื่อสาร รวมถึงโรงเรียนสามารถ      
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการสื่อสาร
โดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆได้ 
ภาพกิจกรรม 
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 6. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน 
     ดำเนินโครงการ เพ่ือให้ครูผู้ดูแลหรือรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch 
เพ่ือจัดเมนูอาหารให้กับนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับป ระทานอาหารที่มีคุณค่า         
ทางโภชนาการครบถ้วน ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี   
มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียน     
ได้อย่างมีความสุข 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา 
        สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
จัดการอบรม "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ข้าราชการครูจากสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 โรงเรียน รวมจำนวน 85 คน ข้าราชการครูใน
สังกัด จำนวน 75 คน และในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จำนวน 10 คน การอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ต้ังแต่วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
แบบเรียนรวม และการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา โดยมุ่งหวังให้สถานศึกษา         
จัดการศึกษาเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8. โครงการการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562 
               การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึ กษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานสรุปผล
การบริหารจัดการ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ
รายงานการวิจัย ในวันที่ 4 - 7 มกราคม 2562 ณ หาดละแมรีสอร์ท จังหวัดชุมพร  
จำนวน 20 คน ประกอบด้วยบุคลากรปฏิบั ติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้บริหารโรงเรียนได้รายงานวิจัยสถาบัน        
เรื่อง “รายงานผลการใช้กระบวนการบริหารแบบเก้าอี้  3 ขา ตามแนวคิด 4 S2T         
เพ่ื อ พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสำนักงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถม ศึกษ า
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ภาพกิจกรรม 
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 9. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ     
ของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 ในระบบ    
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
ให้บุคลากรมีความรู้ด้านระบบสารสนเทศระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    
(Data Management Center : DMC) ระบบการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(B-Obec) การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ (M-Obec) ข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS) เพ่ือให้
จำนวนนักเรียนในระบบ DMC ตรงกับความเป็นจริง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง       
ในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม และให้มีการยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 
ดำเนินการอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังน้ี  

      รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน 
(อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงาน   
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
       รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 73 คน 
(อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย) ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ   
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 1. โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2561 
              ติดตามนักเรียนที่ มีแนวโน้มออกกลางคัน  และนัก เรียนออกกล างคัน              
ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำระบบข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน        
ให้ชัดเจน ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการขอรับช่วยเหลือและ       
การดูแลให้เด็กกลับเข้ามาเรียนในระบบและนอกระบบอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาเพ่ือป้องกันไม่ให้นักเรียนไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกกลางคัน กำกับติดตามให้สถานศึกษาเย่ียมบ้านนักเรียนที่ออกกลางคันครบทุกคน และ
นักเรียนที่ออกกลางคันทุกคน ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้กลับเข้าเรียนในระบบและ     
นอกระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ภาพกิจกรรม 
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            2. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล  
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV 
       สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ร้อยละ 100 ได้รับการจัดสรร DLTV ตามห้องเรียน มีการติดต้ังระบบ DLTV ครบทุกชั้น  มีคู่มือการใช้
ครบทุกห้องเรียน ครูทุกชั้นเรียนสามารถใช้ระบบการเรียนรู้ผ่านในระบบทางไกลผ่าน
ดาวเทียมคู่ขนานกับการจัดกิจกรรมในแต่ชั้นเรียนตามความเหมาะสม มีการ แต่งต้ัง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโดย ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และมีทีมช่วยเหลือ
ของกลุ่มจัดการศึกษาทางไกลและผู้เชี่ยวชาญในระดับพ้ืนที่ของแต่ละอำเภอ เป็นการแก้ไข
ปัญหาครู จบการศึกษาไม่ตรงเอกและครูไม่ครบชั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่       
มีประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
 1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต)  
     ดำเนินโครงการเพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุ จริต”        
ปลูกจิตสำนึกมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ 
และยึดมั่ น ในคุณ ธรรม จริยธรรม ผลการประ เมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใส                
ในการปฏิบัติงาน ปี 2562 ร้อยละ 88.96 ลำดับที่ 62 
ภาพกิจกรรม 
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 2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
              ดำเนินโครงการ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ทักษะ ในเรื่องมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือให้การบริหารจัดการตามภารกิจได้มาตรฐานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารจัดการ เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีข้ันตอนและระยะเวลาทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
บุคลากรเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. โครงการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
     จัดประชุมจำนวน 2 ครั้ ง/เดือน ผู้ เข้า ร่วมประชุม จำนวน 13 คน 
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
จำนวน 4 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน ส่งผลให้
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้รับทราบ 
และนำนโยบาย เป้าหมาย แนวทางที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหาร       
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และทันต่อเหตุการณ์            
มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน และให้ความร่วมมือ            
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4. โครงการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา 
     จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละ 
จำนวน 160 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายในและศูนย์
เทคโนโลยีทางการศึกษา จำนวน 15 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 120 คน 
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 25 คน รวม 2 ครั้ง/ปี เพ่ือให้ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัด และแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้
รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ในการดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเน่ือง และทันต่อเหตุการณ์ 
ภาพกิจกรรม 
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 5. โครงการสวัสดิการ 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รี ขัน ธ์ เขต 1            
จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ นักเรียน   
ในสังกัด และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น จัดพวงหรีดเคารพศพ เงินช่วยเหลืองานศพ/
ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจัดของเย่ียม เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมขวัญและกำลังใจให้บุคลากร  
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6. โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร 
              เพ่ือให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 82 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ได้แสดงถึงพลังแห่งความจงรักภักดี 
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  โดยมีกิจกรรมเช่น เข้าแถวเคารพ  
ธงชาติ อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันศุกร์ของ
สัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติ เป็นต้น 
ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

  49 



รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 7. โครงการสร้างความตระหนักการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติกิจกรรมเข้าวัด ฟังธรรม "หิ้วปิ่นโตไปวัด       
ทุกวันพระแรกของเดือน”  
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย 
นายไพรัช มณีโชติ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมใจร่วมทำกิจกรรม 
เข้าวัด ฟังธรรม "หิ้วปิ่นโต ไปวัดทุกวันพระแรกของเดือน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562      
ณ วัดอา่วน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง
ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการ "จิตอาสา ปันเวลา พัฒนาท้องถ่ิน" ถวายเป็น
พระราชกุศล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
ภาพกิจกรรม 
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 8. จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904 
“หลักสูตรหลักประจำ” 
      สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขยายผล
ตามโครงการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยกย่อง เชิดชู เกียรติ            
ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนบรรพชนที่เสียสละในการปกป้อง     
ผืนแผ่นดินไทย มีความต้ังใจที่จะเป็นจิตอาสา และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด”      
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำไปถ่ายทอด  
และขยายผลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครู
ทุกคนในสังกัดดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังน้ี 
          1. จัดอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากร       
จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61” เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง 
         - ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์ เขต 1, สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 800 คน   
      - ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอ
บางสะพาน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอ    
บางสะพาน จำนวน 515 คน 
         - ครั้งที่  3 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 360 คน 
         - ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ค่ายตาม่องล่าย) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการครู วิทยากรลูกเสือ และลูกเสือ 
เนตรนารี ตามโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 175 คน 
      - ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู รวม 4 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอ         
บางสะพานน้อย จำนวน 950 คน 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสา ปันเวลา 
พัฒนาท้องถ่ิน”บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เก็บขยะบริเวณอ่าวประจวบ วันที่ 11 
กรกฎาคม 2562 มีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม 250 คนผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย 
ตลอดจนบรรพชนที่เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย มีความต้ังใจที่จะเป็นจิตอาสา 
และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน
ต่อไป 
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ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562 
 

สรุปผลการดำเนินงาน 
 จากผลการดำเนินงานด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยภาพรวมของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจัยอันหลากหลายที่เอื้อต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบกับนโยบายสู่ความสำเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึง   
การกำกับติดตามการตรวจสอบผลการดำเนินงานและปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด   
ผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่เป็นระยะ ทำให้ผลการดำเนินงานและผลการประเมินของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงาน ดังน้ี 

 1. ผลการปฏิบัติราชการ 

 1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
      ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยรวมมีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการดำเนินงาน
โครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นผู้เรียน ได้แก่ โครงการ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โครงการสร้างความตระหนักการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติ ทั้งน้ี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีผลการดำเนินงานโครงการที่อนุมัติให้ดำเนินการทั้ง
จากในแผนปฏิบัติการประจำปีและนอกแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100 
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 1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) 
      จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ของสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
88.96 อยู่ในลำดับที่ 62 ซึ่งวัดจากดัชนี/ตัวชี้ วัด ในการประเมินทั้งสิ้น 5 ตัวชี้ วัด 
ประกอบด้วย 1) ดัชนีเรื่องความโปร่งใส 2) ดัชนีเรื่องความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีเรื่องความ
ปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดัชนีเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ      
5) ดัชนีเรื่องคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
 

 2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 
      นักเรียนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวนทั้งสิ้น 2,640 คน เป็นเด็กพิเศษ 4 คน เป็นเด็กปกติ 
จำนวน 2,636 คน มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี    
คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยแยกเป็นรายด้าน ดังน้ี ด้านร่างกาย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
95.11 ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.49 ด้านสังคม อยู่ในระดับดี 
คิดเป็นร้อยละ 95.97 และด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.94 
 2.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (O-NET/NT)       
ปีการศึกษา 2561 

 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1            
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวมสูงข้ึน 3.95 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมกับระดับ
สพฐ. ระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 8 ของสพฐ. ซึ่งอยู่ในลำดับที่ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
(ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 9 ของ สพฐ.) 
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 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปี
การศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ลดลง -1.92 แต่ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน 
3.01 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าท้ังระดับสพฐ. และระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 
12 ของ สพฐ. 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
  จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET)      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 
2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยและสังคมศึกษาฯ ลดลง แต่ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ เพ่ิมข้ึน 0.38     
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมกับระดับสพฐ. ระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ   
การเรียนรู้ต่ำกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 4 ของ สพฐ.    
ซึ่งอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 2 ของสพฐ.) 

 ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 การประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)     
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการวัดความสามารถพ้ืนฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา 
(Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) ผลการ
ทดสอบ ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก
ปีที่ผ่านมา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการคำนวณและด้านเหตุผล ซึ่งค่าเฉลี่ยด้านภาษาลดลง 
0.63 แต่ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 4.59 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ. 
ระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับสพฐ. ระดับประเทศ ท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผล โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 13 ของ สพฐ. ซึ่งอยู่ใน
ลำดับที่ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 14 ของสพฐ.) 
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 3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

           3.1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน         
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษา 120 แห่ง 
ดังน้ี 
                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมสถานศึกษา
อยู่ในระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 5.00 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 40.83 ระดับดี ร้อยละ 53.33 
และระดับปานกลาง ร้อยละ 0.83 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 0 0.83 55.00 32.50 11.67 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

0 0.83 59.17 34.17 5.83 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ 
ทีเ่น้นเด็กเป็นสำคัญ 

0 0.83 50.00 43.33 5.83 

ภาพรวม 0 0.83 53.33 40.83 5.50 

      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน       
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม
สถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเย่ียม ร้อยละ 3.33 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 35.83 และระดับดี 
ร้อยละ 60.83 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ 
ยอด
เยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 0 3.33 63.33 30.00 3.33 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

0 0 50.83 44.17 5.00 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

0 0.83 55.83 38.33 5.00 

ภาพรวม 0 0 60.83 35.83 3.33 
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 3.2 การพัฒนาคุณภาพภาษาไทย 
             3.2.1 ในปี 2561 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต  1  ได้แจ้ งนโยบาย “เดินห น้ าและพัฒ นาการอ่ านออกเขียนได้  : นัก เรี ยน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้” โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังน้ี 
                     1) คัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2561 ทุกคนต้ังแต่เดือนสิงหาคม 2561 - มกราคม 2562 
                       2) จัดทำข้อมูลผลการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เป็นรายบุคคล หากพบว่า มีนักเรียนที่ยังอ่านไม่ออก  เขียนไม่ได้ ให้จัดทำแผน/
โครงการเพ่ือพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลอย่างเร่งด่วน เช่น การสอน    
ซ่อมเสริมในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน พักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน โดยอาจใช้วิธีการสอน    
แบบแจกลูกสะกดคำหรือวิธีการอื่นๆ ที่พิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับผู้เรียนและขอให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำกับติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างใกล้ชิด 
                       3) รายงานผลการดำเนินการคัดกรองและแนวทางการพัฒนาและ   
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทุกเดือน 
                3.2.2 พัฒนาการเรียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเน่ือง 
โดยประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนทุกคนด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดังน้ี 
                        1) ประเมินความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียน       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
                        2) ประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และให้โรงเรียนนำผลการประเมินรายบุคคล
ไปพัฒนาแก้ไขนักเรียนที่มีข้อบกพร่องต่อไป 
                3.2.3 ดำเนินการพัฒนาความสามารถครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังน้ี 
                        1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ด้านการอ่านจับใจความ อ่านวิเคราะห์และเขียนสื่อสาร ระหว่าง
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพาน ผู้เข้ารับการอบรม 
จำนวน 126 คน 
                        2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของครูผู้สอนภาษาไทย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ด้านการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA ระหว่างวันที่ 15-16 
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพาน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน 
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                3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุกปี ดังน้ี 
                        1) กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่และระดับภาค 
                        2) กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย  
เน่ืองในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
                        3) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันตามที่หน่วยงานอื่นๆ 
เป็นผู้จัด เช่น การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรรม 
                3.2.5 นิเทศติดตาม ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือครูภาษาไทยให้สามารถ     
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การใช้สื่อประกอบการสอน และการ
วัดประเมินผล ให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในรูปแบบการนิเทศในระดับ
ห้องเรียนการนิเทศทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือกลุ่ม Line 

ปัญหา และอุปสรรค 
 จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 ถึงแม้จะ
ประสบความสำเร็จจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิดคุณภาพทางการศึกษา 
นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ก็ยังพบว่าอุปสรรค       
ในการดำเนินงาน พอสรุปได้ ดังน้ี 
 1. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ใกล้สิ้น
ปีงบประมาณ มีโครงการที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินงานค่อนข้างมาก อันเน่ืองมาจาก
ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน จัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องมา
เข้าร่วมประชุม การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็น 
 2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นวงเงินรวม ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
บางส่วนถูกจัดสรรเพ่ิมให้เป็นค่าตอบแทนกับการจ้างบุคลากรในสำนักงาน เขตพ้ืนที่
การศึกษา ซึ่งเป็นงบที่ผูกพันต่อเน่ืองในปีงบประมาณถัดไป ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพลดน้อยลงไป 
 3. งบประมาณในส่วนที่เป็นงบประจำ มีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึนเกือบทุกปีงบประมาณ 
สามารถคิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณ พัฒนาคุณภาพที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (วงเงิน
รวมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) ซึ่งแต่ละปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไม่ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ิมเติมให้ 
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 4. การจัดสรรงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบส่วนหน่ึงบริหารงบประมาณ โดยไม่มี
โครงการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ 
 จากสภาพปัญหาที่ปรากฏ ล้วนเป็นปัญหาภายในองค์กร ท่ีต้องได้รับการแก้ไขให้
หมดไป หรือน้อยลง เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ 
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาแล้ว พบว่า ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ดังน้ี 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ิมข้ึน 
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาป ระจวบคีรี ขัน ธ์ เขต 1           
ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน
และพัสดุ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
 3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
 4. สถานศึกษาควรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
ด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่หลากหลาย 
 5. สถานศึกษาควรเร่งรัดพัฒนายกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สูงข้ึนโดยเน้นวิชาคณิตศาสตร์ 
 6. สถานศึกษาควรพัฒนาผู้ เรียนในการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่  3       
ด้านเหตุผลเพ่ิมข้ึน 
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ผลแห่งความสำเร็จ (Success) 
 
 จากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เก่ียวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ทำให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ โดยมีผลการดำเนินงานตาม
โครงการที่ทำให้เกิดรางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขันผลงานของผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับประเทศ ดังน้ี 

รางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขัน 
 1 . สถานศึกษ าในสั งกั ด  ส ำนักงาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าประถมศึกษ า
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัลความสำเร็จจากการแข่งขันมหกรรมความสามารถ   
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม 
โดยมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 25 จากจำนวนทั้งสิ้น 48 เขต สรุปเหรียญรางวัล ดังน้ี 
 

ชนะเลิศ 
รอง

ชนะเลิศ
อันดับ 1 

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2 

ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม 

5 4 10 105 68 27 24 

 2. รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ได้แก่ 
 

ท่ี กลุ่ม/สาระ รายการกิจกรรม สถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน 

1 คณิตศาสตร ์
การแข่งขันเวทคณิต  
ป.1 - ป.3 

โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน 

นางสาวณัชญ์ชญาน์ 
แตงหนู 

2 
ศิลปะ -
ทัศนศิลป ์

การแข่งขันการสรา้งภาพด้วย
การปะติด ม.1 - ม.3 

โรงเรียนสมาคม
เลขานุการสตรี 1 

นางธนิศานันท์  
รฐาคงสินธนชัย 

3 
ศิลปะ -
ดนตรี 

การแข่งขันเด่ียวจะเข้  
ป.1 - ป.6 

โรงเรียน 
บ้านมรสวบ 

นายปิยเทพ  
ไชยวารี 

4 ศิลปะ -
ดนตรี 

การแข่งขันวงอังกะลุง  
ม.1 - ม.3 

โรงเรียน 
บ้านห้วยน้ำพ ุ

นายอนุรักษ์  
นางแก้ว 

5 
เรียนรวม -
ศิลปะ 

การแข่งขันการวาดภาพระบาย
สี ประเภทนักเรียนออทิสติก  
ป.1-ป.6 

โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน 

นางสาววจี  
สลักคำ 
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 3. สรุปโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ เรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังน้ี 

ที่ โรงเรียน 
จำนวน
เหรียญ 

ที่ โรงเรียน จำนวน
เหรียญ 

1 บ้านในล็อค 9 22 บ้านช้างเผือก 2 
2 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 7 23 บ้านย่านซื่อ 2 
3 บ้านไชยราช 7 24 บ้านไร่บนสามัคค ี 2 
4 บ้านทองมงคล 6 25 สมาคมเลขานุการสตรี 1 2 
5 หาดสนุกราษฎร์บำรงุ 5 26 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 1 
6 อนุบาลบางสะพาน 5 27 มูลนิธิศึกษา 1 
7 บ้านคั่นกระได 5 28 บ้านดอนสง่า 1 
8 บ้านมรสวบ 5 29 บ้านทองอินทร์ 1 
9 บ้านหนองห้วยฝาด 4 30 บ้านคลองลอย 1 
10 บางสะพาน 4 31 บ้านคลองวาฬ 1 
11 วัดธงชัยธรรมจักร 3 32 อนุบาลบางสะพานน้อย 1 
12 บ้านทุ่งกะโตน 3 33 บ้านสีดางาม 1 
13 บ้านบางสะพานน้อย 2 34 บ้านอ่างทอง 1 
14 อนุบาลเมืองฯ (สละชีพ) 2 35 บ้านยางเขา 1 
15 บ้านวังน้ำเขียว 2 36 บ้านดอนสำราญ 1 
16 วัดดอนยาง 2 37 บ้านท่าฝาง 1 
17 บ้านห้วยน้ำพุ 2 38 บ้านคอกช้าง 1 
18 อรุณวิทยา 2 39 บ้านหนองปุหลก 1 
19 กิตติคุณ 2 40 บ้านหนองเสือ 1 
20 บ้านดอนทอง 2 41 สามัคครี่วมจิต 1 
21 บ้านบางเจริญ 2 รวมทั้งสิ้น 105 
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 เป็นตัวแทนในการเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน ๒ รางวัล "ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๘ และ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเรียนรู้   
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๔ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ัวประเทศ 
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ครูแกนนำ และตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านดงไม้งาม โรงเรียนธนาคารออมสิน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม    
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ณ โรงแรม
กานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ 
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โรงเรียนบางสะพานนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจรติ 

วันที่  24 – 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โรง เรียน ในสั งกั ดผ่ านการประ เมินและได้รับตราพระราชทาน "บ้ าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย "วันที่  22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องฟินิกซ์ ๑ -๓          
อิมแพคเอ็กซิปิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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 โรงเรียนบ้านดอนทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ 
นำเสนอผลงานการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัด  
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 
4 (Cluster) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 โรงเรียนในสังกัดได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย          
อินโฟกราฟิก (Infographics) โรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics) 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการ
คำนวณด้วย Active Learning วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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 โรงเรียนอนุบาลทับสะแกได้รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste 
School) ป ี2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 
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ภาคผนวก 

ท่ีปรึกษาและคณะทำงาน 
 
 
 
 

 
 
 
ที่ปรึกษา 
 นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก      รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 นายสมหวง  ขุนพรหม     รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
  
คณะทำงาน 
 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
 นางเสาวรรณี ธรรมโร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
 นางพรรณทิพา ชูชื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางเกตุแก้ว อัตตะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางสาวผ่องศรี น่ิมน้อม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
 นางปนิตา เรืองฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
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