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  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน เขต 1  เปนองคกรทางการศึกษา 
ท่ีมีภารกิจในการจัดการศึกษาสงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด โดยนํานโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สูการปฏิบัติ และใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564        
เปนเครื่องมือในการขับเคล่ือนการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด      

รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564   
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ของปท่ีผานมา เพื่อนําไปใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เผยแพรตอสาธารณชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารจัดการ ตลอดจนใชเปน
ขอมูลสําคัญประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีใหความสําคัญและความรวมมือในการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําใหรายงานฉบับนี้สมบูรณ  
 
                                                     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
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1 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

บรบิททั่วไป 
 

ท่ีต้ังและอาณาเขต 

28จังหวัดประจวบคีรีขันธ28 เปนจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจาก ทิศเหนือ
จรดทิศใต ประมาณ 212 กิโลเมตร และชายฝงทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสวนท่ีแคบท่ีสุด           
ของประเทศอยูในเขตตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จากอาวไทยถึงเขตแดนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
ประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) 
ประมาณ 323 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ช่ัวโมงเศษและตามเสนทางรถไฟสายใต                   
ประมาณ 318 กิโลเมตร  ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ช่ัวโมง มีเนื้อท่ีประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร    
หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้
 
 

 

 
 
ทิศเหนือ ติดตอกับอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 
ทิศใต  ติดตอกับอําเภอทาแซะ และอําเภอปะทิว 
  จังหวัดชุมพร   
ทิศตะวันออก ติดตอกับทะเลอาวไทย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 

  
 
 
 
 

สว่นที่ ๑ บทนาํ 



 

 
2 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

การปกครอง 

 แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ 
 

 
จังหวัดประจวบคีรีขันธมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 7ท้ังหมด 61 แหง ประกอบดวย องคการ 

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เทศบาลเมือง 7 2 แหง ไดแก เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ7 และเทศบาลเมืองหัวหิน7, เทศบาลตําบล7 14 แหง, และองคการบริหารสวนตําบล7  44 แหง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนหนวยงานสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางท่ัวถึงใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ต้ังอยูเลขท่ี 239/1 หมูท่ี 2ตําบลคลองวาฬ 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีสภาพพื้นท่ีเปนไหลทวีป ทิศตะวันตก เปนเทือกเขา      
ตะนาวศรี ซึ่งเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมารลาดเอียงสูชายฝงทะเล และ
บริเวณสวนกลางของพื้นท่ีฝงตะวันออกมีภูเขากระจัดกระจายท่ัวไป บริเวณชายฝงทะเล ไดแก เขาชองกระจก  
เขาลอมหมวก เขาตามองลาย เปนตน นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามเปนแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจ 
ไดแก  ชายหาดอาวมะนาว  อาวประจวบคีร ีข ัน ธ  อาวนอย หาดแมรําพึง ฯลฯ มีคลองสําคัญ ไดแก            
คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองบานกรูด สภาพดินโดยท่ัวไปเปนดินรวนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณและมีความชุมช้ืนสูง โดยเฉพาะ อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขตพืน้ที่ในความรบัผดิชอบ 

แผนผังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
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  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 รับผิดชอบการบริหาร        
จัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 118 โรง 4 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอ        
ทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย 

เขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 

อําเภอ 
พื้นท่ี 

(ตร.กม.) 

ระยะทางจาก
อําเภอถึง

จังหวัด (กม.) 

เขตปกครอง 

ตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. หมูบาน 

เมืองประจวบคีรีขันธ 830 - 6 1 2 5 63 
ทับสะแก 538 34 6 - 1 6 65 
บางสะพาน 868 87 7 - 3 7 71 
บางสะพานนอย 720 110 5 - 1 5 41 

รวม 2,956 - 24 1 7 23 240 
 

อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  1 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนหนวยงานอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใตเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546           
มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 
  1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน และความตองการของทองถ่ิน      
  2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา  
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานตนสังกัดทราบ รวมท้ังกํากับติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว 
  3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพื่อสงเสริม สนับสนุน          
การจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล  องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
                10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา 
 
 
       11. ประสานการปฏิบัติงานท่ัวไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตารางท่ี  1 
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  12. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมอบหมาย 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 แบงสวนราชการตามกฎกระทรวง

วาดวยการกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพุทธศักราช 2546       

และ 2553 เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุนพรอมรับการเปล่ียนแปลง

และบริหารงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์  โดยแบงสวนราชการภายในตามโครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดังนี้ 
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  ระบบบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

บริหารงานโดยการมีสวนรวมขององคคณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ

การศึกษา ดังนี้ 

 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

 

 
 

1. นายมังกรแกว   ดรุณศิลป ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

  ประธานกรรมการ 

2. นายวัชรินทร  บัวดวง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกก กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานของรัฐ 

3. นางเพชรสุภัค  กิจสกุล ผูอํานวยการโรงเรียนอรุณวิทยา กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานของเอกชน 

4. นายบุญชู   อังสวัสด์ิ ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย กรรมการ 
5. นางธัณยสิตา สุรศิษฐชานล ผูอํานวยการโรงเรียนบานค่ันกระได กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   
6. นางหริณญา รุงแจง ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย        

และประเมินผล 

7. นางกันยมาส  ชูจีน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1  

   กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร 
                               การศึกษา 

8. นายไพรัช  มณีโชติ ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

9. นายขจรเกียรติ เครือประดับ     ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา  

กรรมการและเลขานุการ               
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สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับช้ัน และหองเรียน  
 

ระดับช้ัน ชาย หญิง รวม หองเรียน 
อนุบาล 1    360   312   672  55 
อนุบาล 2 1,153 1,105 2,258 135 
อนุบาล 3 1,230 1,160 2,390 138 
รวมระดับกอนประถมศึกษา 2,743 2,577 5,320 328 
ประถมศึกษาปท่ี 1 1,470 1,300 2,770 148 
ประถมศึกษาปท่ี 2 1,357 1,204 2,561 146 
ประถมศึกษาปท่ี 3 1,405 1,308 2,713 149 
ประถมศึกษาปท่ี 4 1,354 1,289 2,643 148 
ประถมศึกษาปท่ี 5 1,221 1,259 2,480 145 
ประถมศึกษาปท่ี 6 1,307 1,196 2,503 144 
รวมระดับประถมศึกษา 8,114 7,556 15,670 880 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 544 376 920 41 
มัธยมศึกษาปท่ี 2 503 430 933 43 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 489 412 901 40 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน 1,536 1,218 2,754 124 
มัธยมศึกษาปท่ี 4 21 40 61 2 
มัธยมศึกษาปท่ี 5 20 26 46 2 
มัธยมศึกษาปท่ี 6 14 38 52 2 
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 55 104 159 6 

รวมท้ังสิ้น 12,448 11,455 23,903 1,338 

ท่ีมา  :  ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  1 

 ปการศึกษา 2564 ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  2 
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  ขอมูลจํานวนนักเรียนรายอําเภอ จําแนกตามระดับช้ัน 
 

อําเภอ/เพศ/หอง กอนประถม ประถมศึกษา ม.ตน ม.ปลาย รวม 

เมืองประจวบฯ 

ชาย 718 2,193 261 - 3,172 

หญิง 658 2,063 206 - 2,927 

รวม 1,376 4,256 467 - 6,099 

หอง 93 263 22 - 378 

ทับสะแก 

ชาย 454 1,336 239  - 2,029 

หญิง 455 1,220 168 - 1,843 

รวม 909 2,556 407 - 3,872 

หอง 64 164 19 - 247 

บางสะพาน 

ชาย 1,037 2,964 649 55 4,705 

หญิง 953 2,798 526 104 4,381 

รวม 1,990 5,762 1,175 159 9,086 

หอง 106 288 48 6 448 

บางสะพานนอย 

ชาย 534 1,621 387  - 2,542 

หญิง 511 1,475 318  - 2,304 

รวม 1,045 3,096 705  - 4,846 

หอง 65 165 35  - 265 

รวม 

ชาย 2,743 8,114 1,536 55 12,448 

หญิง 2,577 7,556 1,218 104 11,455 

รวม 5,320 15,670 2,754 159 23,903 

หอง 328 880 124 6 1,338 

รอยละ 22.26 65.56 11.52 0.66 100 
 

ท่ีมา  :  ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต  1 

          ปการศึกษา  2564  ณ  วันท่ี  25  มิถุนายน  2564 

 3. จํานวนนักเรียนจําแนกตามขนาดและจํานวนนักเรียน 

     3.1) ขนาดท่ี 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีท้ังหมด 59 โรง   คิดเปนรอยละ 49.60  

     3.2) ขนาดท่ี 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีท้ังหมด 25 โรง   คิดเปนรอยละ 21.00 

     3.3) ขนาดท่ี 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีท้ังหมด 15 โรง   คิดเปนรอยละ 12.60 

     3.4) ขนาดท่ี 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีท้ังหมด  9  โรง   คิดเปนรอยละ   7.60 

     3.5) ขนาดท่ี 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีท้ังหมด  9  โรง    คิดเปนรอยละ   7.60 

     3.6) ขนาดท่ี 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีท้ังหมด  1  โรง   คิดเปนรอยละ   0.80 

     3.7) ขนาดท่ี 7 มีนักเรียน  2,500 คนข้ึนไป   ไมมี 

 

 

ตารางท่ี  3 
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                   ขอมูลจํานวนโรงเรียนรายอําเภอ จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

 

อําเภอ 
ขนาด 

1 
ขนาด  

2 
ขนาด 

3 
ขนาด 

4 
ขนาด 

5 
ขนาด 

6 
ขนาด 

7 
รวม 

เ ม ือ ง ป ร ะ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ  22 6 3 2 1 1 - 35 

ทับสะแก 13 7 2 2 1 - - 25 

บางสะพาน 14 9 6 2 5 - - 36 

บ า ง ส ะ พ า น นอย 10 3 4 3 2 - - 22 

รวม 59 25 15 9 9 1 - 118 

รอยละ 50.00 21.19 12.71 7.63 7.63 0.84 - 100 

ขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จําแนกรายอําเภอ 
 

อําเภอ 
โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

โรงเรียน 
ขยายโอกาส 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
เมืองประจวบคีรีขันธ 22 37.29 7 20.00 
ทับสะแก 13 22.03 6 17.14 
บางสะพาน 14 23.73 12 34.29 

บ า ง ส ะ พ า น น อ ย  10 16.95 10 28.57 

รวม 59 100 35 100 
รอยละ 62.77 37.23 

ขอมูลจํานวนระดับช้ันท่ีเปดสอนประจําปการศึกษา 2564 จําแนกรายอําเภอ   
 

อําเภอ 
ระดับช้ันท่ีเปดสอน 

อ.1-ป.6 อ.1-ม.3 อ.1-ม.6 รวม 
เมืองประจวบคีรีขันธ 28 7 - 35 
ทับสะแก 19 6 - 25 
บางสะพาน 24 11 1 36 

บ า ง ส ะ พ า น น อ ย  12 10 - 22 

รวม 83 34 1 118 
รอยละ 70.34 28.81 0.85 100 

 
  
 
 
 

ตารางท่ี  4 

ตารางท่ี  5 

ตารางท่ี  6 
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จํานวนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  ท้ังหมด           
จํานวน 118 โรง  ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
 

บานหนองกก    บานทุงเคล็ด 
ดานสิงขร     อุดมราชภักดี 
บานทางหวาย    บานหนองหิน 
บานคลองวาฬ    บานหวากอมิตรภาพที่ 72 
บานหวยใหญ    เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห    บานหวยนํ้าพุ 
ประชารังสรรค    วัดปากคลองเกลียว 
บานทาฝาง     วัดบอนอก(ทองวิทยา) 
บานคอกชาง    บานหนองปุหลก 
บานยุบพริก     บานคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบครีีขันธอนุสรณ     บานบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ(สละชีพ)   บานคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรขีันธ    หาดสนุกราษฎรบํารุง 
ประชาสงเคราะหอุปถัมภ      บานอาวนอย 
บานหนองเสือ    เนินแกววิทยาคาร 
บานยานซ่ือ     สามัคคีรวมจิต 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)   วังมะเดื่อ 
ประชาบรูณะวิทยา  
 

ทั้งหมด 35 โรง 

อําเภอบางสะพาน 

บานหวยทรายขาว  บานดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บานถ้ําเขานอย 
บานดอนสงา  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกิตทัตตานนท  บานดงไมงาม 
บานมรสวบ  บานเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บานหนองจันทร 
บานยางเขา  บานหนองหญาปลอง 
บานวังยาว   บานทองมงคล 
บานราษฎรประสงค  บานธรรมรัตน 
บานในล็อค   วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง   บานหนองมงคล 
วัดถ้ําคีรีวงศ               บานหนองระแวง 
บานชะมวง                   บานหินกอง 
บานหวยแกว  บานสวนหลวง 
บานทาขาม  บางสะพาน 
บานดอนสํานัก  บานดอนสําราญ        
บานวังนํ้าเขียว               บานคลองลอย 
บานทุงเชือก               ธนาคารออมสิน 
 

ทั้งหมด 36 โรง 
 

อําเภอทับสะแก 
 

บานพุตะแบก          วัดทุงกลาง 
บานดอนใจดี          บานมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง           วัดนาลอม  
อนุบาลทับสะแก           บานดอนทราย 
ประชาราษฎรบํารุง          สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บานเหมืองแร          บานทุงตาแกว 
อางทองพัฒนา          บานไรใน 
บานหินเทิน           บานเนินดินแดง 
ประชาพทิักษ          บานทุงยาว 
บานหวยยางมิตรภาพที่ 35      บานอางทอง 
บานสีดางาม       บานวังยาง 
วัดหนองหอย          บานหนองมะคา 
วัดทุงประดู 

 
 
 
 
 

ทั้งหมด 25 โรง 
 

อําเภอบางสะพานนอย 
 

มูลนิธิศึกษา  บานไรบนสามัคค ี
บานบางเจริญ  บานทองอินทร 
บานชางเผือก  บานไชยราช 
อนุบาลบางสะพานนอย บานบางเบิด 
บานฝงแดง   วัดกํามะเสน 
บานหวยสัก  บานทุงสีเสียด 
บานทรายทอง  บานหนองฆอง 
บานทุงไทร   บานบางสะพานนอย 
วัดดอนตะเคียน  บานทุงกะโตน 
บานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ) บานหนองหวยฝาด 
วัดเขาราษฎรบํารุง  บานปากแพรก 
 
 

 
 
 
 

ทั้งหมด 22 โรง 
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             กลุมโรงเรียนจําแนกตามอําเภอ 
 

อําเภอ/กลุมโรงเรียน จํานวนโรงเรียน 
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ 
1. กลุมโรงเรียนบอนอก 
2. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 1 
3. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 2 
4. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 3 
5. กลุมโรงเรียนคลองวาฬ 
6. กลุมโรงเรียนหวยทราย 

 
8 
5 
5 
6 
7 
4 

อําเภอทับสะแก 
7. กลุมโรงเรียนหวยยาง 
8. กลุมโรงเรียนทับสะแกนาหูกวาง 
9. กลุมโรงเรียนเขาลานพัฒนา 
10. กลุมโรงเรียนอางทอง 

 
6 
6 
6 
7 

อําเภอบางสะพาน 
11. กลุมโรงเรียนธงชัย 
12. กลุมโรงเรียนแมรําพึงพงศประศาสน 
13. กลุมโรงเรียนชัยเกษม 
14. กลุมโรงเรียนกําเนิดนพคุณ 
15. กลุมโรงเรียนรอนทองมงคล 

 
5 
7 
8 
6 

10 
อําเภอบางสะพานนอย 
16. กลุมโรงเรียนบางสะพาน 
17. กลุมโรงเรียนไชยราชชางแรก 
18. กลุมโรงเรียนทรายทอง 
19. กลุมโรงเรียนปากแพรก 

 
5 
7 
6 
4 

รวม 118 
 

 
การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) 

 มีจํานวน 14  ครอบครัว  นักเรียนท้ังส้ิน  14  คน  จําแนกตามชวงช้ัน  ดังนี้ 
   *   ปฐมวัย  จํานวน  6 คน 
    *  ชวงช้ันท่ี 1  จํานวน  8  คน       
                    ขอมูล ณ วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  7 
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     ขอมูลจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 

ที ่ ประเภท / ตําแหนง จํานวน (คน) 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.  

1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 1 
2 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1)  
3 ศึกษานิเทศก 8 

3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)  
4 นักจัดการงานท่ัวไป 5 
5 นักวิชาการศึกษา 6 
6 นักประชาสัมพันธ 1 
7 นักทรัพยากรบุคคล 6 
8 นักวิชาการเงินและบัญช ี 7 
9 นักวิชาการพัสดุ 1 

10  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 
11 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 6 
12 นิติกร 2 
13 เจาพนักงานธุรการ 5 
14 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 1 
ที ่ ประเภท / ตําแหนง จํานวน (คน) 

15 ลูกจางประจํา 5 
16 พนักงานราชการ 3 
17 ลูกจางชั่วคราว / อัตราจาง 13 

รวมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานทั้งสิ้น 75 
4. ขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา  

18 ผูอํานวยการสถานศึกษา 100 
19 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 9 
20 คร ู 1,164 
21 ลูกจางประจํา 29 
22 พนักงานราชการ 56 
23 ลูกจางชั่วคราว / อัตราจาง 208 

รวม 293 
รวมขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น 1,566 

 

          ที่มา  : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ เขต 1  
                    ปการศึกษา  2564  ณ  วันท่ี  25 มิถุนายน 2564 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  8 
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ด้านคณติศาสตร์ ด้านภาษาไทย รวมเฉลีย่ 2 ด้าน 

ระดับเขตพ้ืนที ่ ระดับจังหวดั ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกดั ระดับประเทศ 

                    
สรุปผลการพัฒนาการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

 
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 รวมกับสถาบันทดสอบ 
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดดําเนินการสอบใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ดานความสามารถ   
ทางคณิตศาสตรและภาษาไทย  ปการศึกษา  2563 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้  
1. ผลการดําเนินงาน การประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
ตารางท่ี 9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
             ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 

ความสามารถ ระดับเขต
พื้นท่ี 

ระดับ
จังหวัด 

ระดับศึกษาธิการ
ภาค 

ระดับ
สังกัด 

ระดับประเทศ 

ดานคณิตศาสตร 46.25 41.68 40.82 41.30 40.47 
ดานภาษาไทย 51.05 48.32 48.03 47.76 47.46 
รวมเฉลี่ย 2 ดาน 48.65 45.00 44.42 44.53 43.97 

 จากตารางท่ี 9 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   
ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบวา     

1. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉลี่ย 
ทุกระดับ  

2. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉลี่ย 
ทุกระดับ  

3. คะแนนเฉล่ียรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  

 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
  

 แผนภูมิท่ี 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3                
ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นท่ี ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ 
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   ตารางท่ี 10 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  
                เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563 
                กับปการศึกษา 2562 
 

ความสามารถ 
คาเฉลี่ยรอยละ รวมเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 + เพิ่ม / - ลด 
ดานคณิตศาสตร 51.70 46.25 -5.45 
ดานภาษาไทย 51.84 51.05 -0.79 
รวมเฉลี่ย  51.77 48.65 -3.12 

                
                 จากตารางท่ี 10  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2562 พบวา 
 1. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานคณิตศาสตร ปการศึกษา 2563 ลดลง 5.45 

2. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานภาษาไทย ปการศึกษา 2563 ลดลง 0.79 
3. คะแนนเฉล่ียรวม 2 ดาน ปการศึกษา 2563 ลดลง 3.12 
 

 
 
 แผนภูมิท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563  

เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2562 
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ตารางท่ี 11 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ 
             คาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
 

ความสามารถ 

คาเฉลี่ยรอยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับสพฐ. 
2563 

ระดับเขตพื้นท่ี 
2563 

+ เพิ่ม  
- ลด 

ดานคณิตศาสตร 41.30 46.25 +4.95 

ดานภาษาไทย 47.76 51.05 +3.29 

รวมเฉลี่ย 2 ดาน 44.53 48.65 +4.12 

 
 จากตารางท่ี 11  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปการศึกษา 2562 พบวา 

1. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉล่ีย 
ระดับ สพฐ. 4.95 

2. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉล่ีย 
ระดับ สพฐ. 3.29 

3. คะแนนเฉล่ียรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับ สพฐ. 4.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) 
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ตารางท่ี 12 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 25623 เปรียบเทียบ  
              คาเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
 

ความสามารถ 
คาเฉลี่ยรอยละ รวมเฉลี่ย 

ระดับประเทศ 
ปการศึกษา 2563 

ระดับเขตพื้นท่ี 
ปการศึกษา 2563 

+ เพิ่ม  
- ลด 

ดานคณิตศาสตร 40.47 46.25 +5.78 
ดานภาษาไทย 47.46 51.05 +3.59 
รวมเฉลี่ย 2 ดาน 43.97 48.65 +4.68 
 
 จากตารางท่ี 12  ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบคาเฉล่ีย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ พบวา 
 1. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นท่ี  
    สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  5.78 

2. คะแนนเฉล่ียความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นท่ี  
   สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 3.59 
3. คะแนนเฉล่ียรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นท่ี สูงกวาคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 4.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
                    แผนภูมิท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 
เปรียบเทียบคาเฉล่ียระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ  
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2. ผลการดําเนินงาน การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2563  
    2.1 ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี 
 ตารางท่ี 13  แสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  
ปการศึกษา 2563 จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 

หนวยงาน 
คะแนนเฉล่ียรอยละ ระดับคุณภาพ 

อานออก
เสียง 

อานรูเรื่อง รวมเฉลี่ย 
อานออก

เสียง 
อานรูเรื่อง รวมเฉลี่ย 

สพป.ปข.1 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 
จังหวัด 74.76 73.13 73.94 ดี ดี ดี 
ศึกษาธิการภาค 76.31 73.22 74.81 ดีมาก ดี ดี 
สังกัด 74.13 72.23 73.20 ดี ดี ดี 
ประเทศ 74.14 71.86 73.02 ดี ดี ดี 

จากตารางท่ี 13 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรอยละ พบวา ความสามารถการอานออกเสียง ของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  สูงกวาระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด
และระดับประเทศ    

ความสามารถการอานรูเรื่อง ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1      
ตํ่ากวาระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ  คาคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 2 ดานตํ่ากวา
ระดับจังหวัด  ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ        
           เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพ พบวา ความสามารถการอานออกเสียง การอานรูเรื่อง และรวมเฉล่ีย               
2  สมรรถนะ มีคุณภาพอยูในระดับดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 5 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
ปการศึกษา 2563 จําแนกตามหนวยงานท่ีสังกัด 
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แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถ
ดานการอานออกเสียง 

 

ตารางท่ี 14  เปรียบเทียบผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ีการประเมินความสามารถดานการอาน            
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563  

สพป.ปข.1 
คะแนนเฉล่ียรอยละ ระดับคุณภาพ 

อานออก
เสียง 

อานรูเรื่อง รวมเฉลี่ย อานออก
เสียง 

อานรูเรื่อง รวมเฉลี่ย 

ปการศึกษา 2562 66.88 70.36 68.62 ดี ดี ดี 
ปการศึกษา 2563 74.95 70.38 72.66 ดี ดี ดี 

จากตาราง ท่ี 14 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉล่ียรอยละของความสามารถดานการอานออกเสียง               
และความสามารถดานการอานรูเรื่อง พบวา ปการศึกษา 2563 มีคาเฉล่ียสูงกวาปการศึกษา 2562 ในดาน    
การอานออกเสียง  มีคาเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 8.07  และดานการอานรูเรื่อง  มีคาเฉล่ียเพิ่มสูงข้ึน 0.02 
           เม่ือพิจารณาระดับคุณภาพ พบวา ความสามารถดานการอานออกเสียงและความสามารถดานการอานรูเรื่อง 
รวมเฉล่ีย 2 ดาน มีคุณภาพอยูในระดับดี 

ตารางท่ี 15 ผลการประเมินระดับเขตพื้นท่ี เปรียบเทียบผลประเมินความสามารถดานการอาน             
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 
 

 
 
 
หนวยงาน 

คะแนนเฉลี่ยรอยละ 
เปรียบเทียบ

คาเฉลี่ยรอยละ 
คะแนนเฉลี่ยรอยละ 

 

ระดับ

คุณภาพ 

อานออก
เสียง 

ป 2562 

อานออก 
เสียง 
ป 2563 

อานรูเร่ือง 
ป 2562 

อานรูเร่ือง 
ป 2563 

อานออก   
เสียง 

อานรูเร่ือง 
รวมเฉลี่ย 
ป 2562 

รวมเฉลี่ย 
ป 2563 

รวมเฉลี่ย 
 

สพป.ปข.1 66.88 74.95 70.36 70.38 +8.07 +0.02 68.09 72.66 +4.75     ดี 

 
 
 

    

  
  
 
 

 
                  แผนภูมิท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนช้ันประถมศึกษา      
ปท่ี 1  ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 
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                   แผนภูมิท่ี 7 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถดานการอานรูเรื่อง 
 
 
 

                         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาคุณภาพ 

 1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 94.33 ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A  ลําดับท่ี 103 

 2. โดยสรุปผลการประเมินตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)          
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามองคประกอบ 5 ดาน สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 คาคะแนนรวม 4.46224 หรือคิดเปนรอยละ 89.24 คาคะแนน
อยูในระดับ ระดับมาตรฐานข้ันสูง 

       3. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารและจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา         
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (พ.ศ. 2560) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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            4. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564           

 
 

 
 
 
 

หนาท่ี 
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  ตามรัฐรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ        
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนา เพื่อใหประเทศไทย
ส า ม า ร ถ ย ก ร ะ ด ับ ก า ร พ ัฒ น า ใ ห บ ร ร ล ุต า ม ว ิส ัย ท ัศ น  “ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ม ีค ว า ม ม ั่น ค ง  ม ั่ง ค ั่ง  ย ั่ง ย ืน  เ ป น ป ร ะ เ ท ศ พ ัฒ น า แลว   
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึงไดประกาศยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 -
2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรชาติ ดังนี ้
  1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง   
  2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
  3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
  4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความสามารถเสมอภาคทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
  6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ท่ียึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีเปาหมายการพัฒนา    
เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนท่ีสมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมท่ีดี มีจิตสาธารณะ และ
มีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง ท่ีมีทักษะความรูความสามารถ  
และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 การพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน สามารถเขาถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะในการทํางานท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทางการศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยต้ังแตแรกเกิด  
จนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกท่ีขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค 
รวมท้ังความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลว 
ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ไดแก การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา (Access) ความเทาเทียมการศึกษา 
(Equitly) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทการเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
ในระยะ   20 ปขางหนา และมียุทธศาสตร 6 ประการ 1) การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ           2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ                    3)  การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู  4) การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและ 
 

สว่นที่ ๒ 
ทิศทางการขบัเคลื่อนคณุภาพการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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ความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกําหนดประเด็นการพัฒนาไว 
23 ประเด็น  มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาโดยเฉพาะคือ ประเด็นท่ี 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต และประเด็นท่ี 12 การพัฒนาการเรียนรู 
 นอกจากนี้ ยังมีแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากําหนดใหมีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น ดังนี้       
1) การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรูโดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็ก       
กอนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรอง
และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและอาจารย  5) การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนอง                  
การเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานทางการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ   
เปาประสงค อัตลักษณองคกร ท่ีเช่ือมโยงและสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้   

วิสัยทัศน (Vision) 

         มุงมั่นสูคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผูเรียนตามทักษะศตวรรษท่ี 21  นอมนําศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 

       1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง 
       2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
       3. พัฒนานักเรียนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคและทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
       4. พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การทํางานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 
      5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม โดยใชพื้นท่ีเปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก       
ในการขับเคล่ือน 
      6. สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน   
      7. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถ่ินและทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

เปาประสงค (Mission) 

      1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพและเสมอภาค  
      2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามชวงวัยไดสมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
      3. นักเรียนมีคุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงคตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลท่ี 10 และมี
ทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
      4. พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีศักยภาพในการจัดการศึกษา              
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
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      5. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และใชนวัตกรรม
เปนกลไกในการขับเคล่ือนการศึกษาข้ันพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล  
      6. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีการบูรณาการทํางาน มีการบริหารแบบมีสวนรวม          
ใชภูมิปญญาทองถ่ินและทรัพยากรท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางยั่งยืน   
      7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
      7.1 คาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 อยูลําดับท่ี 1 ใน 5   
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 อยูลําดับท่ี 1 ใน 10 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 อยูลําดับท่ี 1 ใน 5 ของระดับประเทศ  
      7.2 คาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3  และช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 6 มีคาเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 3  
      7.3 คาเฉล่ียการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน (NT) ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 รวม 2 ดาน 
เพิ่มข้ึนรอยละ 3 อยูลําดับท่ี 1 ใน 10 ของประเทศ และมีคาเฉล่ียรวมเพิ่มข้ึนรอยละ 3   
      7.4 คาเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ กลุมสาระภาษาตางประเทศ ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี 3 สูงกวาระดับประเทศ 
       8. การบริหารจัดการเขตพื้นท่ีการศึกษา  
      8.1 ผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกตัวบงช้ีไดระดับคุณภาพดีเยี่ยม และ
คะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึน 0.50  
      8.2 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)  
สูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ อยูในระดับคุณภาพ  
      8.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามตัวช้ีวัด
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยูในระดับดีเยี่ยม  
      8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ออนไลน (ITA Online) คาเฉล่ียรวมรอยละ 90 ข้ึนไป  

อัตลักษณ (Identity) 

        ยิ้ม ไหว ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม 

นโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  

นโยบายท่ี ๑  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

นโยบายท่ี ๒  การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ  
นโยบายท่ี ๓  การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
นโยบายท่ี ๔  การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ 
                 เหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
นโยบายท่ี ๕  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

นโยบายท่ี ๖  การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดกําหนดนโยบาย มาตรการและ    

แนวทางการดําเนินการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา ดวยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สราง          
8 จุดเนน  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา  4  คืน 
๑. คืนผูบริหารสูโรงเรียน   

ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารงานโรงเรียนเปนหลัก   มีความต้ังใจ ทุมเท ศรัทธา บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ  สงเสริม สนับสนุน จัดหา ส่ือ เทคโนโลยี แหลงเรียนรู  ควบคุม กํากับ ติดตาม นิเทศ การจัด      
การเรียนการสอน  ดําเนินการสังเกตการสอนครูอยางนอยคนละ 1 ช่ัวโมงตอเดือน 

                           มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๑. สรางความตระหนักในการบริหารสถานศึกษาใหกับผูบริหารและรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
  ๒. สงเสริม พัฒนาสมรรถนะผูบริหารโดยจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนและสรางชุมชนแหงการเรียนรู    

ทางวิชาชีพ 
 
 
๓. สงเสริมและพัฒนาผูบริหารใหมีความรู  ทักษะในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช            

เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
๔. ผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจเยี่ยม ติดตาม          

การดําเนินงานของสถานศึกษา ๑๐๐% 

แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 4 คนื 4 สราง 

รูปแบบการพฒันาคณุภาพการศกึษา 4 คืน 4 สราง 8 จุดเนน   
สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ เขต 1 
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๕. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษายกยอง เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
๑.จัดทําขอมูลสารสนเทศ ในระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถานศึกษา 
๑. วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการนิเทศภายใน 
๒. ผูบริหารใชเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางเปนระบบ         

มีประสิทธิภาพ  
๓. ผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการสราง พัฒนาส่ือ นวัตกรรม อุปกรณ 

การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ 
๔. กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
๕. ผูบริหารสถานศึกษาสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษา หรือสนับสนุน 

สงเสริมการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาภายในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ 
๖. ยกยอง เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

2. คืนครูสูหองเรียน  
ครูปฏิบัติหนาท่ีสอนเต็มเวลา เต็มความรู เต็มความสามารถ ไมทอดท้ิงหองเรียนระหวางสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ 
ดูแล ชวยเหลือ นักเรียนอยางท่ัวถึง  ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลตามตัวช้ีวัดอยางครบถวน 

                            มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. สรางความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับผูบริหารและครู และรวมวางแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษาระดับตางๆ 
๒. สงเสริมและพัฒนาครูดวยเทคโนโลยีการส่ือสารทางไกล เพิ่มสมรรถนะ ทักษะในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูและตามความตองการท่ีจําเปนของคร ู
๓. สงเสริม สนับสนุนส่ือเทคโนโลยี ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ผานเว็บไซต

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
๓. สงเสริม และพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเปนเครื่องมือ    

ในการบริหารจัดการช้ันเรียน จัดการเรียนการสอน ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู สามารถ     
สรางนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน 

๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู 
๖. วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน 
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              ระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
  ๑. วางแผน และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิชาการศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
  ๒. ใชศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา เปนฐานในการรวมมือในการพัฒนาบุคลากร และการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรยีนรู 
  ๓. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนรู การแขงขันทักษะวิชาการท่ีสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูตางๆ 
ระดับสถานศึกษา 
  ๑. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมศักยภาพของนักเรียนดวยรูปแบบ        

ท่ีหลากหลาย Active learning 
  ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ท่ีสงเสริมทักษะตามธรรมชาติวิชาทุกกลุม

สาระการเรียนรู 
  ๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูผานระบบดิจิทัล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๔. วัดและประเมินผลการพัฒนานักเรียนตามตัวช้ีวัดอยางครบถวนและนําขอมูลจากการวัด        

และประเมินผลมาศึกษาและแกไขนักเรียนเปนรายกรณี 
  ๕. จัดทําเอกสารธุรการช้ันเรียนครบถวนเปนปจจุบัน 

 

๓. คืนศึกษานิเทศกสูครู  
ศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาท่ี นิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ  วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของโรงเรียนและ

ใหการชวยเหลือ   พัฒนาครูเพิ่มสมรรถนะใหตรงตามความตองการจําเปน  สังเกตการสอนของครู และสะทอนผล 
จัดทําสรุปรายงาน นําผลการนิเทศไปใชพัฒนาโรงเรียน 

                        มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๑. วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของโรงเรียน จัดทําขอมูลสารสนเทศ ระบบขอมูลของโรงเรียนในสังกัด 

วางแผน จัดทําแผนท่ีสถานศึกษา กําหนดกลุมสีแดง เหลือง เขียว 
   ๒. จัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและแผนนิเทศติดตามของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
   ๓. พัฒนารูปแบบการนิเทศ PT-Master Supervisor PCK๑ Model 
   ๔. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนโดยศึกษานิเทศกประจําศูนยเครือขาย

คุณภาพการศึกษา ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๕. สงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตาม การนิเทศภายใน  ติดตามภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
   ๖. สรุปและรายงานผลการนิเทศ ตลอดจนนําผลการนิเทศมาวางแผนพัฒนา 
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
   ๑. จัดทําขอมูลโรงเรียนภายในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
   ๒. รวมกับศึกษานิเทศก นิเทศติดตามโรงเรียนในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา  ตามบริบทและ

ความพรอมของโรงเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 
 
   ๓. สรุปผลการนิเทศของโรงเรียนภายในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนนําผลการนิเทศ

มาวางแผนพัฒนา 
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ระดับสถานศึกษา 
   ๑. สรางความรูความเขาใจกับบุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศ ประโยชนท่ีครู ผูบริหารและ

เด็กนักเรียนจะไดรับจากการนิเทศ 
   ๒. จัดทําขอมูลสารสนเทศผูเรียนรอบดาน และระบบขอมูลของโรงเรียน เพื่อรอบรับการนิเทศ       

ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและการนิเทศภายในของโรงเรียน 
   ๓. วางแผนนิเทศการศึกษารวมกับศึกษานิเทศก โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (นิเทศตามความตองการ

โรงเรียน) 
   ๔. นิเทศครูทุกช้ันเรียนอยางนอยคนละ ๑ ช่ัวโมง โดยศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียน  
   ๕. สรุปและรายงานผลการนิเทศ 
   ๖. นําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

๔. คืนโรงเรียนดีสูชุมชน  
โรงเรียนตองเปนโรงเรียนสีขาว เปนโรงเรียนดีมีคุณภาพ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย อาคารสถานท่ี 

หองเรียน เพียงพอ พรอมใชเปนแหลงเรียนรูและใหบริการชุมชน  ชุมชนศรัทธาและใหความรวมมือกับโรงเรียนสูง 

                            มาตรการและแนวทางการดําเนินการ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ๑. สรางความรู ความเขาใจกับสถานศึกษาในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา         

ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การ บริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   ๒. กําหนดแนวทางการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   ๓. สงเสริมใหโรงเรียนดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   ๔. ติดตามผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา      

การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   ๕. สรุปและรายงานการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัย                  

ในสถานศึกษา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ตลอดจนนําผลมาวางแผน
พัฒนา 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
   1. แลกเปล่ียนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหาร

จัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมภายในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
   2. มีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัย    

ในสถานศึกษา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
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ระดับสถานศึกษา 
   ๑. สรางความรูความเขาใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในดานประกันคุณภาพการศึกษา 

ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 
   ๒. จัดทํามาตรการและดําเนินการสงเสริมดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัย        

ในสถานศึกษาและการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหองเรียน 
   ๓. จัดทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) รวมกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ เพื่อสงเสริมพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา 
  ๔. จัดทําสรปุรายงานผลการดําเนินงาน 

                               แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง 

1. สรางทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมือง 
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหมีความรูความเขาใจและมีเจตคติท่ีดีตอชาติบานเมือง  ยึดมั่นในหลักธรรม     

ของศาสนาท่ีตนนับถือ  มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย  มีความรักเอื้ออาทรตอบุคคล ในครอบครัว 
และชุมชนของตนเอง 

         แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง 

        ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
       1) สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีแสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง  
       2) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการท่ีใหผูเรียนแสดงออก

ถึงความรกัในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

       3) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินการสรางทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมืองของโรงเรียน การ

ปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่น การ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 

             1) มีสวนรวมในการนิเทศและติดตามผลการดําเนินการสรางทัศนคติท่ีถูกตองตอบานเมืองของโรงเรียน 

ในแตละอําเภอท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก

ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

   2) จัดกิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง 

   3) ประสาน สงเสริมการมีสวนรวมของศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาระดับกลุมโรงเรียน 
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     ระดับโรงเรียน 
   1) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พิจารณาจากสภาพบริบทตางๆ ของสถานศึกษา)  

   2) มีการจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษาท่ีแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

   3) จัดกิจกรรมการเรียนรู หรือโครงการท่ีใหผูเรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 

(พิจารณาจากสภาพบริบทตางๆ ของสถานศึกษา) โดยยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง เชน   

 - โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
 - โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - จัดเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถ่ิน 
 - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชกระบวนการทางประวัติศาสตร โดยเนนกระบวนการวิเคราะห 
 - โครงการ/กิจกรรมท่ีแสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ 

2. สรางพื้นฐานท่ีม่ันคง มีคุณธรรม 

มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหรูจักแยกแยะผิดชอบช่ัวดี  ปฏิบัติแตส่ิงท่ีถูกตองดีงาม ปฏิเสธส่ิงท่ีผิด ไมหลง    

ไปในส่ิงท่ีไมเหมาะสม เปนคนดีและเปนแบบอยางท่ีดีใหกับสังคม 

         แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง 

     ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        1) สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง มีคุณธรรม 

จริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกท่ีดี 

        2) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการสรางใหผูเรียนมีหลักคิดท่ีถูกตอง        
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกท่ีดี 

     ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
     สงเสริม และนิเทศติดตาม ใหโรงเรียนในแตละอําเภอไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ท่ีทําให
ผูเรียนสามารถคิดแยกแยะผิดชอบช่ัวดี  ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีดีงามของสังคมไทย 
         ระดับโรงเรียน 
  1) จัดบรรยากาศส่ิงแวดลอมภายในสถานศึกษาใหสะทอนถึงความดีความช่ัว และหลักธรรมคําสอนของศาสนา 
  2) ใชกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem–based Learning : PBL) 

 3) จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เชน 

 - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - โครงการโรงเรียนศีลหา 
 - โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย 
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 - กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนาร ี
 - โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา 
 - โครงการ/กิจกรรมอนุรักษส่ิงแวดลอม 
 - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

- โครงการโรงเรียนสีขาว 
- โครงการ/กิจกรรม บาน วัด โรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงคเพื่อสังคม ฯลฯ 

3. สรางพื้นฐานการมีงานทํา มีอาชีพ 
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหไดรับการฝกฝนและอบรมดานอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝงใหมีนิสัยรักในงาน    

ท่ีทํา ทํางานเปน มีความอดทนและพยายามจนสามารถทํางานนั้นบรรลุผลสําเร็จ ผูเรียนสามารถนําความรู       
ดานอาชีพท่ีไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเอง จนสามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได 
         แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง 
         ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
        1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ      
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
        2) พัฒนารายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

       3) สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด      
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 

      4) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมผูเรียนดานอาชีพของโรงเรียน 
     ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
       1) สรางความรูและความเขาใจ แลกเปล่ียนเรียนรูในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจ        
ในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด 
       2) มีสวนรวมในการนิ เทศติดตามดานการสง เสริมกระบวนการเรียนรูอิ งสมรรถนะและ                
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
     ระดับโรงเรียน 
       1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพท่ีตนเองถนัด เชน 

  - โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
  - โครงการประชารัฐ 
  - โครงการบริษัทสรางการดี (โรงเรียนสุจริต) 
  - กิจกรรมชุมนุมสรางพื้นฐานการมีงานทํา มีอาชีพ 
  - โครงการ/กิจกรรมประกวดการทําอาหารไทย/ขนมไทย  

- โครงการ/กิจกรรมเปดโลกอาชีพ 
- หลักสูตรเช่ือมโยงอาชีวศึกษา 
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน 
- โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพครบวงจร 
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ 
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- สหกรณโรงเรียน 
- โครงการ/กิจกรรม โคกหนองนา ฯลฯ 

        2) จัดใหมีระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ         
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ 
        3) จัดใหมีรายวิชาท่ีสงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ 

4. สรางผูเรียนเปนพลเมืองดี 
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดี 

ดวยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม  โดยไมหวังส่ิงตอบแทน 
         แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง 
         ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

        1) สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาส       

ทําหนาท่ีเปนพลเมืองดีของสังคม 

        2) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในการสรางใหผูเรียนเปนพลเมืองดี        

ของสังคมและประเทศชาติ 

           ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
                    สงเสริมและนิเทศติดตามโรงเรียนแตละอําเภอใหสรางผูเรียนเปนพลเมืองดีของสังคมและ
ประเทศชาติ   
                ระดับโรงเรียน 

          จัดกิจกรรมหรือโครงการท่ีใหผูเรียนเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ และพลเมืองโลกท่ีดี มีคุณธรรม      
มีคานิยมท่ีพึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เชน 

 - โครงการพัฒนายุวทูตความดีสูวิถีพลเมืองโลกในศตวรรษท่ี 21 
 - โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - กิจกรรมสภานักเรียน 
 - โครงการโรงเรียนสีขาว 
 - โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ฯลฯ 

- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา 
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนาร ี/ บําเพ็ญประโยชน 
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน 
- โครงการ/กิจกรรมรักษส่ิงแวดลอม 
- โครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับความเสียสละ เห็นประโยชนสวนรวมปองกันการทุจริต             

การคอรัปช่ัน  
- สารวัตรนักเรียน 
- ลูกเสือจราจร ฯลฯ 
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8  จุดเนนคุณภาพผูเรียน  สพป.ประจวบคีรีขันธ  เขต 1 

 
 จุดเนนที่  1  อานเขียนภาษาไทย 

 
 

 

 

 

 

8 มาตรการ

 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับอําเภอ/ศูนยสงเสริม

ประสิทธิภาพการบริหาร            

การจัดการศึกษา 

ระดับโรงเรียน 

ระดับหองเรียน 

 

จุดเนนคุณภาพผูเรียน 

เกง 

- อานเขียน ภาษาไทย 

- ใสใจคิดคํานวณ 

- ชักชวนยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ 

- ภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 

- ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 

- มีวินัย 

- สุขภาพกายและจิตดี 

 ดี 

มีสุข

 

 

อานออก เขียนได ป.1 - ป.3 

อานคลอง เขียนคลอง 

รูเรื่องการอาน เขียน 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 
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  จุดเนนที่  2  ใสใจคิดคํานวณ 
 

 
 จุดเนนที่  3  ชักชวนยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

คิดเลขเร็ว 

 

 ป.1 - ป.3 

คิดเลขเปน 

คิดแกปญหาได 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 

TOP 10 NT  ป.1 - ป.3 

TOP 5 O-NET 

TOP 10 O-NET 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 



 

 

37 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

               จุดเนนที่  4  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
 

 

              จุดเนนที่  5  ปณิธานปฐมวัยคณุภาพ 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

เขาใจและใชคํา วลี ภาษาทาทาง 

ประโยคส้ันๆ งายๆ ในช้ันเรียน 

 ป.1 - ป.3 

เขาใจและใชประโยค งายๆ ในช้ันเรียน 

สถานศึกษา และชีวิตประจําวัน 

เขาใจและใชประโยคในชีวิตประจําวัน ส่ือสารเรื่องตางๆ 

ใกลตัว ตามสถานการณ 

 ป.4 - ป.6 

 ม.1 - ม.3 

 
- พัฒนาการสมดุลทุกดาน 

- ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร การคิดแกปญหา 

- ทักษะชีวิต ชวยเหลือตนเองได 

- มีความสุข รักการเรียนรู 

 
อ.1 - อ.3 
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               จุดเนนที่  6  สุขภาพกายและจิตด ี
 

 
 

  จุดเนนที่  7  มีวินยั 
 

 
 

 

 

 

 

              จุดเนนที่  8  ใชเทคโนโลย ี
 

 - สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 

- ภาวะโภชนาการดี สมสวน 

- ปลอดภัยจากโรคติดตอ 

- หางไกลจากยาเสพติด 

 
ป.1 - ม.3 

 - การตรงตอเวลา 

- มีระเบียบ 

- สะอาด 

- มีมารยาท 

 
ป.1 - ม.3 



 

 

39 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 
จุดเนนท่ี 1 อานเขียนภาษาไทย 

คําอธิบายจุดเนน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  อานออกเขียนได 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  อานคลอง เขียนคลอง 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  รูเรื่องการอานเขียน 

จุดเนนท่ี ๒ ใสใจคิดคํานวณ 
คําอธิบายจุดเนน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  คิดเลขเร็ว 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  คิดเลขเปน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  คิดแกปญหาได 

จุดเนนท่ี ๓ ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
คําอธิบายจุดเนน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  TOP ๑๐ NT 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  TOP ๕ O-NET 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  TOP ๕ O-NET 

จุดเนนท่ี ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
คําอธิบายจุดเนน 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ๓  เขาใจและใชคํา วลี ภาษาทาทาง ประโยคส้ันๆงายๆในช้ันเรียน  
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ – ๖  เขาใจและใชประโยคงายๆในช้ันเรียน สถานศึกษา และชีวิตประจําวัน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี   ๑ – ๓  เขาใจและใชประโยคในชีวิตประจําวัน สื่อสารเร่ืองตางๆใกลตัวตามสถานการณ 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ใชแนวคิดเชิงคํานวณ ประมวลผล

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน 

- เรียนรูดิจิทัล เขาใจและใชเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางปลอดภัยและ

สรางสรรค 

ป.1 - ม.3 
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จุดเนนท่ี ๕ ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
คําอธิบายจุดเนน 

ช้ันอนุบาลปท่ี ๑ – ๓      ๑) พัฒนาการสมดุลทุกดาน 
      ๒) ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร                     

                     การคิดแกปญหา 
      ๓) ทักษะชีวิต ชวยเหลือตนเองได 
      ๔) มีความสุข รักการเรียนรู 

จุดเนนท่ี 6 สุขภาพกายและจิตดี 
     คําอธิบายจุดเนน 
 ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ๑) สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
                ๒) ภาวะโภชนาการดี สมสวน 
       ๓) ปลอดภัยจากโรคติดตอ 

                             ๔) หางไกลจากยาเสพติด 
จุดเนนท่ี 7 มีวินัย 

คําอธิบายจุดเนน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓  ๑) การตรงตอเวลา 
      ๒) มีระเบียบ 
      ๓) สะอาด 
      ๔) มีมารยาท 

จุดเนนท่ี ๘ ใชเทคโนโลย ี
คําอธิบายจุดเนน 
ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓   1) ใชแนวคิดเชิงคํานวณ ประมวลผลขอมูล 

           สารสนเทศเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน 

     2) เรียนรูดิจิทัล เขาใจและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

         อยางปลอดภัยและสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

41 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

มาตรการสงเสรมิคณุภาพผูเรยีน 
สํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ  เขต 1 

ปการศึกษา 2563 - 2564 
 

๑. มาตรการสงเสริมจุดเนนอาน-เขียนภาษาไทย 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑.  กําหนดนโยบายเรงรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  การอาน-เขียนภาษาไทย เปาหมาย 
นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดตองไมมี และพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในดานภาษาไทย 

๒.   จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือมาตรการเรงรัดคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย ระหวาง
สํานักงานเขตพื้นท่ีกับทุกโรงเรียนในสังกัด 

๓.   ตรวจสอบคัดกรองความสามารถในการอานของนักเรียนช้ัน ป.๑ – ม.3 เพื่อเปนขอมูล            
แกครูผูสอนในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน 

๔.   สงเสริมและสนับสนุนโดยการพัฒนาครูเกี่ยวกับการอาน คิดวิเคราะหและเขียนส่ือความ        
ตามแนวทางการประเมินผล PISA 

๕.   จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย  ระดับสํานักงานเขตพื้นท่ี 
๖.   นิเทศกํากับติดตามอยางเปนระบบอยางตอเนื่องท่ัวถึง โดยการสรางเครือขายการนิเทศ         

โดยคณะกรรมการระดับตางๆ 
๗.   คัดสรรโรงเรียนท่ีดําเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยท่ีดําเนินการประสบ

ผลสําเร็จ ยกยอง เชิดชูเกียรติ 
๘.   สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินการเพื่อพัฒนาตอยอด 
๙.   สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิชาการภาษาไทย  ครูแกนนํา  ครูเครือขายภาษาไทย

ตนแบบ  และชมรมครูภาษาไทย  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย  

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา  
๑. ทุกอําเภอประกาศปฏิญญาในการเรงรัดคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย 
๒. ประสานความรวมมือแลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

๒.๑  ประชุมคณะกรรมการศูนยวิชาการภาษาไทยระดับอําเภอเพื่อดําเนินการพัฒนาภาษาไทย
อยางเขมขนในระดับอําเภอและศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 

๒.๒  พัฒนาโดยใชศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม 
๓.  คณะกรรมการระดับอําเภอกํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอาน - 

เขียนภาษาไทย 
๔.  จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับอําเภอและศูนยเครือขายคุณภาพ

การศึกษา 
๕. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอ สํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
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ระดับโรงเรียน  
๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย 
๒. กําหนดนโยบายใหครูทุกคนมีสวนรวมแกไขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได และพัฒนา

นักเรียนใหมีความสามารถในการอานรูเรื่องและส่ือสารได 
๓. ประสานผูปกครองใหมีสวนรวมแกไขปญหาการอานไมออก เขียนไมไดและพัฒนาภาษาไทยอยางใกลชิด 
๔. นําผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการอาน / ผลการสอบวิชาภาษาไทย ทุกระดับช้ัน

มาใชวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
๕. กระตุน  สงเสริมและสนับสนุนใหครูคนหาวิธีการ  รูปแบบ และจัดทํา จัดหานวัตกรรม              

ส่ือแบบฝก ท่ีใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย 
๖. กํากับ  ติดตาม  นิเทศการดําเนินงานความสามารถในการอาน การเขียนของนักเรียน              

ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๑ – มัธยมศึกษาปท่ี 3  รายงานความกาวหนาตอเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกภาคเรียน 

 ระดับหองเรียน 
๑. จัดทําขอมูลนักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมไดและไมมีความเขาใจในการอานทุกช้ันและ            

จัดกิจกรรมแกไขปญหานักเรียนท่ีอานไมออก เขียนไมได  ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย  
โดยจัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกอานแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว  หนังสือท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานจัดให  ส่ือท่ีสถานศึกษาและส่ือท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษาพัฒนาข้ึนเอง  จัดหองเรียนพิเศษหรือจัดเขาคาย
เพื่อแกปญหาการอาน เขียนโดยเฉพาะ  รวมท้ังสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปความและยอความใหมากข้ึน 

๒. จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนดานการอาน เขียน และคิดวิเคราะห โดยใช       
องคความรูจากผลการทดสอบ  PISA  เชน  ระดับสมรรถนะดานการอาน  แนวการต้ังคําถามของขอสอบแนวการ
ตอบคําถาม  เกณฑการใหคะแนน  เปนตน   

๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรูไดดวยตนเอง 
เชน เรียนรูจากการทําโครงงาน เรียนรูดวยวิธีสืบคนขอมูล เรียนรูจากขอสงสัยหรือความสนใจของนักเรียน      
และเรียนรูจากปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน เปนตน  ท้ังนี้ ใหคํานึงถึงชวงวัยและระดับช้ันของนักเรียน 

๔. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน  ดังนี ้ เปนประจําทุกวัน 
4.๑  เขียนตามคําบอก โดยใชคําพื้นฐาน คําท่ีมาจากส่ือท่ีหลากหลาย และคัดลายมือ 
4.๒  ทองอาขยาน   
4.๓  ใหครูผูสอนภาษาไทยอานหนังสือใหนักเรียนฟง  แลวถามคําถามตามแนว 5 W 1 H          

( ใคร  ทําอะไร  ท่ีไหน  เมื่อไร  อยางไร และทําไม )   
4.๔  พูดรายงานขาว  เสนอภาษาไทยวันละคํา หนาช้ันเรียน 

๕. ทุกหองเรียนตองจัดมุมภาษาไทย 
๖. จัดทํา  จัดหานวัตกรรม ส่ือ  แบบฝก ท่ีใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย   
๗. มีแผนซอมเสริมนักเรียนท่ีมีปญหาอานไมออก เขียนไมไดและไมมีความเขาใจในการอาน        

เปนรายบุคคล  และดําเนินการซอมเสริมใหนักเรียนอานรูเรื่องและส่ือสารได 
๘. ใหเพิ่มการใชขอสอบแบบเขียนตอบท้ังการเขียนตอบแบบส้ันและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียน

ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อยางนอยรอยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง  
๒.  มาตรการสงเสริมจุดเนน ใสใจคิดคํานวณ 

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
1. มอบนโยบาย มาตรการเรงรัดคุณภาพคณิตศาสตรใหกับทุกโรงเรียน  เปาหมาย “นักเรียนคิดเลข

เปน คิดเลขคลอง” ตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
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2. สงเสริม สนับสนุน ส่ือ แบบฝก นวัตกรรม คณิตศาสตร 
3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูครู โดยการนิเทศท้ังทางตรงและทางไกล   
4. จัดกิจกรรมวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรียน ไดแก  

-  เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดีของครู   
-  แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 

5. นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยศึกษานิเทศก คณะกรรมการศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา         
ระดับเขตพื้นท่ี  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
 1. นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ          

ระดับกลุมโรงเรียน  
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรียน  

-  เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติท่ีดีของครู   
-  แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา  เกม  24  ซูโดกุ ฯลฯ 

3. จัดคายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์  ป.3  ป.6  ม. 3  ทุกคน 
 

ระดับโรงเรียน 
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทุกระดับช้ัน จัดทําขอมูลนักเรียนสรุปของโรงเรียน

ในภาพรวมและรายบุคคล 
2. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยการมีสวนรวม 
3. สงเสริม จัดหา สนับสนุน ส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร  จัดหองคณิตศาสตร  แหลงเรียนรู 

คณิตศาสตร ฯลฯ 
4. จัดกิจกรรมสงเสริมความสามารถของนักเรียนดานคณิตศาสตร โดยกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตร หรือชมรม ชุมนุมคณิตศาสตร ดังนี้ 
กิจกรรมประจําเดือน 

1. ประเมินผลความสามารถการคิดคํานวณ เดือนละ 1 ครั้ง พรอมวิเคราะหผลนักเรียน     
ในภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและสรุป รายงานผลความกาวหนา 

2. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
กิจกรรมประจําภาคเรียน 

1. จัดกิจกรรมวันวิชาการ (ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) เชน 
-  จัดแขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา เกม 24     

ซูโดกุ  เอแม็ท ฯลฯ 
-  จัดฐานการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมแยกหรือบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ  จัดคาย

คณิตศาสตร  
-  เวทีนวัตกรรมของครูคณิตศาสตร 

2.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
ระดับหองเรียน 

กิจกรรมประจําวัน (เวลาเรียนปกติ) 
๑.  คัดกรองนักเรียนในช้ันเรียนแบงเปนกลุมพื้นฐาน  และกลุมกาวหนา 
๒.  จัดทําส่ือ แบบฝก นวัตกรรมคณิตศาสตร  ใชฝกนักเรียนอยางตอเนื่อง 
๓.  จัดมุมคณิตศาสตร ปายนิเทศ  แหลงเรียนรู 
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๔.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา 
กิจกรรมประจําวัน (นอกเวลาเรียนปกติ) 

๑.  จัดกิจกรรมฝกซอมเสริมนักเรียนกลุมพื้นฐานและกลุมกาวหนา 
๒.  ฝกคิดเลขเร็ววันละ  5  นาที   
๓.  ฝกคณิตคิดในใจ วันละ  5 ขอ 
๔.  ทองสูตรคูณได นําไปใชคิดคํานวณไดอยางรวดเร็ว 
๕.  จัดทําส่ือ แบบฝก นวัตกรรมคณิตศาสตร  ใชฝกนักเรียนอยางตอเนื่อง 
๖.  จัดมุมคณิตศาสตร ปายนิเทศ  แหลงเรียนรู 
7.  อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

กิจกรรมประจําสัปดาห 
จัดเกมคณิตศาสตรเสริมการเรียนประจําสัปดาห  เชน เกม  24  ซูโดกุ  ตารางรอย  อัจฉริยภาพ

ทางคณิตศาสตร  คิดเลขเร็ว GSP  เอแม็ท ฯลฯ  ใหเด็กเรียนรูอยางสนุก มีความสุขและท่ัวถึงทุกคน 
กิจกรรมประจําเดือน 

1. ประเมินผลความสามารถการคิดคํานวณเดือนละ 1 ครั้ง พรอมวิเคราะหผลนักเรียน            
ในภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและรายงานผลความกาวหนาใหผูบริหารโรงเรียนทราบ 

2. จัดแขงขันความสามารถนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทย ปญหา เกม 24 ซูโดกุ 
เอแม็ท ฯลฯ 

3. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

๓.  มาตรการสงเสริมจุดเนน ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. นโยบายยกระดับ / เปาหมายผลสัมฤทธิ์ ผล NT ติดอันดับ 1 ใน 10  ผล O-NET ป.6  ติดอันดับ 
1 ใน 5 และ ผล  O – NET  ม.3 ติดอันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 

๒. สนับสนุนทรัพยากร เชน  สนับสนุนตนฉบับขอสอบ Pre O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู  
สนับสนุนส่ือนวัตกรรม   และหรืองบประมาณการดําเนินการสําหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสม 

3. แบงกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินระดับชาติเปนกลุมฟาใส  หวงใย  ใกลชิด 
๔. กํากับ ติดตาม นิเทศ ใหความชวยเหลือเต็มพื้นท่ี  โดยศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบโรงเรียนตามศูนย

สงเสริมประสิทธิภาพฯท่ีรับผิดชอบทุกโรงเรียนเปนพิเศษ โรงเรียนท่ีมีผล NT, O-NET ตามความจําเปนท่ีแบงเปน
กลุมฟาใส  หวงใย  ใกลชิด 

๕. สรางขวัญ กําลังใจครู / ผูบริหาร เชน อาจจะมอบโลรางวัลคะแนนสูงสุดรายสาระ และคะแนนรวม  
มอบวุฒิบัตรคะแนนสูงสุด 5 ลําดับแรก หรือมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงกวาคาเฉล่ียระดับประเทศ หรือพิจารณา  
ความดีความชอบเปนกรณีพิเศษใหกับผูบริหาร / ครูผูสอนท่ีมีผล O-NET สูง และมีความกาวหนาสูงสุด          
ตามความเหมาะสมและกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร 

๖. สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตอยอด 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
1.  ประสานความรวมมือ แลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

1.1  ประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ เพื่อดําเนินการพัฒนาอยางเขม ระดับอําเภอ /            
ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 

1.2  พัฒนาโดยใชเครือขายศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม 
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2. ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ (รอง ผอ.สพป.ปข.1) กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ
สถานศึกษาตามความจําเปนเรงดวนโรงเรียนในกลุมใกลชิด 

3. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานตอ สํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 

ระดับโรงเรียน   
1. จัดทําขอมูลการวิเคราะหจุดออนรายกลุมสาระการเรียนรู 
2. จัดทําขอมูลการคัดแยกเด็ก จัดกลุมเด็ก เพื่อสงเสริม เรงรัดคุณภาพ  
3. จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามขอมูลท่ีไดจากขอ 1 และขอ 2  
4. วางแผนการจัดสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง   
5. วางแผนการวัดผลประเมินผล  กําหนดใหทุกกลุมสาระการเรียนรู ว ัดและประเมินผล       

ตามมาตรฐานการเรียนรู  สําหรับการสอบในแตละหนวยการเรียนรูใหใชขอสอบแบบบรรยายอยางนอย           
รอยละ 30  การสอบปลายภาค/ปลายปใชขอสอบแนว  O-NET ,NT   

6. ประสานผูปกครองใหมีสวนรวมดูแลบุตรหลาน 
7. ผูบริหารโรงเรียน นิเทศ กํากับ ติดตาม และซอมเสริม และ พัฒนาอยางเขม 

 ระดับหองเรียน   
1. วิเคราะหจุดออน รายกลุมสาระการเรียนรู รายมาตรฐาน 
2. คัดแยกเด็ก จัดกลุมเด็ก  
3. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับกลุมเด็ก เชน การสอนซอมเสริมเด็กออน และสงเสริมกลุม

เด็กเกงดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เรงรัดคุณภาพ จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามขอมูล    
ท่ีไดจากขอ 1 และขอ 2  

4. ดําเนนิการสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง  
5. ดําเนินการวัดและประเมินทุกกลุมสาระการเรียนรูยึดตามมาตรฐานการเรียนรู สําหรับ              

ในแตละหนวยการเรียนรูใชขอสอบแบบบรรยายอยางนอยรอยละ 30 การสอบปลายภาค/ปลายปใชขอสอบ    
แนว O-NET, NT มีขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดพัฒนาตัวเอง 

6. รายงานผลการเรียนรูพัฒนาการ ความกาวหนาและพฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ 
 

๔.  มาตรการสงเสริมจุดเนน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
    1. พัฒนาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language 

Teaching: CLT) ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
    2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (CLT) และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน 
    3. พัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

     3.1 ระบบการนิเทศติดตามจากเขตพื้นท่ีการศึกษาและการนิเทศภายใน 
     3.2 ระบบเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
  ๑. พัฒนาครูภาษาอังกฤษใหจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับวิธีการเรียนรูท่ีเนนการส่ือสาร

(CLT) 
  ๒. สรางความเขมแข็งของศูนยเครือขายโดยใหการสนับสนุนดานบุคลากร 
  ๓. สงเสริม พัฒนา ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาของผูเรียนทุกระดับ 
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ระดับโรงเรียน 
 ๑. เนนการจัดการการเรียนการสอนตามหลักสูตร มาตรฐาน และตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
 ๒. สนับสนุนใหครูทํางานรวมกับเครือขายดวยความเขมแข็ง 
 ๓. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเนนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (CLT) 
 4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารของผูเรียน 

ระดับหองเรียน 
๑. วิเคราะหสภาพปญหาผูเรียนจากการประเมินตามตัวช้ีวัด การทํากิจกรรม แลววางแผนแกปญหา 

และสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในชีวิตประจําวันไดจริง 
๒. จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีสอดคลองกับวิธีการเรียนรูท่ีเนนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร

(CLT) 

๕. มาตรการสงเสริมจุดเนน  ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
2. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตนแบบ / เครือขาย / มอนเตสซอรี / จัดกิจกรรม

พัฒนาวิทยาศาสตรปฐมวัยตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย  
3. สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เด็กปฐมวัย  
4. จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสรางเด็ก พัฒนาพอแม ผูปกครอง ระดับปฐมวัย 
5. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูวิชาการการศึกษาปฐมวัย นําเสนอและแบงปนผลงานครู และกิจกรรม

แสดงศักยภาพนักเรียนปฐมวัย 
๖.  นิเทศ กํากับ ติดตาม การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
1. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน  
2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูและแขงขันศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย 
3. นิเทศ กํากับ ติดตาม โรงเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับโรงเรียน 
๑. สงเสริมการพัฒนาเด็กภายใตแนวคิด หองเรียนอนุบาลนาอยู ผูบริหารใสใส ครูแจมใส ผูปกครอง

รวมใจ เด็กมารยาทไทยงดงาม 
2. สงเสริมการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาไทยในหองเรียนปฐมวัยแบบบูรณาการ 
๓. สงเสริมประเมินพัฒนาการ ติดตามความกาวหนานักเรียนระดับปฐมวัย ทุกภาคเรียน   
4. นิเทศภายใน ใหความรู ประสานความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน องคกร 

ระดับหองเรียน 
1. จัดการเรียนรูใหครอบคลุมสารการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ใหเด็กไดเรียนรู         

ผานการลงมือปฏิบัติ และการเลนอยางมีความหมาย 
2. ครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน ๆ ละ 5 – 10 บรรทัด 
3. จัดมุมภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และมุมประจวบคีรีขันธของเราในหองเรียนหรือ     

นอกหองเรียน 
4. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร แบบบูรณาการ 
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5. ประเมินพัฒนาการเด็กรายบุคคล จัดกลุมเด็กเปน 3 กลุม ความพรอม  (ดี พอใช ควรพัฒนา) 
และวางแผนพัฒนาเด็กตามศักยภาพรายบุคคล  

6 .  ใ ห ค ว า ม ร ูก ับ ผ ูป ก ค ร อ ง  แ ล ะ ป ร ะ ส า น ค ว า ม ร ว ม ม ือ ก ับ ผ ูป ก ค ร อ ง  ช ุม ช น  ใ น ก า ร ส ง เ ส ร ิม พ ัฒ น า ก า ร
น ัก เร ีย น                 

7. จัดทําบันทึกขอตกลงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกับผูปกครอง 
8. เด็กทองคําคลองจอง  บทกวี  ทุกวันกอนกลับบาน 
 

6. มาตรการสงเสริมจุดเนน  สุขภาพกายและจิตดี 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรู

ใหกับผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 
๓. นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน 
๔. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
๕. สงเสริมการดําเนินการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโครงการอาหารกลางวัน  การปองกัน

โรคติดตอ งานอนามัยนักเรียน  โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการกีฬานักเรียน  
และโครงการอื่นๆ ท่ีสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน  
 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
๑. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ  เขต ๑                     

ในการดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต  
๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขัน/ประกวดในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ระดับโรงเรียน/หองเรียน 
1. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
2. สงเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวทางหลักสูตร 
3. เฝาระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดตอในโรงเรียน 
4.  ส ง เสริมพัฒนานัก เรี ยนให เ ต็มตามศักยภาพ และใหการส ง เสริมสนับสนุนนัก เรียน                       

ท่ีมีความสามารถพิเศษ 
ระดับหองเรียน 

1. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร 
๒. เฝาระวังภาวะโภชนาการ  ยาเสพติด และโรคติดตอในหองเรียน 
๓. สงเสริมพัฒนานักเรียนให เต็มตามศักยภาพ  และใหการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนท่ีมี

ความสามารถพิเศษ 

7.  มาตรการสงเสริมจุดเนน มีวินัย 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1. สภาพปญหาพฤติกรรมนักเรียน กําหนดเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน   
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 คุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัย 

2. วางแผนสนับสนุนทุกเรื่องท่ีจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังงบประมาณ  ส่ือการเรียน  
การสอน และการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัย 



 

 

48 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

3. กําหนดตัวช้ีวัดคุณธรรมดานความมีวินัย  4  ดาน ไดแก การตรงตอเวลา ความมีระเบียบ       
ความสะอาด และการมีมารยาท และไดนิยามตัวช้ีวัดท้ัง 4 ดาน ดังนี ้

การตรงตอเวลา หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ใหสําเร็จ  
ตามเวลาท่ีกําหนด เกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลา สงการบานทันเวลาท่ีกําหนด รวมกิจกรรมหนาเสาธงตรงเวลา 
เขาเรียนตรงตามเวลาท่ีกําหนด ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา กลับบานตรงเวลา มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย 

ความมีระเบียบ หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบแผน ท่ีวางไวเกี่ยวกับ   
การแตงกายถูกตองตามระเบียบ เขาแถวและเดินแถวชิดขวาใหเปนระเบียบ จัดเก็บอุปกรณการเรียน/ของใช/   
ของเลน และจัดโตะ–เกาอี้ใหเปนระเบียบ นั่งเรียนและรับประทานอาหารใหเปนระเบียบ ต้ังใจปฏิบัติกิจกรรม     
ในขณะท่ีครูสอน ปฏิบัติกิจกรรมตามขอตกลง/ข้ันตอน ทํางานเด่ียว/กลุมอยางเปนระเบียบ รูจักวางแผน           
ในการทํางานอยางมีระบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอตกลงของหองเรียนและโรงเรียน 

ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดของรางกาย
และส่ิงแวดลอม เกี่ยวกับการดูแลรักษารางกายและแตงกายใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ ดูแลรักษาความสะอาด
ส่ิงของ เครื่องใช หองเรียน และบริเวณโรงเรียน ลางมือกอน–หลังรับประทานอาหารใหสะอาด แปรงฟน         
หลังรับประทานอาหารใหสะอาด แยกและท้ิงขยะใหเปนท่ี ทําช้ินงาน/ผลงานใหสะอาดเรียบรอย 

การมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีนักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหมีกริยา วาจาท่ีสุภาพเรียบรอย 
ท่ีบุคคลพึงปฏิบัติในสังคม เกี่ยวกับการแสดงความเคารพครูและผูปกครอง พูดจาไพเราะและสุภาพออนโยน ยกมือ
ถาม–ตอบ ไมพูดคุยและหยอกลอเลนกันขณะท่ีครูสอน เขาแถวรอรับอาหารอยางเปนระเบียบ และ               
แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลและยอมรับฟงผูอื่น 

4.  วางแนวทางการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัยและจัดทําคูมือดําเนินงาน        
ตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 “ทุกคนตองมีวินัย”  

5.  ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกอําเภอ  แจงจุดเนนดานความมีวินัย 

ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
     นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนยสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ

อําเภอ ระดับกลุมโรงเรียน   โดยกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินการกํากับ ติดตาม และ
ดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

ระดับโรงเรียน 
1. นํานโยบายสูการปฏิบัติการสรางคนใหมีวินัย  โดยจัดทําแผนงาน/โครงการสรางคนใหมีวินัย ไวใน

แผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
2. กําหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม การสรางคนใหมีวินัย 
3. ลงมือปฏิบัติการสรางนักเรียนใหมีวินัย 
4. กํากับติดตามการดําเนินงาน 

ระดับหองเรียน 
1. ครูวางแผนการพัฒนาความมีวินัย 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรม โดยนําไปบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน 8 กลุมสาระ

การเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม เชน กอนเขาเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับความสะดวกและบริบท
ของโรงเรียน 

3. ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหกับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย 
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4.  ยกยอง ชมเชยนักเรียนเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 

8.  มาตรการสงเสริมจุดเนน ใชเทคโนโลยี 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 

๑. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding STEM 
ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 

๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพัฒนาตนเองมีความรูความเขาใจ    
ในการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding และ STEM ใหกับผูเรียนไดเต็มศักยภาพ 

๓. นิเทศ  ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
๔. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 

๑. นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาระดับอําเภอ ระดับ     
กลุมโรงเรียน  

๒. กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินการกํากับ ติดตาม 
3. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา 
ระดับโรงเรียน 

1. นํานโยบายสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแผนงาน/โครงการสงเสริมการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
Coding และ STEM  ไวในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 

 
2. กําหนดแนวทาง/กิจกรรม/นวัตกรรม พัฒนานักเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 

ระดับหองเรียน 
1. ครูวางแผนการพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน 
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการบูรณาการกับกลุม

สาระอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได  
๓. ส ง เสริมพัฒนานัก เรียนให เ ต็มตามศักยภาพ  และใหการส ง เสริมสนับสนุนนักเรียน                      

ท่ีมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  ไดกําหนดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน รวมท้ังส้ิน จํานวน 32 โครงการ แตเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนพื้นท่ีควบคุมข้ันสูงสุด      

ทําใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการได  สรุปโครงการท่ีดําเนินการได ดังนี้ 
 

นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและประเทศชาติ 

  - โครงการอบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร 

นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ                

                  -การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ  2564 

นโยบายท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

                  - โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 

- การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราวสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

- อบรมการจัดทําราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน งบลงทุน  คาท่ีดิน  และ

ส่ิงกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

- ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการ

หนวยตรวจสอบภายใน 

- การประชุมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษา ผูบริหาร

สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ของผูบริหารการศึกษา 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน  ปการศึกษา 2564   

- การพัฒนาการสรางและใชส่ือดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู 

- พัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

- การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

- ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม “ครูผูชวย” 

- การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม 

School MIS 

 

ส่วนที ่๓ 
โครงการพฒันาสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
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นโยบายท่ี  4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา 

 ทางการศึกษา 

- ติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา  2563 

- การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และการสํามะโนประชากรวัยเรียน 

- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ 2564 

- การสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

- เปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

นโยบายท่ี  5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

- สราง จิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและความรู ในการผลิตและบริ โภคท่ีเปนมิตร            

กับส่ิงแวดลอม 

- สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 

นโยบายท่ี  6  ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

- พัฒนาการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1 

- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 
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นโยบายท่ี 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของมนุษยและประเทศชาติ 

                  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
ใหจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  
มีหลักคิดท่ีถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว 
ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เปนผูเรียนท่ีมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมท่ีมีผลกระทบ  
ตอความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคม และทางไซเบอร เชน ภัยยาเสพติด   ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน เปนตน ผลการดําเนินงาน ดังนี ้
1. โครงการอบรมการปองกันภัยคุกคามความม่ันคงปลอดภัยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจถึงภัยคุกคาม ความเส่ียง และผลกระทบ 

ท่ีเกิดข้ึนจากการใชงานไซเบอร 

 2. เพื่อนําความรูท่ีไดจากการอบรมไปถายทอดใหกับบุคคลอื่นได 

 3. เพื่อใหโรงเรียนไดมีมาตรการในการรองรับภัยคุกคามทางไซเบอรท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
       จัดอบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร ใหกับ

โรงเรียน จํานวน 118 โรง และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 66 คน 

เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีมาตรการปองกัน

ภัยคุกคามท่ีมากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร  และผูเขารับการอบรมไดรูจักปองกัน รับมือตอการคุกคามทางไซเบอร 

และสามารถนําความรูไปขยายตอบุคคลอื่นได  

                                                          ภาพกิจกรรม  
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นโยบายท่ี 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดําเนินงานสนองยุทธศาสตรชาติ     

ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ

ผูเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการซึ่งมีความจําเปนท่ีตองดําเนินการใหสอดคลองกัน โดยเนนปรับเปล่ียน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหจัดการเรียนรูแกผูเรียนเชิงสมรรถนะรายบุคคล ตามความ

สนใจ และความถนัดอยางเต็มศักยภาพ มีความเปนเลิศทางดานวิชาการ มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21         

มีความเปนเลิศดานทักษะส่ือสารภาษา เพื่อใชเปนเครื่องมือในการเรียนรู  มีการพัฒนาการวิจัย นวัตกรรม 

เทคโนโลยี องคความรู และส่ิงประดิษฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ผลการดําเนินงาน ดังนี้  

1. โครงการการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ  2564 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตพื้นท่ี 

 2. เพื่อสงเสริมสถานศึกษาใหใชกระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

  1. จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติงานในหนาท่ี  ผูเขารวมประชุม  จํานวน  25  คน    

จํานวน  2  ระยะ ๆ ละ 3 วัน โดยระบบ ZOOM  

  2. จัดสรรทุนวิจัยใหบุคลากรระดับเขตพื้นท่ีและสถานศึกษา  จํานวน  5  ทุน 

  เชิงคุณภาพ 

  1. บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีท่ีไดรับการสงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงานในหนาท่ีมีความรู 

ความเขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนางานตามภารกิจไดในระดับดี   

  2. บุคลากรระดับเขตพื้นท่ีและระดับโรงเรียนท่ีไดรับการสงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงาน 

ในหนาท่ี มีรายงานการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาภาระงานและผูเรียนได   

                                                           ภาพกิจกรรม 
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นโยบายท่ี  3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยต้ังแตประชากรวัยเรียนทุกชวงวัย ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาประชากร      
วัยเรียน ทุกคน ทุกชวงวัย ต้ังแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผูเรียนท่ีมีความตองการดูแลเปนพิเศษ   
ใหมีความพรอมท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ ทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย 
เรียนรูไดดวยตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยพัฒนาระบบการเรียนรูท่ีตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง
ศตวรรษท่ี 21 สงเสริมพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
 

โครงการการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว ใหเหมาะสมและสอดคลองกับกรอบ
อัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
 2. เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ    

        1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแหง       
มีแผนอัตรากําลังพนักงานราชการ และลูกจางช่ัวคราว ตามกรอบท่ีกําหนด 
        2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  ดําเนินการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจางช่ัวคราว  ไดครบถวน ถูกตองตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรทุกตําแหนง 

เชิงคุณภาพ   
       1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดําเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจางช่ัวคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนด ถูกตอง โปรงใส ไมมีการรองเรียนใด ๆ  
       2. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และสถานศึกษามีพนักงาน
ราชการ และลูกจางช่ัวคราว ท่ีมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ/ขาดแคลน 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการอบรมการจัดทําราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน งบลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการกําหนดราคากลางงานกอสราง การควบคุมงาน   

และการตรวจรับงาน   

 2. เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันรายการท่ีไดรับจัดสรรได 

ผลการดําเนินงาน 

 เชิงปริมาณ 
       จัดอบรมใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับงาน         

ของโรงเรียนในสังกัดท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน  11 โรง ๆ ละ 4 คน  

รวม 44 คน 

เชิงคุณภาพ 
       โรงเรียนในสังกัดท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน  คาท่ีดินและส่ิงกอสราง  สามารถคํานวณราคา

กลางงานกอสราง การควบคุมงานและการตรวจรับงานจางไดอยางถูกตอง  และสามารถดําเนินการไดทัน       

ตามกําหนดเวลา  

ภาพกิจกรรม 
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โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ     

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  

เขต 1 

 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศกใหมีคุณภาพ 

 3. เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอน  ใหมีความรูความสามารถ 

ในการบริหารและการจัดการเรยีนรูไดอยางมีคุณภาพ 

 4. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและ             

การจัด การศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 

       1. จัดประชุมศึกษานิ เทศก  เพื่อรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการนิ เทศ  วางแผนการนิ เทศ               

การแลกเปล่ียนเรียนรูงาน  โดยใชกระบวนการ  PLC  จํานวน  10  ครั้ง 

       2. จัดทําแผนปฏิบัติการนิเทศ  คูมือนิเทศ  เครื่องมือนิเทศ  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1  จํานวน  10  เลม 

       3. นิเทศ  ติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในสังกัด จํานวน  118  โรงเรียน อยางนอย

โรงเรียนละ  1 ครั้ง/ภาคเรียน 
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       4. เผยแพรผลงาน  นวัตกรรมดีเดน  วิธีปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ดานการจัดการเรียนรู        

ของครูผูสอน การบริหารจัดการของสถานศึกษา  และบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรม

พัฒนาผูเรียน  การศึกษาปฐมวัย  และการนิเทศของศึกษานิเทศกในรูปแบบจดหมายขาว (Supervisor News)  

บทความทางวิชาการ  ส่ือนิเทศออนไลน  อยางนอยเดือนละ  1  ครั้ง  และการนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรูเผยแพร

สูสาธารณชน 

 เชิงคุณภาพ 

       1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบ

การนิเทศของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ    

ใชเปนเครื่องมือในการนิเทศรวมกัน 

       2. ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด  มีความรูความเขาใจในการจัดการเรียนรู      

ในศตวรรษท่ี 21  ไดรับการนิเทศและนําไปใชในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

       3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีผลงานนวัตกรรม วิธีปฏิบัติ  

ท่ีดี (Best Practices) ดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรูของครูผูสอนและบุคลากร

ทางการศึกษา ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การศึกษาปฐมวัย และการนิเทศของศึกษานิเทศก   

ท่ีเปนแบบอยางท่ีดี แลกเปล่ียนเรียนรูสูสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

โครงการ   ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
     1. เพื่อพัฒนาคูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

2. เพื่อส่ือสาร สรางความรู ความเขาใจ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง   

ป พ.ศ. 2561 
4. เพื่อเตรียมความพรอมใหสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  

            1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จํานวน 3 ครั้ง 
       - ครั้งท่ี 1  โรงเรียนท่ีผานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีเยี่ยมและดีมาก จํานวน  6 โรงเรียน 
รวม 15 คน 
       - ครั้งท่ี 2 ผูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จํานวน 13 คน 
       - ครั้งท่ี 3 ประชุมช้ีแจงกรณีศึกษา จํานวน 22 คน (โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ  
โรงละ 3 คน รวม 9 คน และคณะทํางาน 13 คน) 

  2. ประชุมสรางความเขาใจระบบประกันคุณภาพภายใน ใหกับผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 108 คน 
จํานวน 1 วัน                                                                                                                         
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3. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่ือสารสรางความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ใหกับครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 57 โรงเรียน จํานวน 2 วัน โดยใชระบบ 
ZOOM 
 4. ประเมิน ติดตามและตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง                  
ป 2561 จํานวน 118 โรงเรียน 
 5. นิเทศ ติดตามและซักซอมการประเมิน โรงเรียนท่ีรับการประเมินภายนอก จํานวน 108 โรงเรียน 
  เชิงคุณภาพ  
       1. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษามีคูมือเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

      2. ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูมีความรู  ความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา              
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  สามารถนําไปสูการขับเคล่ือนการประกันคุณภาพ
ภายในใหแกสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง 
       3. สถานศึกษาสามารถเช่ือมโยงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ไดอยางเปนระบบ 

ภาพกิจกรรม 
 
 

  



 

 

60 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

โครงการประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม 

และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน  

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติได 
 2. เพื่อวางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู ขับเคล่ือนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ    
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 
   3. เพื่อรับทราบขอราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ           
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

            1. จัดประชุมฯ จํานวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผูเขารวมประชุม จํานวน 14 คน ประกอบดวย 
      - ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 4 คน 
      - ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 9 คน 
      - เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ จํานวน 1 คน 
     2. จัดทําเอกสารระเบียบวาระการประชุม จํานวน 2 เลม/เดือน รวม 24 เลม 
     3. จัดทําเอกสารรายงานการประชุม จํานวน 2 เลม/เดือน รวม 24 เลม 
  เชิงคุณภาพ 
     1. ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน รับทราบและ
นํานโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แนวทางการบริหาร    
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สูการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ 
     2. ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน                  
มีการวางแผน ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู  ตลอดจนขับเคล่ือนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ    
ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
     3. ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน รับทราบ    
ขอราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และระดับ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

61 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

โครงการการประชุมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเนน และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด 
และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  
 2. เพื่อผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 
 3. เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ     
ขอราชการ ติดตามงาน และความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ  
        1. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาผูเขารวมประชุม ครั้งละจํานวน 145 คนประกอบดวย  
            - ผู อํ านวยการสํานักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ เขต 1                          

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน               
จํานวน 14 คน 

         - ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน 
         - เจาหนาท่ีผูเกี่ยวของของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา/โรงเรียน จํานวน 13 คน   
        2. จัดประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ผูเขารวมประชุม ครั้งละจํานวน 71 คน ประกอบดวย  
            - ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  

รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผูอํานวยการกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
จํานวน 14 คน 

             - ขาราชการครูและบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 57 คน    
เชิงคุณภาพ 

      1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเนน และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัด 
ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1      
ในการนํานโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
                2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันวางแผน 
ระดมความคิด และแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ใหเปนไป     
อยางมีประสิทธิภาพ 

      3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบขอมูล 
ขาวสาร ความเคล่ือนไหวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ 
 
 
 
 
 



 

 

62 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

63 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ของผูบริหารการศึกษา 

วัตถุประสงค 
๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล             

ตามองคประกอบและตัวช้ีวัดท่ีกําหนด 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสามารถ

เปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาท่ีนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
  เชิงปริมาณ 

 ผูบริหารการศึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 2 คน ไดรับการ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 เชิงคุณภาพ 
 ผูบริหารการศึกษา จํานวน 2 คน ผานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิ บัติงานในรอบ 1 ป            

และสามารถเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

64 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา 2564 



 

 

65 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

 2. เพื่อใหโรงเรียนจัดเก็บและรายงานขอมูลสารสนเทศทันตามกําหนดเวลา 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
    1. จัดการประชุมเ ชิงปฏิ บัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศของโรง เรียน                  

จํานวน 118 โรง เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2564 ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยระบบ ZOOM 

   2. โรงเรียน จํานวน 118 โรง  สามารถยืนยันขอมูลแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด 

  เชิงคุณภาพ 

     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีขอมูลสารสนเทศในการวางแผน บริหาร  

จัดการศึกษาอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีประสิทธิภาพ 

 

ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

66 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค                  

คิดแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู และนวัตกรรม

ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 ตรงตาม    

ความตองการและบริบทของสถานศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
     จัดสรรงบประมาณโรงเรียนโรงเรียนนํารองท่ีเขารวมโครงการของ สพฐ.จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก   

1. โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ 
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ) 
3. โรงเรียนบานคลองวาฬ 
4. โรงเรียนบานทุงตาแกว 
5. โรงเรียนบานมะเด่ือทอง 
6. โรงเรียนบานทองมงคล 
7. โรงเรียนบานคลองลอย 
8. โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
9. โรงเรียนบานทุงกะโตน 
10. โรงเรียนวัดดอนตะเคียน 

     สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง     

มีประสิทธิผล 

เชิงคุณภาพ 
     ประชุมช้ีแจงการดําเนินการพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ังระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะท่ีจําเปน    

ในศตวรรษท่ี 21 ผานระบบ ZOOM  สงผลให 

1. ครูผูสอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 

2. ผูเรียนมีทักษะจําเปนของโลกศตวรรษท่ี 21 สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค  

คิดแกปญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล 

3. เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู และเผยแพรเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู และนวัตกรรม      

ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูในระดับช้ันเรียนท่ีสอดคลองกับทักษะแหงศตวรรษท่ี 21  ตรงตาม   

ความตองการและบริบทของสถานศึกษา 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค 
 เพื่อพัฒนาความสามารถครูการศึกษาปฐมวัย  ดานการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู   
เด็กปฐมวัย 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
        อบรมเชิงปฏิบัติการครูการศึกษาปฐมวัยดานการประเมินพัฒนาการ จํานวน 80 คน เวลา 3 วัน    
และสรุปสะทอนคิดจํานวน  2 วัน   
  เชิงคุณภาพ 
       ครูการศึกษาปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ท่ีเขารับ
การอบรม มีความสามารถดานการประเมินพัฒนาการอยูในระดับดีข้ึนไป 
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม “ครูผูชวย” 

วัตถุประสงค  

          1 . เพื่อใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ี ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพ
ควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพ ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะ  
ของครูท่ีดี 
 2. เพื่อเพิ่มพูนความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณในการปฏิบัติงานใหแก ครูผูชวย      

ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ   

       จัดอบรมผูไดรับการบรรจุและแตงต้ังในตําแหนงครูผูชวย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 

2564  รวม   46 คน  จํานวน 2  วัน ระหวางวันท่ี 24-25 กันยายน 2564  

 เชิงคุณภาพ         
        ครูผูชวยท่ีเขารับการอบรมทุกคน มีวิสัยทัศน และทัศนคติท่ีดีตอองคกร มีวินัยในตนเอง มีความ

ตระหนักตอภาระหนาท่ี ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม และเปนแบบอยางท่ีดี มีความรับผิดชอบ

ตอสังคมสวนรวม และมีความรู ความเขาใจ มีทักษะและประสบการณ สามารถปฏิบัติราชการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 
ภาพกิจกรรม 
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โครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในช้ันเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม  
SchoolMIS   

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาของสถานศึกษา       
ในสังกัดทุกแหง 
 2. เพื่อใหครูผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผล สามารถบันทึกผลทางการศึกษาในโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS)  และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาไดถูกตอง 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

               ครูผูรับผิดชอบดานงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 118 คน   
 เชิงคุณภาพ 
       1. ครูผูรับผิดชอบดานงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดําเนินงานในดานงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับช้ันไดถูกตอง 
       2. ครูผูรับผิดชอบดานงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  สามารถบันทึกผลการเรียนและ      
ออกเอกสารหลักฐานการศึกษาใหถูกตองครบถวนและยืนยันขอมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลา            
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด 

 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายท่ี  4  ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 

                   และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

                   นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐาน ลดความเหล่ือม
ลํ้าทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเสมอ
กัน ไมวาจะยาก ดี มี จน อยูพื้นท่ีใดของประเทศ โดยสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อให บรรลุเปาหมาย
โลกเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงสงเสริมสนับสนุน
ใหโรงเรียนในสังกัด  จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางท่ัวถึงเทาเทียม ท้ังเด็กปกติและผูท่ีมีความ
ตองการพิเศษ มีโปรแกรมขอมูลประชากรวัยเรียนต้ังแต 0 - 15 ป เพื่อชวยใหโรงเรียนติดตาม การเขาเรียน    
ของประชากรวัยเรียนไดสะดวกรวดเร็วข้ึน ผลการดําเนินงานดังนี้  
 

โครงการติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563 
วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อติดตามนักเรียนท่ีมีแนวโนมออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน ไดกลับเขามาเรียนตอ 
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 2.  เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ปการศึกษา 2563 ทุกคน เขารับ
การศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ  
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
        1. นักเรียนท่ีมีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนท่ีออกกลางคันทุกคน กลับเขาเรียนตอ     
ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
        2. นักเรียนท่ีจบช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2563 เรียนตอครบทุกคน 
 เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาอยางสมดุลท้ังดานรางกาย สติปญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม  
เปนผูมีความรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
 

ภาพกิจกรรม 
 
 
  



 

 

73 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 
 
โครงการการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และการสํามะโนประชากรวัยเรียน 
วัตถุประสงค  
 1. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียนท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา  
ในสถานศึกษาครบทุกคน   
 2 .  เพื่ อ จัด ทําข อมูล สํามะโนประชากรวั ย เ รียน เ ด็ก ท่ีมี อายุ ถึ ง เกณฑการ ศึกษาภาคบัง คับ                      
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 แยกเปนรายบุคคล/ตําบล/อําเภอ  

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
  1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 118 แหง มีความรูความเขาใจตามนโยบายและแนวปฏิบัติ    
ในการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาตามปฏิทินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  
  2. สถานศึกษาในสังกัด มีแผนการรับนักเรียนครบทุกแหง 
  3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และสถานศึกษา            
ในสังกัดทุกแหง มีขอมูลประชากรวัยเรียนท่ีเกิดป พ.ศ. 2558 ของทุกอําเภอในเขตพื้นท่ี 
 เชิงคุณภาพ 
  1. บิดา/มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนและประชาชนท่ัวไป ไดทราบขอมูลขาวสาร การรับเด็กเขา
เรียนตามปฏิทินท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด และสงบุตรหลานเขาเรียน ในสถานศึกษา   
ในพื้นท่ีเขตบริการ และหรือสถานศึกษาท่ีประสงคสงบุตรหลานเขาเรียน 
  2.  สถานศึกษาทุกแหงในสังกัดมีความรูความเขาใจและสามารถติดตามเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นท่ีบริการไดเขาเรียนครบทุกคน  
 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ 2564  
วัตถุประสงค 
 ๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง 
ในสังกัดใหมีความเขมแข็ง  
 2. เพื่อชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหา มีแนวโนม มีภาวะเส่ียงทางดานการเรียน การถูกละเมิด หรือ 
ถูกกระทําความรุนแรง 
ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
       1. การคัดกรองโรงเรียนเพื่อจัดลําดับความเขมแข็ง 
       1.1 โรงเรียนในสังกัด 118 โรง ไดรับการเฝาระวัง สงเสริมความประพฤตินักเรียน           
โดยดําเนินการสงเสริมความประพฤตินักเรียนอยางเขมแข็ง มีการเฝาระวังสถานการณการแสดงพฤติกรรม          
ไมเหมาะสมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันข้ึนปใหม วันวาเลนไทน วันลอยกระทง เปนตน 
  1.2 กํากับ ติดตามใหโรงเรียน 118 โรง ประเมินตนเองและสรุปขอมูลการคัดกรองโรงเรียน
และจัดลําดับความเขมแข็ง 
                2. การเยี่ยมบานนักเรียน 
  2.1 นักเรียนทุกคนไดรับการดูแลชวยเหลือ คุมครองอยางตอเนื่อง โดยโรงเรียนในสังกัด        
ทุกโรงดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.2 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงสรุปขอมูลการเยี่ยมบาน และคัดกรองนักเรียนกลุมตาง ๆ       
สงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
  2.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สรุปภาพรวม       
ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จําแนกรายภาคเรียน 
  2.4 จัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบใหนักเรียนยากจน 
                3. การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป  2563 
  - โรงเรียนท่ีมีความพรอมและสมัครเขารับการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา อําเภอละ 1 แหง รวม 4 แหง และสงเขารับการประเมินคัดเลือก
ระดับเขตตรวจราชการท่ี 4 จํานวน 1 แหง 
                4. การสงเสริมความประพฤตินักเรียน 
  4.1 สํานักงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดทําขอมูล
พนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจําแนกรายโรงเรียนท่ีถูกตองและเปนปจจุบัน 
  4.2 ตรวจสอบบัตรพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา         
เพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
  4.3 สนธิกําลังกับเครือขายหนวยงานอื่น เชน เจาหนาท่ีตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง รวมตรวจ
พื้นท่ีจุดเส่ียง จุดอับตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีนอกโรงเรียน เชน วันวาเลนไทน วันลอยกระทง และวันปใหม เปนตน 
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 เชิงคุณภาพ 
 1. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดกลุมนักเรียนตามผลการคัดกรองเปน 4 กลุม ตามขอบขายเกณฑการ
คัดกรองแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเส่ียง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ และไดรับการพัฒนาตรงตาม
ศักยภาพ 
 2. นักเรียนไดรับการเฝาระวัง สงเสริมความประพฤตินักเรียนในวันสําคัญตาง ๆ อยางท่ัวถึง 
 3. โรงเรียนในสังกัดผานเกณฑการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ
เขตตรวจราชการท่ี 4 

ภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการการสงเสริมการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว   
วัตถุประสงค 
      1. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวใหกับบุคคล และครอบครัว        
ท่ีไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 
      2. สนับสนุนใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา            
สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เขามารวมจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
       1. ประเมินความพรอมครอบครัวท่ียื่นขออนุญาตจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 16 ครอบครัว 
       2. นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว  จํานวน 16 ครอบครัว 
 เชิงคุณภาพ 
       1. ผูเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัวผานการประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู         
ของแผนการจัดการศึกษา 
       2. การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยครอบครัว สามารถสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามศักยภาพ       
ของผูเรียน 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการเปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 

วัตถุประสงค 

             1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตอสายอาชีพ  
             ๒.เพื่อใหนักเรียนสามารถนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอ ไดตรงความตองการ       
ของตนเองและผูปกครอง 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
      1. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ในสังกัดทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษา

ตอสายอาชีพ 
       2. รอยละ 60 ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 เขาศึกษาตอสายอาชีพ 

เชิงคุณภาพ 
        นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2563 ไดรับการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ สามารถ
นําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดตามความตองการของตนเอง 

 
ภาพกิจกรรม 
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นโยบายท่ี  5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  เนนใหสถานศึกษาและ
บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  สรางจิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม      
โดยนอมนําศาสตรพระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาท่ียั่งยืนมาเปนหลักในการ          
จัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบของสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวบนพื้นฐานความเช่ือในการเติบโตรวมกัน ผลการดําเนินงานดังนี้  
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินงานบริหารจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม (โรงเรียน       

ไรถังขยะ) 

 2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครูนําความรู และประสบการณท่ีไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน และ

สามารถเปนแกนนําดานการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน และชุมชนได 

ผลการดําเนินงาน 

       เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  ไมสามารถดําเนิน

กิจกรรมท่ีกําหนดไวได สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  จึงไดจัดกิจกรรมดังนี้ 
 1. แตงต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อกําหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ   

มูลฝอย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 2. แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 3. ประกาศมาตรการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สํานักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาถือปฏิบัติ 

 4. ประกาศมาตรการรณรงคลดการใชถุงพลาสติก โฟม  

 5. จัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะกอนท้ิง เรียกวา “ จุดจัดการขยะ สพป.ประจวบคีรีขันธ     

เขต 1  ไรถังขยะ” เพื่อใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงาน ขาราชการครูและผูท่ีมาติดตอราชการ  คัดแยกขยะ

ไดอยางถูกตอง 

 6. จัดกิจกรรม “เลือก ลด ใช” เชน เมื่อมีการประชุม อบรม เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ใหนําแกวน้ํา หลอด สวนตัวมาดวยตนเอง  ใชถุงผา  ภาชนะหรือบรรจุภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

แทนถุงพลาสติก  ลดการใชพลาสติกกําพรา (พลาสติกท่ีไมสามารถนําไป Recycle ได) 

           7. ติดต้ังถัง Green Cone  ถังหมักรักษโลก เพื่อใสเศษอาหารไมใหเกิดของเสียจากเศษอาหาร และเปน

ปุยสําหรับตนไม 

 

 

ปญหาอุปสรรค 
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        1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู ความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะต้ังแตตนทาง      

ถึงปลายทาง 

        2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมใหความรวมมือในการงดใชพลาสติก  

ขอเสนอแนะ 

        1. จัดอบรมใหความรู สงเสริม รณรงคและปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการ  

คัดแยกขยะ เลือก ลด ใช วัสดุท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

        2. จัดกิจกรรมและใหความรู การลดลดขยะท่ีตัวเรา 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา 

วัตถุประสงค    
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารของสถานศึกษาในสังกัด  
2. เพื่อรายงานผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมุงผลสัมฤทธิ์

ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด 

ผลการดําเนินงาน 
เชิงปริมาณ 

1. จัดประชุม ก.ต.ป.น. จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 3 ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูในพื้นท่ี

ควบคุมสีแดงเขม  
       2. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 118 แหง ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ  

การบริหารโดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น. 
       3. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา 

ในสังกัดครบทุกแหง  
 เชิงคุณภาพ 
    ๑. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีผลการดําเนินงาน       
ผานเกณฑมาตรฐานของหนวยงานภายนอก อยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
        ๒. สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน อยูในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
 

ภาพกิจกรรม 
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นโยบายท่ี  6  ดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  มุงเนนการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นํา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานท้ังระบบใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางสะดวกรวดเร็วผลการ
ดําเนินงานดังนี้  
โครงการ    พัฒนาการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ  เขต 1  

วัตถุประสงค 
 1. เพื่อเปนการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีข้ึน  
                 2.  เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได 
 . 3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ดานของสถานศึกษาในสังกัด 
 4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร/บุคลากรผูปฏิบัติ 

ผลการดําเนินงาน 
 เชิงปริมาณ 
       1. สถานศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากร        
ทางการศึกษาไดครบ 118 แหง  
       2. รอยละ 98 ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน  
 เชิงคุณภาพ 
       1. ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับศาสตรพระราชานโยบาย   
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนอมนําไปใชบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 
       2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ท้ังท่ีเปนผูบริหารและผูปฏิบัติท่ีไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค  
            1. เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง 
             2. เพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงข้ึน 
             3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจบุคลากรใหเกิดความรวมมือรวมใจทํางานเปนทีม 
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ผลดีตอองคกร 

ผลการดําเนินงาน 
          เชิงปริมาณ 
                1. จํานวนผูรวมโครงการศึกษาดูงานประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
จํานวน 50 คน 
                2. ศึกษาดูงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อําเภอทายาง จังหวัด
เพชรบุรี จํานวน 1 วัน  
          เชิงคุณภาพ 
                ผูเขารวมโครงการไดแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ การบริหารจัดการศึกษา จากการศึกษาดูงาน 
นํามาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สงผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน 

      
ภาพกิจกรรม 
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2. กิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ือง “พระบรมราโชบาย 
       ในหลวงรัชกาลท่ี 10 ดานการศึกษา และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา 
       ตามแนวศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ”   

วัตถุประสงค 
         1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย 
         2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 
         3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาได 

 ผลการดําเนินงาน 
          เชิงปริมาณ 
                ผูเขารับการอบรมประกอบดวย  ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการและลูกจาง   
ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 180 คน อบรมเชิงปฏิบัติการ     
จํานวน  1 วัน     
          เชิงคุณภาพ 
                 ผู เขารับการอบรมสามารถนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต ใช เปนแนวทาง               
การดําเนินงาน ดานการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเหมาะสม 
 

ภาพกิจกรรม 
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3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

วัตถุประสงค   
     1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ 
      2. เพื่อสรางความตระหนักใหครูผุสอนวิเคราะหมาตรฐาน และตัวช้ีวัด และนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ใชในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
           1. การทดสอบเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิด พาทํา” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวช้ีวัด จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนําไปวางแผนและพัฒนาการ     
จัดการเรียนการสอน 
           -ระดับประถมศึกษา  จํานวน  354 คน 
           -ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน  105  คน 

        เชิงคุณภาพ 
             1. ครูท่ีเขารวมอบรมสามารถวิเคราะหมาตรฐานและตัวช้ีวัด และนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ     
ข้ันพื้นฐาน (O-NET) เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในช้ันเรียนใหสอดคลอง      
กับการทดสอบระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) 
             2. ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา 
2563 ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีคาคะแนนเฉล่ียสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ 3 

 

ภาพกิจกรรม 
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โครงการ   ประชุมเชิงปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร 
             “บุคคลทรงคุณคา” ประจําป 2564  
วัตถุประสงค  
    2.1 เพื่อสงเสริมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูทรงคุณคา ไดพัฒนาจิตใจ        
และสามารถสรางเสริมคุณธรรม และจริยธรรม นําองคความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและดํารงชีวิต       
ไดอยางมีความสุข 
    2.2  เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติและระลึกถึงคุณความดี  ตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
และลูกจางประจํา ผูทรงคุณคาท่ีอุทิศตนปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะอุตสาหะ สรางประโยชนแกการศึกษา    
ตลอดมา 
ผลการดําเนินงาน 
       เชิงปริมาณ 
             1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา จํานวน 46 คน ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสดวยโปรแกรม Zoom ในวันท่ี 28 กันยายน 2564           
ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
    2.ประชุมเชิงปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา      
และพิธีมอบเกียรติบัตร “บุคคลทรงคุณคา” ในวันท่ี 29 กันยายน 2564 ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงาน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 
       เชิงคุณภาพ 
            ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา ผูทรงคุณคาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ 
และประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการและบุคคลท่ัวไป 
 
 

ภาพกิจกรรม 
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โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ และ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ไดรับรางวัล  EGat Green Learning Award 
2020  การันตีในการเปนโรงเรียนคุณภาพ ท่ีมีการวางแผนการจัดการเรียนรูและรวมบูรณาเช่ือมโยงองคความรู
ดานพลังงานและส่ิงแวดลอมใหนักเรียนในสถานศึกษา  จากการไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ)  โครงการ
หองเรียนสีเขียว ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ "โครงการความรวมมือดานการอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา ระดับประเทศ   
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โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการไดรับรางวัลทรงคุณคา "ลูกโลกสีเขียว" ประเภทกลุมเยาวชนรักษา       

ความสะอาดสูชุมชนไรถังขยะ  คร้ังท่ี 20 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว

ภายใตวิถี "พลังเปลี่ยนโลก : สรางวิถีใหมใหเราอยูรอด" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร       

(30 พฤศจิกายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

98 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

99 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 
นางสาวผกาวัลย วโิรจนประสิทธ์ิ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ ไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”                            

ครั้งที่ 19   พ.ศ.2565   จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

100 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ที่ รายการ งบประมาณ คงเหลือ

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คาตอบแทนใชสอย 1,238,000 กลุมบริหารงานการเงิน

คาเบี้ยเลี้ยงที่พักคาพาหนะ 200,000 46,000 45,000 55,000 54,000 0 และสินทรัพยดําเนินการเบิกจาย

คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 150,000 30,000 38,000 40,000 42,000 0

คาซอมแซมครุภัณฑ 50,000 9,500 12,000 13,500 15,000 0

คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง 148,000 45,000 35,000 30,000 38,000 0

คาใชจายบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 20,000 0 9,500 5,500 5,000 0

คาจางถายเอกสาร 20,000 3,000 5,500 5,750 5,750 0

คาวัสดุสํานักงาน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0

คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 250,000 62,500 5,600 85,000 96,900 0

คาใชจายอื่น ๆ ตามที่จําเปน 200,000 50,000 50,000 50,000 50,000 0

คาจางลูกจางปฏิบัติงาน 1,197,000

1) แมบาน 2 ราย ๆ ละ 9000 บาท 216,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0

2) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย

 - วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 12 เดือน ๆ ละ 15,000 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0

 -วุฒิ ป.ตรี 1 ราย  3 เดือน ๆ ละ 15,000 45,000 45,000 0 0 0 0

3) กลุมอํานวยการ

 -วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 12 เดือน ๆ ละ 15,000 180,000 45,000 45,000 45,000 45,000 0

 -วุฒิ ป.ตรี  1 ราย 9 เดือน ๆ ละ 15,000 135,000 0 45,000 45,000 45,000 0

 -คนสวน 1 ราย 10 เดือน ๆ ละ 9,000 90,000 9,000 27,000 27,000 27,000 0

 -พนักงานขับรถยนต 2 ราย 12 เดือน ๆละ 216,000 54,000 54,000 54,000 54,000 0

  9,000 บาท

4) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล

 -วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 9 เดือน ๆ ละ 15,000 135,000 0 45,000 45,000 45,000 0

คาสาธารณูปโภค 930,000

 คาไฟฟา 670,000 167,500 167,500 167,500 167,500 0

 คาน้ําประปา 120,000 35,000 30,000 35,000 20,000 0

สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2564 (ตั้งแตตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ผูรับผิดชอบ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเบิกจายเปนรายไตรมาส



 คาโทรศัพท 90,000 22,500 20,000 25,000 22,500 0

 คาไปรษณียโทรเลข 50,000 12,500 11,500 13,000 13,000 0

รวมรายจายงบงานประจําทั้งสิ้น 3,365,000 785,500 794,600 890,250 894,650 0

ลําดับที่ รายการ งบประมาณ ดําเนินการ คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

นโยบายที่ 1ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ

1 อบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคง 35,700 จัดอบรมให 0 13,650 0 0 22,050 กลุมสงเสิรมการ

ปลอดภัย ดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร บุคลากรใน ศึกษาทางไกลฯ

รร. 118 แหง

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 95,500 อบรมการทําวิจัย 6,350 กลุมนิเทศฯ

2564 ใหบุคลากรในสังกัด

สพป.ปข.1

2 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช 21,965 ประเมินความ 0 กลุมนิเทศฯ

ขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายป รูฯ นร. ป.1

เพื่อการประเมินคุณภาพ ผูเรียน 4,5 ม.1,2

ป กศ.63

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัด 44,425 สงเสริม รร. 44,381 44 กลุมนิเทศฯ

สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ในสังกัดรับ

การประเมินฯ

2 อบรมผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู 24,300 อบรม ครู/ผู 0 กลุมกฎหมายฯ

ใหมีความรู เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ บริหาร รร.

118 แหง

3 การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ๎าง 45300 ดําเนินการ 300 กลุมบริหารงาน

ชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา สรรหา คัดเลือก บุคคล

ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1 พนักงานราชการ

ลูกจางฯ

4 อบรมการจัดทําราคากลาง การควบคุมงาน 14,700 อบรมใหความ 0 กลุมบริหารงาน

89,150

21,965

24,300

45,000

14,700

รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2565 

การเบิกจาย



ลําดับที่ รายการ งบประมาณ ดําเนินการ คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

การเบิกจาย

และการตรวจ รับงาน งบลงทุน คําที่ดิน รูการกําหนด การเงินฯ

 และสิ่งกํอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ราคากลาง

5 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก 86,850 นิเทศติดตาม 20,000 66,850 กลุมนิเทศฯ

การจัดการเรียน

การสอนของครู

6 ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ 90,480 พัฒนาคูมือ 80,480 กลุมนิเทศฯ

ภายในสถานศึกษา การพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพภายใน

7 ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ 43,640 จัดประชุม 10,910 10,910 10,910 10,910 0 กลุมอํานวยการ

การศึกษา ผูอํานวยการกฎมทุกกลุม 2ครั้ง/เดือน

และผูอํานวยการ หนวยตรวจสอบภายใน

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสางความเขาใจ 36,390 แลกเปลี่ยนเรียน 0 36,390 กลุมอํานวยการ

เกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน รูประสบการณ

การทํางาน

9 การประชุมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิ 130,000 ประชุม ผูบริหาร 10,160 15,000 104,840 กลุมอํานวยการ

งานของ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รร.ในสังกัด

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และคูผูสอน

10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป 22,600 ประชุมเตรียม/ 12,000 10,600 0 กลุมบริหารงาน

ของ ผูบริหารการศึกษา รับการประเมิน บุคคล

ผอ.เขตพื้นที่

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระ  0 พัฒนาบุคลาก 0 0 0 0 0 กลุมสงเสริมการ

สารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา 2564 ใหมีความรูความ ศึกษาทางไกล

เขาในระบบสารสนเทศ

12 การพัฒนาการสรางและใชสื่อดิจิทัล สนับสนุน 71,325 พัฒนาครูผูสอ 0 0 70,000 0 1,325 กลุมนิเทศฯ

การเรียนการสอน ใหมีความรูดาน

การผลิตสื่อดิจิตอล

13 พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบเพื่อเตรียมผูเรี 83,400 พัฒนาครูผูสอน 82,000 1,400 กลุมนิเทศฯ

10,000



ลําดับที่ รายการ งบประมาณ ดําเนินการ คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

การเบิกจาย

ใหมี ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 และติดตามการ

พัฒนาผูเรียน

14 การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนา 82,180 พัฒนาครูผูสอน 82,180 0 กลุมนิเทศฯ

การเรียนรู ของเด็กปฐมวัย ปฐมวัย

15 พัฒนาทักษะครูดนตรีไทย 47,800 พัฒนาครูผูสอนกลุม 0 47,800 กลุมนิเทศฯ

สาระศิลปะ

(ดนตรีไทย)

16 ปฐมนิเทศข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึ  66,900 กลุมพัฒนาครูฯ

บรรจุใหม “ครูผูชวย”

17 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 81,240 กลุมนิเทศฯ

18 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาที่สาม 24,000 สถานการณโควิด 24,000 0 กลุมนิเทศฯ

(ภาษาเมียนมาร/พมา) จึงปรับเปนการ

จัดทําคูมือแบบฝก

19 ยกระดับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ 90,500 จัดอบรมดาน 90,000 500 กลุมนิเทศฯ

เทคโนโลยี ด๎านวิทยาการค านวณ วิทยาศาสตรคํานวณ

“Coding & Computing Science” ใหครูผูสอน

20 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน 22,200 สรางความรูความ 22,200 0 กลุมนิเทศฯ

ชั้นเรียนและ การบันทึกผลการเรียนตาม เขาใจใหครูที่รับผิดชอบ

โปรแกรม SchoolMIS งานทะเบียนและวัดผล

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล า ทางการศึกษา

1 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน 10,000 เยี่ยมบาน นร 6,000 4,000 0 กลุมสงเสริมการ

และ นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563 ที่มีแนวโนม จัดการศึกษา



ลําดับที่ รายการ งบประมาณ ดําเนินการ คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

การเบิกจาย

จะออกกลางคัน

2 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 10,000 จัดทําขอมูล 0 กลุมสงเสริมการ

และการส ามะโน ประชากรวัยเรียน สํามะโนประชากร จัดการศึกษา

วัยเรียน

3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ 0 พัฒนาระบบดูแล 0 กลุมสงเสริมการ

2564 ชวยเหลือนักเรียน จัดการศึกษา

4 การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย 11,555 สรางความรูความ 10,000 1,555 กลุมสงเสริมการ

ครอบครัว เขาใจการจัดการ จัดการศึกษา

ศึกษาโดยครอบครัว

5 เปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียน 13,680 สรางความรูความ 5,620 8,060 กลุมสงเสริมการ

 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 เขาในการเรียนตอ จัดการศึกษา

สายอาชีพให นร.ม.3

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

1 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและ 15,000 สรางจิตสํานึกให 15,000 0 กลุมอํานวยการ

ความรูใน การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม บุคลากรในสังกัด

และนําไปใช

2 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ 14,000 สงเสริมให รร. 14,000 กลุมสงเสริมการ

ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ในสังกัดมีความ จัดการศึกษา

สังกัด สพป.ประจวบฯ เขต 1 รูบริหารจัดการขยะ

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา

1 พัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่ 237,160 สนับสนุนให 100,000 137,160 0 กลุมนโยบาย

การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 บริหารจัดการ และแผน

เขตพื้นที่ดาน

ตาง ๆ ตามนโยบาย

2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ 62,210 ติดตาม ประเมินผล 25,000 37,210 0 กลุมนิเทศฯ

การศึกษา การจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในสังกัด

10,000



ลําดับที่ รายการ งบประมาณ ดําเนินการ คงเหลือ ผูรับผิดชอบ

เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

การเบิกจาย

รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพ 6 นโยบาย 10,910 349,726 421,370 319,260 533,734

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 796,410 1,144,326 1,311,620 1,213,910 533,734

ปญหาอุปสรรค

     การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ทําใหการดําเนินงานโครงการไมสามารถดําเนินการไดทั้งโครงการ หรือบางกิจกรรมในแตละโครงการ เชน การจัดอบรม

แบบออนไซต ตองงด การจัดกิจกรรมประกวดแขงขัน  เปนตน

การแกไขปญหา

    กิจกรรมที่เปนการประชุม อบรม ไดนําโปรแกรม ZOOM มาใชในการประชุม/อบรมแบบออนไลน เพื่อหลีกเลี่ยงการใกลชิด ในสถานการการแพรระบาดของโควิด-19 บางโครงการจัดทําเอกสาร

คูมือการจัดการเรียนการสอน  การอบรมการผลิตสื่อแบบออนไลนนําเผยแพรและคัดเลือกผลานดีเดนเพื่อ มอบรางวัล

1,635,000

5,000,000



 

 

101 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564 

 

ภาคผนวก 
ที่ปรึกษาและคณะทํางาน 

 
ท่ีปรึกษา 

นายมังกรแกว  ดรุณศิลป      ผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
นางสาววรลักษณ  จันทรผา รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
นายภิญโญ  พูลสวัสด์ิ  รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 
นายประจบ  พรมดี  รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1  

คณะทํางาน 
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม/ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน 
ศึกษานิเทศกทุกทาน   สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1  
นางกนกวรรณ ญาณกิตติ  ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน 
นางพรรณทิพา ชูช่ืน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางเกตุแกว อัตตะ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางสาวผองศรี นิ่มนอม  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นายไพบูลย แสงประเสริฐ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
นางปนิตา เรืองฤทธิ์  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
นางสาวสุปราณี  ปาลาด  นักวิชาการพัสดุ 
นายสุภานุมาศ  ประชาชัย  เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร 
นายพัชรภูมิ  อนรรฆเมธ ี  นักวิชาการคอมพิวเตอร 
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