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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน เขต 1 เปนองคกรทางการศึกษา
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ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสรุปผลการดําเนินงาน
ของปที่ ผา นมา เพื่อ นํา ไปใชเ ปน ขอมู ลในการวางแผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษา เผยแพรต อสาธารณชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดประโยชน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอการบริหารจัดการ ตลอดจนใชเปน
ขอมูลสําคัญประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไป สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ใหความสําคัญและความรวมมือในการจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทําใหรายงานฉบับนี้สมบูรณ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
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บริบททั่วไป
ที่ตั้งและอาณาเขต
28

จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนจังหวัดหนึ่งใน 25 จังหวัดภาคกลาง ของประเทศไทย ความยาวจาก ทิศเหนือ
28

จรดทิศใต ประมาณ 212 กิโ ลเมตร และชายฝ ง ทะเลยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร มีสว นที่ แคบที่สุ ด
ของประเทศอยูในเขตตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง จากอาวไทยถึง เขตแดนสาธารณรัฐแหง สหภาพเมียนมาร
ประมาณ 12 กิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพฯ ตามทางหลวงแผนดินสายเอเชียหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ประมาณ 323 กิ โ ลเมตร ใช เ วลาเดิ น ทางประมาณ 4 ชั่ ว โมงเศษและตามเส น ทางรถไฟสายใต
ประมาณ 318 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง มีเนื้อที่ประมาณ 6,367.620 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 3,979,762.5 ไร มีอาณาเขตติดตอ ดังนี้

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ติดตอกับอําเภอทาแซะ และอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
ติดตอกับทะเลอาวไทย
ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564

1

การปกครอง
แบงการปกครองออกเปน 8 อําเภอ คือ

จังหวัดประจวบคีรีขันธมีองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งหมด 61 แหง ประกอบดวย องคการ
บริหารสวนจังหวัด 1 แหง คือ องคการบริหารสวนจังหวัดประจวบคีรีขันธ, เทศบาลเมือง 2 แหง ไดแก เทศบาล
เมืองประจวบคีรีขันธ และเทศบาลเมืองหัวหิน, เทศบาลตําบล 14 แหง, และองคการบริหารสวนตําบล 44 แหง
7

7

7

7

7

7
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2

สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ เขต 1 เปน หน ว ยงานสั ง กั ดสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในดานการสงเสริม สนับสนุน และบริหาร
จัดการศึกษาขั้นพื้น ฐาน อยางทั่วถึง ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน ตั้งอยูเลขที่ 239/1 หมูที่ 2ตําบลคลองวาฬ
อํา เภอเมือ งประจวบคี รีขั น ธ จัง หวั ดประจวบคี รีขั น ธ มีส ภาพพื้ น ที่ เป น ไหล ทวี ป ทิ ศตะวั น ตก เป น เทือ กเขา
ตะนาวศรี ซึ่งเปนพรมแดนระหวางประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหง สภาพเมียนมารลาดเอียงสูชายฝงทะเล และ
บริเวณสวนกลางของพื้นที่ฝง ตะวันออกมีภูเขากระจัดกระจายทั่วไป บริเวณชายฝงทะเล ไดแก เขาชองกระจก
เขาลอมหมวก เขาตามองลาย เป น ต น นอกจากนี้ ยั ง มี ช ายหาดที่ ส วยงามเป น แหล ง ท อ งเที่ ย วที่ น า สนใจ
ได แ ก ชายหาดอ า วมะนาว อ า วประจวบคี ร ี ข ั น ธ อ า วน อ ย หาดแม รํ า พึ ง ฯลฯ มี ค ลองสํ า คั ญ ได แ ก
คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลองบานกรูด สภาพดินโดยทั่วไปเปนดินรวนปนทราย มีความอุดม
สมบูรณและมีความชุมชื้นสูง โดยเฉพาะ อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย
แผนผังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1

เขตพืน้ ที่ในความรับผิดชอบ
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3

สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ เขต 1 รั บผิ ด ชอบการบริ ห าร
จัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสั ง กั ด จํานวน 118 โรง 4 อํ าเภอ ได แก อํา เภอเมื องประจวบคี รีขั นธ อํา เภอ
ทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานนอย
ตารางที่ 1 เขตพื้นที่ความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ระยะทางจาก
เขตปกครอง
พื้นที่
อําเภอ
อําเภอถึง
(ตร.กม.)
ตําบล เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. หมูบาน
จังหวัด (กม.)
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
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 เปนหนวยงานอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายใตเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตองการของทองถิ่น
2. วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหนวยงานในเขตพื้นที่การศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณทีไ่ ดรับใหหนวยงานตนสังกัดทราบ รวมทั้งกํากับติดตามตรวจสอบการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว
3. ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
4. กํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6. ประสานการระดมทรั พ ยากรด า นต า งๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่ อ ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งบุคคล องคกร
ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
9. ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
10. ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานการศึกษา
11. ประสานการปฏิบัติง านทั่วไปกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ ทั้ง ภาครัฐ เอกชน และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในฐานะผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
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12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของหนวยงานใด
โดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 แบงสวนราชการตามกฎกระทรวง
วาด วยการกํ าหนดหลั กเกณฑก ารแบ ง ส วนราชการภายในสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาพุท ธศั กราช 2546
และ 2553 เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ มีเอกภาพในการบริหารจัดการยืดหยุนพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และบริหารงานมุงเนนผลสัมฤทธิ์ โดยแบงสวนราชการภายในตามโครงสรางการบริหารงานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดังนี้
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ระบบบริหารจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
บริหารงานโดยการมีสวนรวมขององคคณะบุคคล โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ดังนี้
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)

1. นายมังกรแกว ดรุณศิลป

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1

2. นายวัชรินทร บัวดวง

ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองกก

ประธานกรรมการ

กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของรัฐ
3. นางเพชรสุภัค กิจสกุล
ผูอํานวยการโรงเรียนอรุณวิทยา
กรรมการผูแทนผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของเอกชน
4. นายบุญชู อังสวัสดิ์
ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาปฐมวัย
กรรมการ
5. นางธัณยสิตา สุรศิษฐชานล ผูอํานวยการโรงเรียนบานคั่นกระได
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
6. นางหริณญา รุงแจง
ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการวิจัย
และประเมินผล
7. นางกันยมาส ชูจีน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหาร
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธเขต 1
การศึกษา
8. นายไพรัช มณีโชติ
ผูทรงคุณวุฒิดานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
9. นายขจรเกียรติ เครือประดับ ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
กรรมการและเลขานุการ
การจัดการศึกษา
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สภาพการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 1
ขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา
ตารางที่ 2

จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้น และหองเรียน
ระดับชั้น

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาปที่ 4
มัธยมศึกษาปที่ 5
มัธยมศึกษาปที่ 6
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งสิ้น

ชาย
360
1,153
1,230
2,743
1,470
1,357
1,405
1,354
1,221
1,307
8,114
544
503
489
1,536
21
20
14
55
12,448

หญิง
312
1,105
1,160
2,577
1,300
1,204
1,308
1,289
1,259
1,196
7,556
376
430
412
1,218
40
26
38
104
11,455

รวม
672
2,258
2,390
5,320
2,770
2,561
2,713
2,643
2,480
2,503
15,670
920
933
901
2,754
61
46
52
159
23,903

หองเรียน
55
135
138
328
148
146
149
148
145
144
880
41
43
40
124
2
2
2
6
1,338

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ปการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ตารางที่ 3

ขอมูลจํานวนนักเรียนรายอําเภอ จําแนกตามระดับชั้น

อําเภอ/เพศ/หอง
เมืองประจวบฯ

ทับสะแก

บางสะพาน

บางสะพานนอย

รวม
รอยละ

ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง
ชาย
หญิง
รวม
หอง

กอนประถม ประถมศึกษา
718
2,193
658
2,063
1,376
4,256
93
263
454
1,336
455
1,220
909
2,556
64
164
1,037
2,964
953
2,798
1,990
5,762
106
288
534
1,621
511
1,475
1,045
3,096
65
165
2,743
8,114
2,577
7,556
5,320
15,670
328
880
22.26
65.56

ม.ตน
261
206
467
22
239
168
407
19
649
526
1,175
48
387
318
705
35
1,536
1,218
2,754
124
11.52

ม.ปลาย
55
104
159
6
55
104
159
6
0.66

รวม
3,172
2,927
6,099
378
2,029
1,843
3,872
247
4,705
4,381
9,086
448
2,542
2,304
4,846
265
12,448
11,455
23,903
1,338
100

ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ปการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
3. จํานวนนักเรียนจําแนกตามขนาดและจํานวนนักเรียน
3.1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน 1 - 120 คน มีท้งั หมด 59 โรง คิดเปนรอยละ 49.60
3.2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121 - 200 คน มีทั้งหมด 25 โรง คิดเปนรอยละ 21.00
3.3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201 - 300 คน มีท้งั หมด 15 โรง คิดเปนรอยละ 12.60
3.4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301 - 499 คน มีทั้งหมด 9 โรง คิดเปนรอยละ 7.60
3.5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500 - 1,499 คน มีทั้งหมด 9 โรง คิดเปนรอยละ 7.60
3.6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน มีทั้งหมด 1 โรง คิดเปนรอยละ 0.80
3.7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ไมมี
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ตารางที่ 4 ขอมูลจํานวนโรงเรียนรายอําเภอ จําแนกตามขนาดโรงเรียน
อําเภอ
เม ือ งป ระ จ ว บ ค ีร ีข ัน ธ
ทับสะแก
บางสะพาน
บ างส ะพ าน นอย
รวม
รอยละ
ตารางที่ 5

ขนาด
2
6
7
9
3
25
21.19

ขนาด
3
3
2
6
4
15
12.71

ขนาด
4
2
2
2
3
9
7.63

ขนาด
5
1
1
5
2
9
7.63

ขนาด
6
1
1
0.84

ขนาด
7
-

รวม
35
25
36
22
118
100

ขอมูลจํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จําแนกรายอําเภอ
อําเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะ พ าน น อ ย
รวม
รอยละ
ตารางที่ 6

ขนาด
1
22
13
14
10
59
50.00

โรงเรียน
ขนาดเล็ก
จํานวน
รอยละ
22
37.29
13
22.03
14
23.73
10
16.95
59
100
62.77

โรงเรียน
ขยายโอกาส
จํานวน
รอยละ
7
20.00
6
17.14
12
34.29
10
28.57
35
100
37.23

ขอมูลจํานวนระดับชั้นที่เปดสอนประจําปการศึกษา 2564 จําแนกรายอําเภอ
อําเภอ

เมืองประจวบคีรีขันธ
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะ พ าน น อ ย
รวม
รอยละ

อ.1-ป.6
28
19
24
12
83
70.34

ระดับชั้นที่เปดสอน
อ.1-ม.3 อ.1-ม.6
7
6
11
1
10
34
1
28.81
0.85

รวม
35
25
36
22
118
100
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จํ า นวนโรงเรี ย นในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1 ทั้ ง หมด
จํานวน 118 โรง ดังนี้
อําเภอทับสะแก

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
บานหนองกก
ดานสิงขร
บานทางหวาย
บานคลองวาฬ
บานหวยใหญ
พัฒนาประชานุเคราะห
ประชารังสรรค
บานทาฝาง
บานคอกชาง
บานยุบพริก
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธอนุสรณ
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ(สละชีพ)
อนุบาลประจวบคีรขี ันธ
ประชาสงเคราะหอุปถัมภ
บานหนองเสือ
บานยานซื่อ
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ประชาบูรณะวิทยา

บานทุงเคล็ด
อุดมราชภักดี
บานหนองหิน
บานหวากอมิตรภาพที่ 72
เศรษฐพานิชวิทยา
บานหวยน้ําพุ
วัดปากคลองเกลียว
วัดบอนอก(ทองวิทยา)
บานหนองปุหลก
บานคลองชายธง
บานบึง
บานคั่นกระได
หาดสนุกราษฎรบํารุง
บานอาวนอย
เนินแกววิทยาคาร
สามัคคีรวมจิต
วังมะเดื่อ

ทั้งหมด 35 โรง

อําเภอบางสะพาน

บานหวยทรายขาว
วัดนาผักขวง
บานดอนสงา
ไตรกิตทัตตานนท
บานมรสวบ
สมาคมเลขานุการสตรี 1
บานยางเขา
บานวังยาว
บานราษฎรประสงค
บานในล็อค
วัดดอนยาง
วัดถ้ําคีรีวงศ
บานชะมวง
บานหวยแกว
บานทาขาม
บานดอนสํานัก
บานวังน้ําเขียว
บานทุงเชือก

บานดอนทอง
บานถ้ําเขานอย
อนุบาลบางสะพาน
บานดงไมงาม
บานเขามัน
บานหนองจันทร
บานหนองหญาปลอง
บานทองมงคล
บานธรรมรัตน
วัดธงชัยธรรมจักร
บานหนองมงคล
บานหนองระแวง
บานหินกอง
บานสวนหลวง
บางสะพาน
บานดอนสําราญ
บานคลองลอย
ธนาคารออมสิน

ทั้งหมด 36 โรง

บานพุตะแบก
บานดอนใจดี
วัดนาหูกวาง
อนุบาลทับสะแก
ประชาราษฎรบํารุง
บานเหมืองแร
อางทองพัฒนา
บานหินเทิน
ประชาพิทักษ
บานหวยยางมิตรภาพที่ 35
บานสีดางาม
วัดหนองหอย
วัดทุงประดู

วัดทุงกลาง
บานมะเดื่อทอง
วัดนาลอม
บานดอนทราย
สมาคมเลขานุการสตรี 2
บานทุงตาแกว
บานไรใน
บานเนินดินแดง
บานทุงยาว
บานอางทอง
บานวังยาง
บานหนองมะคา

ทั้งหมด 25 โรง

อําเภอบางสะพานนอย
มูลนิธิศึกษา
บานบางเจริญ
บานชางเผือก
อนุบาลบางสะพานนอย
บานฝงแดง
บานหวยสัก
บานทรายทอง
บานทุงไทร
วัดดอนตะเคียน
บานปากคลอง(ราษฎรอุปกรณ)
วัดเขาราษฎรบํารุง

บานไรบนสามัคคี
บานทองอินทร
บานไชยราช
บานบางเบิด
วัดกํามะเสน
บานทุงสีเสียด
บานหนองฆอง
บานบางสะพานนอย
บานทุงกะโตน
บานหนองหวยฝาด
บานปากแพรก

ทั้งหมด 22 โรง

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564

11

ตารางที่ 7

กลุมโรงเรียนจําแนกตามอําเภอ

อําเภอ/กลุมโรงเรียน
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ
1. กลุมโรงเรียนบอนอก
2. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 1
3. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 2
4. กลุมโรงเรียนอาวนอยนิคม 3
5. กลุมโรงเรียนคลองวาฬ
6. กลุมโรงเรียนหวยทราย
อําเภอทับสะแก
7. กลุมโรงเรียนหวยยาง
8. กลุมโรงเรียนทับสะแกนาหูกวาง
9. กลุมโรงเรียนเขาลานพัฒนา
10. กลุมโรงเรียนอางทอง
อําเภอบางสะพาน
11. กลุมโรงเรียนธงชัย
12. กลุมโรงเรียนแมรําพึงพงศประศาสน
13. กลุมโรงเรียนชัยเกษม
14. กลุมโรงเรียนกําเนิดนพคุณ
15. กลุมโรงเรียนรอนทองมงคล
อําเภอบางสะพานนอย
16. กลุมโรงเรียนบางสะพาน
17. กลุมโรงเรียนไชยราชชางแรก
18. กลุมโรงเรียนทรายทอง
19. กลุมโรงเรียนปากแพรก
รวม

จํานวนโรงเรียน
8
5
5
6
7
4
6
6
6
7
5
7
8
6
10
5
7
6
4
118

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School)

มีจํานวน 14 ครอบครัว นักเรียนทั้งสิ้น 14 คน จําแนกตามชวงชั้น ดังนี้
* ปฐมวัย จํานวน 6 คน
* ชวงชั้นที่ 1 จํานวน 8 คน
ขอมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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ตารางที่ 8
ที่

ขอมูลจํานวนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภท / ตําแหนง

จํานวน (คน)

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ข.
1
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1
2
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(1)
3
ศึกษานิเทศก
8
3. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2)
4
นักจัดการงานทั่วไป
5
5
นักวิชาการศึกษา
6
6
นักประชาสัมพันธ
1
7
นักทรัพยากรบุคคล
6
8
นักวิชาการเงินและบัญชี
7
9
นักวิชาการพัสดุ
1
10
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2
11
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
6
12
นิติกร
2
13
เจาพนักงานธุรการ
5
14
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
1
ที่
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
ครู
1,164
21
ลูกจางประจํา
29
22
พนักงานราชการ
56
23
ลูกจางชั่วคราว / อัตราจาง
208
รวม
293
รวมขาราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น
1,566
ที่มา : ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ปการศึกษา 2564 ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
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สรุปผลการพัฒนาการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 รวมกับสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) ไดดําเนินการสอบใหกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ดานความสามารถ
ทางคณิตศาสตรและภาษาไทย ปการศึกษา 2563 สรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. ผลการดําเนินงาน การประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ
ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาไทย
รวมเฉลี่ย 2 ดาน

ระดับเขต
พื้นที่
46.25
51.05
48.65

ระดับ
จังหวัด
41.68
48.32
45.00

ระดับศึกษาธิการ
ภาค
40.82
48.03
44.42

ระดับ
สังกัด
41.30
47.76
44.53

ระดับประเทศ
40.47
47.46
43.97

จากตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบวา
1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ทุกระดับ
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ทุกระดับ
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ
60
50
40
30
20
10
0
ด้ านคณิตศาสตร์
ระดับเขตพื้นที่

ระดับจังหวัด

ด้ านภาษาไทย
ระดับศึกษาธิการภาค

รวมเฉลีย่ 2 ด้ าน
ระดับสังกัด

ระดับประเทศ

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ปการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด และระดับประเทศ
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ตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563
กับปการศึกษา 2562
คาเฉลี่ยรอยละ
ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563
51.70
46.25
51.84
51.05
51.77
48.65

ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาไทย
รวมเฉลี่ย

รวมเฉลี่ย
+ เพิ่ม / - ลด
-5.45
-0.79
-3.12

จากตารางที่ 10 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2562 พบวา
1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคณิตศาสตร ปการศึกษา 2563 ลดลง 5.45
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานภาษาไทย ปการศึกษา 2563 ลดลง 0.79
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน ปการศึกษา 2563 ลดลง 3.12
53
52

51.84

51.70

51.05

51

51.77

50
48.65

49
48
47

46.25

46
45
44
43

ดานคณิตศาสตร

ดานภาษาไทย
ปการศึกษา 2562

รวมเฉลี่ย

ปการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ของปการศึกษา 2563 กับ ปการศึกษา 2562
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ตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.)
ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาไทย
รวมเฉลี่ย 2 ดาน

คาเฉลี่ยรอยละ
ระดับสพฐ. ระดับเขตพื้นที่
2563
2563
41.30
46.25
47.76
51.05
44.53
48.65

รวมเฉลี่ย
+ เพิ่ม
- ลด
+4.95
+3.29
+4.12

จากตารางที่ 11 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.) ปการศึกษา 2562 พบวา
1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 4.95
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ย
ระดับ สพฐ. 3.29
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 4.12
60
50

41.30

46.25

47.76

51.05
44.53

48.65

40
30
20
10
0
ด้ านคณิตศาสตร์

ด้ านภาษาไทย
ระดับ สพฐ

รวมเฉลี่ย 2 ด้ าน

ระดับเขตพื้นที่

แผนภูมิที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับสังกัด (สพฐ.)
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ตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 25623 เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรขี นั ธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ
ความสามารถ
ดานคณิตศาสตร
ดานภาษาไทย
รวมเฉลี่ย 2 ดาน

คาเฉลี่ยรอยละ
ระดับประเทศ
ระดับเขตพื้นที่
ปการศึกษา 2563
ปการศึกษา 2563
40.47
46.25
47.46
51.05
43.97
48.65

รวมเฉลี่ย
+ เพิ่ม
- ลด
+5.78
+3.59
+4.68

จากตารางที่ 12 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ พบวา
1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานคณิตศาสตร ระดับเขตพื้นที่
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 5.78
2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถดานภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 3.59
3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ดาน ระดับเขตพื้นที่ สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 4.68
60
50

46.25
40.47

46.25
40.47

47.46

51.05

40
30
20
10
0

ดานคณิตศาสตร

ดานภาษาไทย
ระดับประเทศ

รวมเฉลี่ย 2 ดาน

ระดับเขตพื้นที่

แผนภูมิที่ 4 ผลการประเมินคุณภาพผูเรียน NT ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1 กับ ระดับประเทศ
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2. ผลการดําเนินงาน การประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2563
2.1 ผลการประเมินระดับเขตพื้นที่
ตารางที่ 13 แสดงผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2563 จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ระดับคุณภาพ
หนวยงาน
อานออก
อานออก
เสียง

อานรูเรื่อง

รวมเฉลี่ย

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
จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรอยละ พบวา ความสามารถการอานออกเสียง ของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 สูงกวาระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัด
และระดับประเทศ
ความสามารถการอานรูเรื่อง ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ต่ํากวาระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ คาคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ดานต่ํากวา
ระดับจังหวัด ระดับศึกษาธิการภาค ระดับสังกัดและระดับประเทศ
เมื่ อพิ จ ารณาระดั บ คุณ ภาพ พบวา ความสามารถการอา นออกเสี ยง การอ า นรู เรื่ อ ง และรวมเฉลี่ ย
2 สมรรถนะ มีคุณภาพอยูในระดับดี

แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1
ปการศึกษา 2563 จําแนกตามหนวยงานที่สังกัด
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ตารางที่ 14 เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ ก ารประเมิ น ความสามารถด า นการอ า น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563
สพป.ปข.1

อานออก
เสียง

ปการศึกษา 2562
ปการศึกษา 2563

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

66.88
74.95

อานรูเรื่อง

รวมเฉลี่ย

70.36
70.38

68.62
72.66

อานออก
เสียง

ระดับคุณภาพ
อานรูเรื่อง

รวมเฉลี่ย

ดี
ดี

ดี
ดี

ดี
ดี

จากตารางที่ 14 เมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนเฉลี่ ย ร อ ยละของความสามารถด า นการอ า นออกเสี ย ง
และความสามารถดานการอานรูเรื่อง พบวา ปการศึกษา 2563 มีคาเฉลี่ยสูงกวาปการศึกษา 2562 ในดาน
การอานออกเสียง มีคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 8.07 และดานการอานรูเรื่อง มีคาเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น 0.02
เมื่อพิจารณาระดับคุณภาพ พบวา ความสามารถดานการอานออกเสียงและความสามารถดานการอานรูเรื่อง
รวมเฉลี่ย 2 ดาน มีคุณภาพอยูในระดับดี
ตารางที่ 15 ผลการประเมิ น ระดั บ เขตพื้ น ที่ เปรี ย บเที ย บผลประเมิ น ความสามารถด า นการอ า น
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563

หนวยงาน

สพป.ปข.1

เปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรอยละ

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
อานออก
เสียง
ป 2562

66.88

อานออก
เสียง
ป 2563

74.95

อานรูเรื่อง อานรูเรื่อง
ป 2562 ป 2563

70.36

อานออก
เสียง

70.38 +8.07

คะแนนเฉลี่ยรอยละ

อานรูเรื่อง

รวมเฉลี่ย
ป 2562

รวมเฉลี่ย
ป 2563

รวมเฉลี่ย

+0.02

68.09

72.66

+4.75

ระดับ
คุณภาพ

ดี

แผนภูมิแสดงผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถ
ดานการอานออกเสียง
70.39

70.38

70.38
70.37
70.36
70.35

70.36

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถดานการอานของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563
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70.385
70.38

70.38
70.375
70.37
70.365
70.36

70.36

70.355
70.35

ปการศึกษา 2562

ปการศึกษา 2563

แผนภูมิที่ 7 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถดานการอานรูเรื่อง

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณภาพ
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง ใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดคะแนน 94.33 ซึ่งถือวามีคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานอยูใน ระดับ A ลําดับที่ 103
2. โดยสรุปผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS)
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามองคประกอบ 5 ดาน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 คาคะแนนรวม 4.46224 หรือคิดเปนรอยละ 89.24 คาคะแนน
อยูในระดับ ระดับมาตรฐานขั้นสูง
3. ผลการติ ด ตาม และประเมิ น ผลการบริ ห ารและจั ด การของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ. 2560) ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
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4. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
าที่
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.หน2564
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ส่วนที่ ๒

ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามรัฐรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึง จัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปน เป าหมายการพัฒ นาประเทศอยางยั่ง ยืนตามหลักธรรมาภิ บาล เพื่อใช เปนกรอบในการจัด ทําแผนตาง ๆ
ใหสอดคลองและบูรณาการกัน เพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายในการพัฒนา เพื่อใหประเทศไทย
ส า ม า ร ถ ย ก ร ะ ด ับ ก า รพ ัฒ น า ให บ ร ร ลุต า ม วิส ัย ท ัศ น  “ ป ร ะ เท ศ ไท ย ม ีค ว า ม ม ั่น ค ง ม ั่ง ค ั่ง ย ั่ง ย ืน เป น ป ร ะ เท ศ พ ัฒ น า แลว
ดวยการพัฒ นาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รัฐบาลจึง ไดประกาศยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 2580) ในการพัฒนาประเทศระยะ 20 ป ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตรชาติ ดังนี้
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความสามารถเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ซึ่งสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่ยึดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒ นาที่ยั่งยืน และคนเปนศูนยกลางการพัฒนา โดยมีเปาหมายการพัฒ นา
เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และ
มีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกง ที่มีทักษะความรูความสามารถ
และพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การพัฒนาการศึกษาของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)
เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรดานการศึกษาระยะยาว โดยมุงจัดการศึกษาใหคนไทยทุกคน สามารถเขาถึงโอกาสและ
ความเสมอภาคในการศึกษาศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากําลังคนใหมี
สมรรถนะในการทํางานที่สอดคลองกับความตองการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการจัดการศึกษาไดนําไปเปนกรอบและแนวทางการศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัยตั้งแตแรกเกิด
จนตลอดชีวิต ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค
รวมทั้งความเปนพลวัตร เพื่อใหประเทศไทยสามารถกาวขามกับดักประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่พัฒนาแลว
ซึ่งภายใตกรอบแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ไดกําหนดสาระสําคัญสําหรับบรรลุเปาหมายของการ
พัฒนาการศึ ก ษาใน 5 ประการ ได แก การเข า ถึ ง โอกาสทางการศึ ก ษา (Access) ความเท าเที ย มการศึ ก ษา
(Equitly) คุณภาพการศึกษา (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทยบริบทการเปลี่ยนแปลง (Relevancy)
ในระยะ 20 ปข างหนา และมียุ ทธศาสตร 6 ประการ 1) การจั ดการศึก ษาเพื่ อความมั่น คงของสั ง คมและ
ประเทศชาติ
2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ
3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4) การสราง
โอกาส ความเสมอภาคและ
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564

24

ความเทาเทียมทางการศึกษา 5) การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 6) การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติไดกําหนดประเด็นการพัฒนาไว
23 ประเด็น มีประเด็นที่เกี่ยวของกับการศึกษาโดยเฉพาะคือ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวง
ชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู
นอกจากนี้ ยัง มีแผนการปฏิรูปประเทศดานการศึกษากําหนดใหมีประเด็นปฏิรูปใน 7 ประเด็น ดัง นี้
1) การปฏิ รูประบบการศึก ษาและการเรี ยนรูโ ดยรวมของประเทศ 2) การปฏิรูป การพั ฒ นาเด็กเล็กและเด็ ก
กอนวัยเรียน 3) การปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 4) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรอง
และพั ฒ นาผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละอาจารย 5) การปฏิ รู ป การจั ด การเรี ย นการสอนเพื่ อ ตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 6) การปรับโครงสรางของหนวยงานทางการศึกษาเพื่อบรรลุเปาหมายในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ 7) การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูโดยพลิกโฉมดวยระบบดิจิทัล
สํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขั นธ เขต 1 จึ ง ไดกํ าหนด วิ สัย ทัศ น พัน ธกิ จ
เปาประสงค อัตลักษณองค กร ที่เชื่อมโยงและสอดคล องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึก ษาธิการ และ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
วิสัยทัศน (Vision)
มุงมั่นสูคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และพัฒนาผูเรียนตามทักษะศตวรรษที่ 21 นอมนําศาสตรพระราชา
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง
2. พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนานักเรียนทุกชวงวัยใหมีสมรรถนะ คุณลักษณะที่พึงประสงคและทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาครู ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีสมรรถนะตามสายงาน และมีวัฒนธรรม
การทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
5. พัฒ นาระบบการบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม โดยใชพื้นที่เปนฐาน มีนวัตกรรมเปนกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อน
6. สงเสริมการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางยั่งยืน
7. สงเสริมการจัดการศึกษาโดยใชภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาประสงค (Mission)
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
2. นักเรียนระดับกอนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามชวงวัยไดสมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
3. นักเรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคตามพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 และมี
ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
4. พั ฒ นาครู ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให มี ศั ก ยภาพในการจั ด การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
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5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และใชนวัตกรรม
เปนกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
6. สํ านักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษา และสถานศึกษามีการบู รณาการทํา งาน มี การบริหารแบบมีส วนรว ม
ใชภูมิปญ ญาทองถิ่นและทรัพยากรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางยั่งยืน
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.1 คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 อยูลําดับที่ 1 ใน 5
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูลําดับที่ 1 ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 อยูลําดับที่ 1 ใน 5 ของระดับประเทศ
7.2 คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3
7.3 คาเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวม 2 ดาน
เพิ่มขึ้นรอยละ 3 อยูลําดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ และมีคาเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นรอยละ 3
7.4 คาเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ กลุมสาระภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวาระดับประเทศ
8. การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
8.1 ผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกตัวบงชี้ไดระดับคุณภาพดีเยี่ยม และ
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.50
8.2 ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44)
สูงกวาเปาหมายทุกองคประกอบ อยูในระดับคุณภาพ
8.3 ผลการติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัด
แผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับดีเยี่ยม
8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ออนไลน (ITA Online) คาเฉลี่ยรวมรอยละ 90 ขึ้นไป
อัตลักษณ (Identity)
ยิ้ม ไหว ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม
นโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
นโยบายที่ ๔ การสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายที่ ๕ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
นโยบายที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สราง 8 จุดเนน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดกําหนดนโยบาย มาตรการและ
แนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ดวยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สราง
8 จุดเนน

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน 4 สราง

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 คืน

๑. คืนผูบริหารสูโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนตองบริหารงานโรงเรียนเปนหลัก มีความตั้งใจ ทุมเท ศรัทธา บริหารจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพ สง เสริม สนั บสนุน จัดหา สื่อ เทคโนโลยี แหลง เรียนรู ควบคุม กํ ากับ ติดตาม นิเทศ การจั ด
การเรียนการสอน ดําเนินการสังเกตการสอนครูอยางนอยคนละ 1 ชั่วโมงตอเดือน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สรางความตระหนักในการบริหารสถานศึกษาใหกับผูบริหารและรวมวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
๒. สงเสริม พัฒนาสมรรถนะผูบริหารโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนและสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ
๓. ส ง เสริ ม และพั ฒ นาผู บ ริ ห ารให มี ค วามรู ทั ก ษะในการนํ า เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษามาใช
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
๔. ผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา รองผู อํ า นวยการเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตรวจเยี่ ย ม ติ ด ตาม
การดําเนินงานของสถานศึกษา ๑๐๐%
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๕. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษายกยอง เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๑.จัดทําขอมูลสารสนเทศ ในระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา เพื่อเปนขอมูลในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา
๒. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
ระดับสถานศึกษา
๑. วางแผน จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนการนิเทศภายใน
๒. ผู บ ริห ารใชเ ทคโนโลยีเ พื่ อเป น เครื่ อ งมื อ ในการบริ ห ารจัด การสถานศึ ก ษาไดอ ยา งเป น ระบบ
มีประสิทธิภาพ
๓. ผูบริหารสถานศึกษาอํานวยความสะดวกและสนับสนุนการสราง พัฒนาสื่อ นวัตกรรม อุปกรณ
การเรียนการสอน และเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตางๆ
๔. กํากับ ติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและดําเนินการนิเทศภายในอยางเปนระบบและตอเนื่อง
๕. ผูบริหารสถานศึกษาสรางชุ มชนแหง การเรียนรูทางวิชาชีพ ภายในสถานศึกษา หรือสนับสนุ น
สงเสริมการสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพภายในสถานศึกษาภายในกลุมสาระการเรียนรูตางๆ
๖. ยกยอง เชิดชูเกียรติและใหกําลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. คืนครูสูหองเรียน
ครูปฏิบัติหนาที่สอนเต็มเวลา เต็มความรู เต็มความสามารถ ไมทอดทิ้งหองเรียนระหวางสอน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับสถานการณ
ดูแล ชวยเหลือ นักเรียนอยางทั่วถึง ตลอดจนดําเนินการวัดและประเมินผลตามตัวชี้วัดอยางครบถวน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สรางความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับผูบริหารและครู และรวมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษาระดับตางๆ
๒. สงเสริมและพัฒนาครูดวยเทคโนโลยีการสื่อสารทางไกล เพิ่มสมรรถนะ ทักษะในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรูและตามความตองการที่จําเปนของครู
๓. สงเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี ขอมูลที่เปนประโยชนตอการจัดการเรียนการสอน ผานเว็บไซต
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. สงเสริม และพัฒนาครูใหมีความรู ทักษะในการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหารจัดการชั้นเรียน จัดการเรียนการสอน ตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาความรู สามารถ
สรางนวัตกรรมในการพัฒนาผูเรียน
๔. นิเทศ กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๖. วิเคราะห สรุป และรายงานผลการดําเนินงาน
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ระดับศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๑. วางแผน และวางแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิชาการศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๒. ใชศู นยเ ครื อขา ยคุณ ภาพการศึก ษา เป นฐานในการรว มมือ ในการพัฒ นาบุค ลากร และการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรู
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู การแขงขันทักษะวิชาการที่สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในกลุม
สาระการเรียนรูตางๆ
ระดับสถานศึกษา
๑. วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมศักยภาพของนักเรียนดวยรูปแบบ
ที่หลากหลาย Active learning
๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สงเสริมทักษะตามธรรมชาติวิชาทุกกลุม
สาระการเรียนรู
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูผานระบบดิจิทัล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔. วั ด และประเมิ น ผลการพั ฒ นานั ก เรีย นตามตั ว ชี้ วั ดอย า งครบถ ว นและนํ า ขอ มู ล จากการวั ด
และประเมินผลมาศึกษาและแกไขนักเรียนเปนรายกรณี
๕. จัดทําเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถวนเปนปจจุบัน
๓. คืนศึกษานิเทศกสูครู
ศึกษานิเทศกปฏิบัติหนาที่ นิเทศ ติดตาม ตามแผนการนิเทศ วิเคราะหจุดเดน จุดดอยของโรงเรียนและ
ใหการชวยเหลือ พัฒนาครูเพิ่มสมรรถนะใหตรงตามความตองการจําเปน สังเกตการสอนของครู และสะทอนผล
จัดทําสรุปรายงาน นําผลการนิเทศไปใชพัฒนาโรงเรียน
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. วิเคราะหจุดเดนจุดดอยของโรงเรียน จัดทําขอมูลสารสนเทศ ระบบขอมูลของโรงเรียนในสังกัด
วางแผน จัดทําแผนที่สถานศึกษา กําหนดกลุมสีแดง เหลือง เขียว
๒. จัดทําแผนพัฒนางานวิชาการและแผนนิเทศติดตามของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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 ประโยชนที่ครู ผูบริหารและ
เด็กนักเรียนจะไดรับจากการนิเทศ
๒. จัดทําขอมูลสารสนเทศผูเรียนรอบดาน และระบบขอมูลของโรงเรียน เพื่อรอบรับการนิเทศ
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการนิเทศภายในของโรงเรียน
๓. วางแผนนิเทศการศึกษารวมกับศึกษานิเทศก โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (นิเทศตามความตองการ
โรงเรียน)
๔. นิเทศครูทกุ ชั้นเรียนอยางนอยคนละ ๑ ชั่วโมง โดยศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียน
๕. สรุปและรายงานผลการนิเทศ
๖. นําผลการนิเทศมาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๔. คืนโรงเรียนดีสูชุมชน
โรงเรียนตองเปนโรงเรียนสีขาว เป นโรงเรี ยนดีมีคุณภาพ สะอาด สวยงาม ปลอดภัย อาคารสถานที่
หองเรียน เพียงพอ พรอมใชเปนแหลงเรียนรูและใหบริการชุมชน ชุมชนศรัทธาและใหความรวมมือกับโรงเรียนสูง
มาตรการและแนวทางการดําเนินการ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สร า งความรู ความเข า ใจกั บสถานศึ ก ษาในการดํา เนิน งานด า นประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา
ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การ บริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒. กําหนดแนวทางการดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๓. สงเสริมใหโรงเรียนดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๔. ติดตามผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๕. สรุ ป และรายงานการดํ า เนิ น งานด า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ด า นความปลอดภั ย
ในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม ตลอดจนนําผลมาวางแผน
พัฒนา
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมภายในศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
2. มีสวนรวมในการติดตามผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภัย
ในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
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ระดับสถานศึกษา
๑. สรางความรูความเขาใจใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในดานประกันคุณภาพการศึกษา
ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
๒. จัดทํา มาตรการและดําเนินการส ง เสริมด านประกัน คุณภาพการศึกษา ดานความปลอดภั ย
ในสถานศึกษาและการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียน
๓. จั ดทํา ขอตกลงความรว มมือ (MOU) รว มกับ หนวยงานภาคสวนตาง ๆ เพื่อ สง เสริม พัฒ นา
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานทํา
๔. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงาน

แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง
1. สรางทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
มุง สรา งพื้น ฐานผูเ รียนใหมีความรูค วามเขาใจและมีเ จตคติ ที่ดีตอ ชาติบ านเมื อง ยึดมั่น ในหลั กธรรม
ของศาสนาที่ตนนับถือ มีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย มีความรักเอื้ออาทรตอบุคคล ในครอบครัว
และชุมชนของตนเอง
แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนปรับปรุงหลักสูตร และจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมที่แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
2) สงเสริม และสนับสนุนใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมการเรียนรูหรือโครงการที่ใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
3) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินการสรา งทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมืองของโรงเรียน การ
ปรับปรุ ง หลัก สูตร และจั ดบรรยากาศสิ่ง แวดลอ มที่แสดงออกถึง ความรัก ในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่ น การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1) มีสวนรวมในการนิเทศและติดตามผลการดําเนินการสรางทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมืองของโรงเรียน
ในแตละอําเภอที่มีการปรับปรุงหลักสูตร จัดบรรยากาศสิ่งแวดลอม และจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนแสดงออก
ถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
2) จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง
3) ประสาน สงเสริมการมีสวนรวมของศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาระดับกลุมโรงเรียน
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ระดับโรงเรียน
1) ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พิจารณาจากสภาพบริบทตางๆ ของสถานศึกษา)
2) มีการจัดบรรยากาศสิ่งแวดลอมภายในสถานศึกษาที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
3) จัด กิจ กรรมการเรี ยนรู หรือ โครงการที่ใ หผู เรี ยนแสดงออกถึง ความรั กในสถาบั นหลัก ของชาติ
(พิ จ ารณาจากสภาพบริ บ ทต า งๆ ของสถานศึ ก ษา) โดยยึ ด มั่ น การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และมีทัศนคติที่ดีตอบานเมือง เชน
- โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
- โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- โครงการ/กิจกรรมประชาธิปไตย
- จัดเนื้อหาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตรทองถิ่น
- การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชกระบวนการทางประวัติศาสตร โดยเนนกระบวนการวิเคราะห
- โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงความรักชาติและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชน ฯลฯ
2. สรางพื้นฐานที่มั่นคง มีคุณธรรม
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหรูจักแยกแยะผิดชอบชั่วดี ปฏิบัติแตสิ่ง ที่ถูกตองดีงาม ปฏิเสธสิ่ง ที่ผิด ไมหลง
ไปในสิ่งที่ไมเหมาะสม เปนคนดีและเปนแบบอยางที่ดีใหกับสังคม
แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) สงเสริม และสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง มีคุณธรรม
จริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ดี
2) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนในการสรางใหผูเรียนมีหลักคิดที่ถูกตอง
มีคุณธรรม จริยธรรม เปนพลเมืองดีของสังคม และพลเมืองโลกที่ดี
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
สง เสริม และนิเทศติดตาม ใหโรงเรียนในแตละอําเภอไดมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตางๆ ที่ทําให
ผูเรียนสามารถคิดแยกแยะผิดชอบชั่วดี ตามหลักธรรมคําสอนของศาสนาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ดีงามของสังคมไทย
ระดับโรงเรียน
1) จัดบรรยากาศสิง่ แวดลอมภายในสถานศึกษาใหสะทอนถึงความดีความชั่ว และหลักธรรมคําสอนของศาสนา
2) ใชกระบวนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem–based Learning : PBL)
3) จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย สุจริต มัธยัสถ อดออม โอบออม
อารี มีวินัย และรักษาศีลธรรม เชน
- โครงการโรงเรียนคุณธรรม
- โครงการโรงเรียนสุจริต
- โครงการโรงเรียนศีลหา
- โครงการ/กิจกรรมวันสําคัญของชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย
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- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี
- โครงการ/กิจกรรมยุวชนจิตอาสา
- โครงการ/กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
- โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการ/กิจกรรม บาน วัด โรงเรียน
- โครงการ/กิจกรรมการรณรงคเพื่อสังคม ฯลฯ
3. สรางพื้นฐานการมีงานทํา มีอาชีพ
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหไดรับการฝกฝนและอบรมดานอาชีพในสถานศึกษา ปลูกฝงใหมีนิสัยรักในงาน
ที่ทํา ทํางานเปน มีความอดทนและพยายามจนสามารถทํางานนั้น บรรลุผลสําเร็จ ผูเรียนสามารถนําความรู
ดานอาชีพที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันของตนเอง จนสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได
แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) สรางกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรูอิงสมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
2) พัฒนารายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
3) สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ
4) นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมในการสงเสริมผูเรียนดานอาชีพของโรงเรียน
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1) สรางความรูและความเขาใจ แลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูแกผูเรียนตามความสนใจ
ในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด
2) มี ส ว นร ว มในการนิ เ ทศติ ด ตามด า นการส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู อิ ง สมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
ระดับโรงเรียน
1) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหแกผูเรียนตามความสนใจในทักษะอาชีพที่ตนเองถนัด เชน
- โครงการ/กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ
- โครงการ/กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการประชารัฐ
- โครงการบริษัทสรางการดี (โรงเรียนสุจริต)
- กิจกรรมชุมนุมสรางพื้นฐานการมีงานทํา มีอาชีพ
- โครงการ/กิจกรรมประกวดการทําอาหารไทย/ขนมไทย
- โครงการ/กิจกรรมเปดโลกอาชีพ
- หลักสูตรเชื่อมโยงอาชีวศึกษา
- โครงการ/กิจกรรมการขายของออนไลน
- โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะอาชีพครบวงจร
- โครงการ 1 โรงเรียน 1 ผลิตภัณฑ
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- สหกรณโรงเรียน
- โครงการ/กิจกรรม โคกหนองนา ฯลฯ
2) จั ด ให มี ร ะบบแนะแนวทางการศึ ก ษาเพื่ อ ส ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู อิ ง สมรรถนะและ
เตรียมความพรอมสูการประกอบสัมมาอาชีพ
3) จัดใหมีรายวิชาที่สงเสริมการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ
4. สรางผูเรียนเปนพลเมืองดี
มุงสรางพื้นฐานผูเรียนใหเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ทําหนาที่เปนพลเมืองดี
ดวยความเต็มใจ มีจิตอาสาในการชวยเหลือสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
แนวทางการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 4 สราง
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1) สง เสริม และสนับสนุน ใหโรงเรียนจัดกิ จกรรมสาธารณประโยชน เพื่อให ผูเรียนไดมีโอกาส
ทําหนาที่เปนพลเมืองดีของสังคม
2) นิ เทศ กํ ากั บ ติด ตามผลการดํ าเนินงานของโรงเรีย นในการสรา งใหผู เรี ยนเปน พลเมื องดี
ของสังคมและประเทศชาติ
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
สง เสริ ม และนิเ ทศติ ด ตามโรงเรี ย นแต ละอํ า เภอให สร า งผู เ รี ย นเป น พลเมื อ งดีข องสั ง คมและ
ประเทศชาติ
ระดับโรงเรียน
จัดกิจกรรมหรือโครงการที่ใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีคุณธรรม
มีคา นิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรมอัตลักษณ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ เชน
- โครงการพัฒนายุวทูตความดีสูวิถีพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21
- โครงการโรงเรียนสุจริต
- กิจกรรมสภานักเรียน
- โครงการโรงเรียนสีขาว
- โครงการ/กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ฯลฯ
- โครงการ/กิจกรรม ยุวชนจิตอาสา
- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน / ลูกเสือ / เนตรนารี / บําเพ็ญประโยชน
- โครงการ/กิจกรรมพัฒนาชุมชน
- โครงการ/กิจกรรมรักษสิ่งแวดลอม
- โครงการ/กิจ กรรมที่ เกี่ ยวข องกับ ความเสีย สละ เห็น ประโยชน สว นรวมป องกั น การทุจ ริ ต
การคอรัปชั่น
- สารวัตรนักเรียน
- ลูกเสือจราจร ฯลฯ
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8 จุดเนนคุณภาพผูเรียน สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
8 มาตรการ

จุดเนนคุณภาพผูเรียน

เกง

อานเขียน ภาษาไทย
ใสใจคิดคํานวณ
ชักชวนยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
- ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
- ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ
-

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับอําเภอ/ศูนยสงเสริม
ประสิทธิภาพการบริหาร
การจัดการศึกษา

ดี

-

มีวินัย

ระดับโรงเรียน

มีสุข

-

สุขภาพกายและจิตดี

ระดับหองเรียน

จุดเนนที่ 1 อานเขียนภาษาไทย

ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3

อานออก เขียนได
อานคลอง เขียนคลอง
รูเรื่องการอาน เขียน
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จุดเนนที่ 2 ใสใจคิดคํานวณ

ป.1 - ป.3

คิดเลขเร็ว

ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3

คิดเลขเปน
คิดแกปญหาได

จุดเนนที่ 3 ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์

ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3

TOP 10 NT
TOP 5 O-NET
TOP 10 O-NET
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จุดเนนที่ 4 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3

เขาใจและใชคํา วลี ภาษาทาทาง
ประโยคสั้นๆ งายๆ ในชั้นเรียน

เขาใจและใชประโยค งายๆ ในชั้นเรียน
สถานศึกษา และชีวิตประจําวัน

เขาใจและใชประโยคในชีวิตประจําวัน สื่อสารเรื่องตางๆ
ใกลตัว ตามสถานการณ

จุดเนนที่ 5 ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ

อ.1 - อ.3

- พัฒนาการสมดุลทุกดาน
- ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหา
- ทักษะชีวิต ชวยเหลือตนเองได
- มีความสุข รักการเรียนรู
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จุดเนนที่ 6 สุขภาพกายและจิตดี

-

ป.1 - ม.3

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
ภาวะโภชนาการดี สมสวน
ปลอดภัยจากโรคติดตอ
หางไกลจากยาเสพติด

จุดเนนที่ 7 มีวินยั

ป.1 - ม.3

-

การตรงตอเวลา
มีระเบียบ
สะอาด
มีมารยาท

จุดเนนที่ 8 ใชเทคโนโลยี
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ป.1 - ม.3

- ใชแนวคิดเชิงคํานวณ ประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศเพื่อแกปญหาใน
ชีวิตประจําวัน
- เรียนรูดิจิทัล เขาใจและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางปลอดภัยและ
สรางสรรค

จุดเนนที่ 1 อานเขียนภาษาไทย
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ อานออกเขียนได
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ อานคลอง เขียนคลอง
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ รูเรื่องการอานเขียน
จุดเนนที่ ๒ ใสใจคิดคํานวณ
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ คิดเลขเร็ว
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ คิดเลขเปน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ คิดแกปญหาได
จุดเนนที่ ๓ ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ TOP ๑๐ NT
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ TOP ๕ O-NET
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ TOP ๕ O-NET
จุดเนนที่ ๔ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๓ เขาใจและใชคํา วลี ภาษาทาทาง ประโยคสั้นๆงายๆในชั้นเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ เขาใจและใชประโยคงายๆในชั้นเรียน สถานศึกษา และชีวิตประจําวัน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ เขาใจและใชประโยคในชีวิตประจําวัน สื่อสารเรื่องตางๆใกลตัวตามสถานการณ
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จุดเนนที่ ๕ ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นอนุบาลปที่ ๑ – ๓

จุดเนนที่ 6 สุขภาพกายและจิตดี
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

จุดเนนที่ 7 มีวินัย
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

จุดเนนที่ ๘ ใชเทคโนโลยี
คําอธิบายจุดเนน
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓

๑) พัฒนาการสมดุลทุกดาน
๒) ทักษะทางภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
การคิดแกปญหา
๓) ทักษะชีวิต ชวยเหลือตนเองได
๔) มีความสุข รักการเรียนรู
๑) สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี
๒) ภาวะโภชนาการดี สมสวน
๓) ปลอดภัยจากโรคติดตอ
๔) หางไกลจากยาเสพติด
๑) การตรงตอเวลา
๒) มีระเบียบ
๓) สะอาด
๔) มีมารยาท
1) ใชแนวคิดเชิงคํานวณ ประมวลผลขอมูล
สารสนเทศเพื่อแกปญหาในชีวิตประจําวัน
2) เรียนรูดิจิทัล เขาใจและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางปลอดภัยและสรางสรรค
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มาตรการสงเสริมคุณภาพผูเรียน
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ปการศึกษา 2563 - 2564
๑. มาตรการสงเสริมจุดเนนอาน-เขียนภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. กําหนดนโยบายเรงรัดคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย การอาน-เขียนภาษาไทย เปาหมาย
นักเรียนอานไมออก เขียนไมไดตองไมมี และพัฒนานักเรียนใหมีความสามารถในดานภาษาไทย
๒. จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือมาตรการเรง รัดคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย ระหวาง
สํานักงานเขตพื้นที่กับทุกโรงเรียนในสังกัด
๓. ตรวจสอบคั ด กรองความสามารถในการอ า นของนั ก เรี ย นชั้ น ป.๑ – ม.3 เพื่ อ เป น ข อ มู ล
แกครูผูสอนในการซอมเสริมและพัฒนานักเรียน
๔. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น โดยการพั ฒ นาครู เ กี่ ย วกั บ การอ า น คิ ด วิ เ คราะห แ ละเขี ย นสื่ อ ความ
ตามแนวทางการประเมินผล PISA
๕. จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับสํานักงานเขตพื้นที่
๖. นิ เ ทศกํ า กั บ ติ ด ตามอย า งเป น ระบบอย า งต อ เนื่ อ งทั่ ว ถึ ง โดยการสร า งเครื อ ข า ยการนิ เ ทศ
โดยคณะกรรมการระดับตางๆ
๗. คัดสรรโรงเรียนที่ดําเนินการพัฒ นาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยที่ดําเนินการประสบ
ผลสําเร็จ ยกยอง เชิดชูเกียรติ
๘. สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินการเพื่อพัฒนาตอยอด
๙. สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยวิชาการภาษาไทย ครูแกนนํา ครูเครือขายภาษาไทย
ตนแบบ และชมรมครูภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูภาษาไทย
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๑. ทุกอําเภอประกาศปฏิญญาในการเรงรัดคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย
๒. ประสานความรวมมือแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
๒.๑ ประชุมคณะกรรมการศูนยวิชาการภาษาไทยระดับอําเภอเพื่อดําเนินการพัฒนาภาษาไทย
อยางเขมขนในระดับอําเภอและศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๒.๒ พัฒนาโดยใชศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม
๓. คณะกรรมการระดับอําเภอกํากับติดตามการดําเนินการตามมาตรการเรงรัดคุณภาพการอาน เขียนภาษาไทย
๔. จัดประกวดแขงขันทักษะความสามารถดานภาษาไทย ระดับอําเภอและศูนยเครือขายคุณภาพ
การศึกษา
๕. รายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานต อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1
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ระดับโรงเรียน
๑. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการอาน-เขียนภาษาไทย
๒. กําหนดนโยบายใหครูทุกคนมีสวนรวมแกไ ขปญหานักเรียนอานไมออก เขียนไมได และพัฒ นา
นักเรียนใหมีความสามารถในการอานรูเรื่องและสื่อสารได
๓. ประสานผูปกครองใหมีสวนรวมแกไขปญหาการอานไมออก เขียนไมไดและพัฒนาภาษาไทยอยางใกลชิด
๔. นําผลการประเมินการทดสอบความสามารถในการอาน / ผลการสอบวิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้น
มาใชวางแผนพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
๕. กระตุ น ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให ค รู ค น หาวิ ธี ก าร รู ป แบบ และจั ด ทํ า จั ด หานวั ต กรรม
สื่อแบบฝก ที่ใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย
๖. กํ า กั บ ติ ด ตาม นิ เ ทศการดํ า เนิ น งานความสามารถในการอ า น การเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – มัธยมศึกษาปที่ 3 รายงานความกาวหนาตอเขตพื้นที่การศึกษาทุกภาคเรียน
ระดับหองเรียน
๑. จั ด ทํ า ข อ มู ล นั ก เรี ย นที่ อ า นไม อ อก เขี ย นไม ไ ด แ ละไม มี ค วามเข า ใจในการอ า นทุ ก ชั้ น และ
จัดกิจกรรมแกไขปญหานักเรียนที่อานไมออก เขียนไมได ดวยวิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอนภาษาไทย
โดยจัดการเรียนรูใหนักเรียนฝกอานแจกลูกจากหนังสือแบบเรียนเร็ว หนังสือที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานจัดให สื่อที่สถานศึกษาและสื่อที่เขตพื้นที่การศึกษาพัฒนาขึ้นเอง จัดหองเรียนพิเศษหรือจัดเขาคาย
เพื่อแกปญหาการอาน เขียนโดยเฉพาะ รวมทั้งสงเสริมใหนักเรียนสามารถเขียนสรุปความและยอความใหมากขึ้น
๒. จั ด กิ จ กรรมเสริม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย นด า นการอ า น เขี ย น และคิด วิ เ คราะห โดยใช
องคความรูจากผลการทดสอบ PISA เชน ระดับสมรรถนะดานการอาน แนวการตั้งคําถามของขอสอบแนวการ
ตอบคําถาม เกณฑการใหคะแนน เปนตน
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนไดฝกทักษะกระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรูไดดวยตนเอง
เชน เรียนรูจากการทํ าโครงงาน เรี ยนรูด วยวิธี สืบคน ขอมูล เรีย นรูจากขอ สงสัย หรือความสนใจของนัก เรีย น
และเรียนรูจากปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชน เปนตน ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงชวงวัยและระดับชั้นของนักเรียน
๔. จัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถในการอาน เขียน ดังนี้ เปนประจําทุกวัน
4.๑ เขียนตามคําบอก โดยใชคําพื้นฐาน คําที่มาจากสื่อที่หลากหลาย และคัดลายมือ
4.๒ ทองอาขยาน
4.๓ ให ครู ผูส อนภาษาไทยอ านหนัง สือ ให นัก เรี ยนฟง แล วถามคํ าถามตามแนว 5 W 1 H
( ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และทําไม )
4.๔ พูดรายงานขาว เสนอภาษาไทยวันละคํา หนาชั้นเรียน
๕. ทุกหองเรียนตองจัดมุมภาษาไทย
๖. จัดทํา จัดหานวัตกรรม สือ่ แบบฝก ที่ใชในการแกไขปญหาการอาน การเขียนและพัฒนาทักษะภาษาไทย
๗. มี แ ผนซ อ มเสริ ม นั ก เรี ย นที่ มี ป ญ หาอ า นไม อ อก เขี ย นไม ไ ด แ ละไม มี ค วามเข า ใจในการอ า น
เปนรายบุคคล และดําเนินการซอมเสริมใหนักเรียนอานรูเรื่องและสื่อสารได
๘. ใหเพิ่มการใชขอสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบแบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหนวยการเรียน
ในการสอบระหวางภาคเรียนและในการสอบปลายภาค อยางนอยรอยละ ๓๐ ของการสอบแตละครั้ง
๒. มาตรการสงเสริมจุดเนน ใสใจคิดคํานวณ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. มอบนโยบาย มาตรการเรงรัดคุณภาพคณิตศาสตรใหกับทุกโรงเรียน เปาหมาย “นักเรียนคิดเลข
เปน คิดเลขคลอง” ตามจุดเนนพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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2. สงเสริม สนับสนุน สื่อ แบบฝก นวัตกรรม คณิตศาสตร
3. สงเสริม สนับสนุน พัฒนาความรูครู โดยการนิเทศทั้งทางตรงและทางไกล
4. จัดกิจกรรมวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรียน ไดแก
- เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู
- แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา เกม 24 ซูโดกุ ฯลฯ
5. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม โดยศึ ก ษานิ เ ทศก คณะกรรมการศู น ย เ ครื อ ข า ยคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ระดับเขตพื้นที่ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1. นิ เ ทศ กํ า กั บ ติ ด ตาม โดยคณะกรรมการศู น ย เ ครื อ ข า ยคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อํ า เภอ
ระดับกลุมโรงเรียน
2. จัดกิจกรรมทางวิชาการคณิตศาสตร สําหรับครูและนักเรียน
- เวทีนําเสนอผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่ดีของครู
- แขงขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา เกม 24 ซูโดกุ ฯลฯ
3. จัดคายวิชาการนักเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ป.3 ป.6 ม. 3 ทุกคน
ระดับโรงเรียน
1. วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรทุกระดับชั้น จัดทําขอมูลนักเรียนสรุปของโรงเรียน
ในภาพรวมและรายบุคคล
2. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร โดยการมีสวนรวม
3. สงเสริม จัดหา สนับสนุน สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร จัดหองคณิตศาสตร แหลงเรียนรู
คณิตศาสตร ฯลฯ
4. จั ด กิ จ กรรมส ง เสริ ม ความสามารถของนั ก เรี ย นด า นคณิ ต ศาสตร โดยกลุ ม สาระการเรี ย นรู
คณิตศาสตร หรือชมรม ชุมนุมคณิตศาสตร ดังนี้
กิจกรรมประจําเดือน
1. ประเมินผลความสามารถการคิดคํานวณ เดือนละ 1 ครั้ง พรอมวิเคราะหผลนักเรียน
ในภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและสรุป รายงานผลความกาวหนา
2. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
กิจกรรมประจําภาคเรียน
1. จัดกิจกรรมวันวิชาการ (ตามความเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน) เชน
- จัดแขง ขันศักยภาพนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทยปญหา เกม 24
ซูโดกุ เอแม็ท ฯลฯ
- จัดฐานการเรียนรู โดยจัดกิจกรรมแยกหรือบูรณาการกับกลุมสาระอื่นๆ จัดคาย
คณิตศาสตร
- เวทีนวัตกรรมของครูคณิตศาสตร
2. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
ระดับหองเรียน
กิจกรรมประจําวัน (เวลาเรียนปกติ)
๑. คัดกรองนักเรียนในชั้นเรียนแบงเปนกลุมพื้นฐาน และกลุมกาวหนา
๒. จัดทําสื่อ 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. จัดทําสื่อ แบบฝก นวัตกรรมคณิตศาสตร ใชฝกนักเรียนอยางตอเนื่อง
๖. จัดมุมคณิตศาสตร ปายนิเทศ แหลงเรียนรู
7. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
กิจกรรมประจําสัปดาห
จัดเกมคณิตศาสตรเสริมการเรียนประจําสัปดาห เชน เกม 24 ซูโดกุ ตารางรอย อัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร คิดเลขเร็ว GSP เอแม็ท ฯลฯ ใหเด็กเรียนรูอยางสนุก มีความสุขและทั่วถึงทุกคน
กิจกรรมประจําเดือน
1. ประเมิน ผลความสามารถการคิ ด คํา นวณเดื อ นละ 1 ครั้ ง พร อมวิ เ คราะหผ ลนั กเรี ย น
ในภาพรวมและรายบุคคล บันทึกและรายงานผลความกาวหนาใหผูบริหารโรงเรียนทราบ
2. จัดแขงขันความสามารถนักเรียน เชน คิดเลขเร็ว คิดในใจ การแกโจทย ปญหา เกม 24 ซูโดกุ
เอแม็ท ฯลฯ
3. อื่นๆ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๓. มาตรการสงเสริมจุดเนน ชักชวนยกระดับผลสัมฤทธิ์
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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. สนับสนุน ทรัพยากร เชน สนั บสนุ นตน ฉบับ ขอสอบ Pre O-NET 5 กลุมสาระการเรียนรู
สนับสนุนสื่อนวัตกรรม และหรืองบประมาณการดําเนินการสําหรับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามความเหมาะสม
3. แบงกลุมโรงเรียนตามผลการประเมินระดับชาติเปนกลุมฟาใส หวงใย ใกลชิด
๔. กํากับ ติดตาม นิเทศ ใหความชวยเหลือเต็มพื้นที่ โดยศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบโรงเรียนตามศูนย
สงเสริมประสิทธิภาพฯที่รับผิดชอบทุกโรงเรียนเปนพิเศษ โรงเรียนที่มีผล NT, O-NET ตามความจําเปนที่แบงเปน
กลุมฟาใส หวงใย ใกลชิด
๕. สรางขวัญ กําลังใจครู / ผูบริหาร เชน อาจจะมอบโลรางวัลคะแนนสูงสุดรายสาระ และคะแนนรวม
มอบวุฒิบัตรคะแนนสูง สุด 5 ลําดับแรก หรือมอบวุฒิบัตรคะแนนสูงกวาคาเฉลี่ยระดับประเทศ หรือพิจารณา
ความดี ค วามชอบเป น กรณี พิ เ ศษใหกั บ ผู บ ริ ห าร / ครู ผู ส อนที่ มี ผ ล O-NET สู ง และมี ค วามก า วหน า สู ง สุ ด
ตามความเหมาะสมและกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตร
๖. สรุปรายงานความกาวหนาการดําเนินงานเพื่อพัฒนาตอยอด
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1. ประสานความรวมมือ แลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
1.1 ประชุ ม คณะทํ า งานระดั บ อํ า เภอ เพื่ อ ดํ า เนิ น การพั ฒ นาอย า งเข ม ระดั บ อํ า เภอ /
ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1.2 พัฒนาโดยใชเครือขายศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษาแบบมีสวนรวม
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2. ประธานคณะกรรมการระดับอําเภอ (รอง ผอ.สพป.ปข.1) กํากับ ติดตาม ใหความชวยเหลือ
สถานศึกษาตามความจําเปนเรงดวนโรงเรียนในกลุมใกลชิด
3. รายงานความก า วหน า การดํ า เนิ น งานต อ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1
ระดับโรงเรียน
1. จัดทําขอมูลการวิเคราะหจุดออนรายกลุมสาระการเรียนรู
2. จัดทําขอมูลการคัดแยกเด็ก จัดกลุมเด็ก เพื่อสงเสริม เรงรัดคุณภาพ
3. จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามขอมูลที่ไดจากขอ 1 และขอ 2
4. วางแผนการจัดสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง
5. วางแผนการวัด ผลประเมิน ผล กํ า หนดใหท ุก กลุ ม สาระการเรีย นรูว ัด และประเมิน ผล
ตามมาตรฐานการเรี ย นรู สํ า หรั บ การสอบในแต ล ะหน ว ยการเรี ย นรู ใ ห ใ ช ข อ สอบแบบบรรยายอย า งน อ ย
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
เด็กเกงดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เรงรัดคุณภาพ จัดการสอนซอมเสริมชวงวันหยุดหรือหลังเลิกเรียนตามขอมูล
ที่ไดจากขอ 1 และขอ 2
4. ดําเนินการสอบ Pre O-NET และวิเคราะหขอมูลสําหรับการพัฒนาตามขอบกพรอง
5. ดํ า เนิ น การวั ด และประเมิ น ทุ ก กลุ ม สาระการเรี ย นรู ยึ ด ตามมาตรฐานการเรี ย นรู สํ า หรั บ
ในแตละหนวยการเรียนรูใชขอสอบแบบบรรยายอยางนอยรอยละ 30 การสอบปลายภาค/ปลายปใชขอสอบ
แนว O-NET, NT มีขอมูลยอนกลับใหนักเรียนไดพัฒนาตัวเอง
6. รายงานผลการเรียนรูพัฒนาการ ความกาวหนาและพฤติกรรมของนักเรียนใหผูปกครองทราบ
๔. มาตรการสงเสริมจุดเนน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. พัฒ นาความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language
Teaching: CLT) ของครูผูสอนภาษาอังกฤษ
2. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT) และเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษของผูเรียน
3. พัฒนาระบบสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบดวย
3.1 ระบบการนิเทศติดตามจากเขตพื้นที่การศึกษาและการนิเทศภายใน
3.2 ระบบเครือขายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๑. พัฒ นาครูภาษาอัง กฤษใหจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูที่เนนการสื่อสาร
(CLT)
๒. สรางความเขมแข็งของศูนยเครือขายโดยใหการสนับสนุนดานบุคลากร
๓. สงเสริม พัฒนา ทักษะทางภาษาอังกฤษโดยจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะทางภาษาของผูเรียนทุกระดับ
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ระดับโรงเรียน
๑. เน น การจั ด การการเรี ย นการสอนตามหลั ก สู ต ร มาตรฐาน และตั ว ชี้ วั ด สาระการเรี ย นรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
๒. สนับสนุนใหครูทํางานรวมกับเครือขายดวยความเขมแข็ง
๓. นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (CLT)
4. สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสงเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเรียน
ระดับหองเรียน
๑. วิเคราะหสภาพปญหาผูเรียนจากการประเมินตามตัวชี้วัด การทํากิจกรรม แลววางแผนแกปญหา
และสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันไดจริง
๒. จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศในการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๓. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่สอดคลองกับวิธีการเรียนรูที่เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
(CLT)
๕. มาตรการสงเสริมจุดเนน ปณิธานปฐมวัยคุณภาพ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ใหสอดคลองหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. พัฒนานวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนตนแบบ / เครือขาย / มอนเตสซอรี / จัดกิจกรรม
พัฒนาวิทยาศาสตรปฐมวัยตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
3. สงเสริมการพัฒนาทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร เด็กปฐมวัย
4. จัดกิจกรรมคาราวานเสริมสรางเด็ก พัฒนาพอแม ผูปกครอง ระดับปฐมวัย
5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการการศึกษาปฐมวัย นําเสนอและแบงปนผลงานครู และกิจกรรม
แสดงศักยภาพนักเรียนปฐมวัย
๖. นิเทศ กํากับ ติดตาม การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
1. นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและแขงขันศักยภาพนักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย
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. จั ดการเรีย นรู ให ครอบคลุม สารการเรีย นรู ต ามหลั กสู ต รการศึก ษาปฐมวัย ใหเ ด็ กไดเ รีย นรู
ผานการลงมือปฏิบัติ และการเลนอยางมีความหมาย
2. ครูอานหนังสือใหเด็กฟงทุกวัน ๆ ละ 5 – 10 บรรทัด
3. จัดมุ มภาษาไทย คณิ ตศาสตร วิทยาศาสตร และมุมประจวบคีรีขันธข องเราในหองเรียนหรื อ
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 รูก ั บ ผู ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ป ร ะ ส า น ค ว า ม รว ม ม ือ ก ับ ผูป ก ค ร อ ง ชุ ม ช น ใ น ก า ร สง เส ริ ม พ ั ฒ น า ก า ร
น ัก เรีย น
7. จัดทําบันทึกขอตกลงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกับผูปกครอง
8. เด็กทองคําคลองจอง บทกวี ทุกวันกอนกลับบาน
6. มาตรการสงเสริมจุดเนน สุขภาพกายและจิตดี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูตามหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนไดพัฒนาตนเองมีความรูความเขาใจในการจัดกระบวนการเรียนรู
ใหกับผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
๓. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน
๔. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
๕. ส ง เสริ มการดํ า เนิ น การระบบดู แลช ว ยเหลื อนั ก เรี ย นโครงการอาหารกลางวั น การป อ งกั น
โรคติดตอ งานอนามัยนักเรียน โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โครงการโรงเรียนสีขาว โครงการกีฬานักเรียน
และโครงการอื่นๆ ที่สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียน
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
๑. ประสานงานกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต ๑
ในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
๒. จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเขารวมแขงขัน/ประกวดในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับโรงเรียน/หองเรียน
1. จัดทําโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2. สงเสริมการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามแนวทางหลักสูตร
3. เฝาระวังภาวะโภชนาการ ยาเสพติด และโรคติดตอในโรงเรียน
4. ส ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และให ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย น
ที่มีความสามารถพิเศษ
ระดับหองเรียน
1. จัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร
๒. เฝาระวังภาวะโภชนาการ ยาเสพติด และโรคติดตอในหองเรียน
๓. ส ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และให ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิเศษ
7. มาตรการสงเสริมจุดเนน มีวินัย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1. สภาพปญ หาพฤติกรรมนักเรียน กําหนดเปาหมายการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 คุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัย
2. วางแผนสนับสนุนทุกเรื่องที่จําเปนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งงบประมาณ สื่อการเรียน
การสอน และการพัฒนาคุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัย
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3. กํ า หนดตั ว ชี้ วั ด คุ ณ ธรรมด า นความมี วิ นั ย 4 ด า น ได แ ก การตรงต อ เวลา ความมี ร ะเบี ย บ
ความสะอาด และการมีมารยาท และไดนิยามตัวชี้วัดทั้ง 4 ดาน ดังนี้
การตรงตอเวลา หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติงานหรือกิจกรรมใดๆ ใหสําเร็จ
ตามเวลาที่กําหนด เกี่ยวกับการมาโรงเรียนตรงเวลา สงการบานทันเวลาที่กําหนด รวมกิจกรรมหนาเสาธงตรงเวลา
เขาเรียนตรงตามเวลาที่กําหนด ปฏิบัติกิจกรรมใหเสร็จทันเวลา กลับบานตรงเวลา มาพบครูตรงตามเวลานัดหมาย
ความมีระเบียบ หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามแบบแผน ที่วางไวเกี่ยวกับ
การแตงกายถูกตองตามระเบียบ เขาแถวและเดินแถวชิดขวาใหเปนระเบียบ จัดเก็บอุปกรณการเรียน/ของใช/
ของเลน และจัดโตะ–เกาอี้ใหเปนระเบียบ นั่งเรียนและรับประทานอาหารใหเปนระเบียบ ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรม
ในขณะที่ ค รู ส อน ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมตามข อ ตกลง/ขั้ น ตอน ทํ า งานเดี่ ยว/กลุ ม อย า งเป น ระเบี ย บ รู จั ก วางแผน
ในการทํางานอยางมีระบบ ปฏิบัติตามกฎระเบียบ/ขอตกลงของหองเรียนและโรงเรียน
ความสะอาด หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในเรื่องความสะอาดของรางกาย
และสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับการดูแลรักษารางกายและแตงกายใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ ดูแลรักษาความสะอาด
สิ่ง ของ เครื่ อ งใช ห อ งเรี ย น และบริเ วณโรงเรี ย น ล า งมื อก อ น–หลั ง รั บ ประทานอาหารให สะอาด แปรงฟ น
หลังรับประทานอาหารใหสะอาด แยกและทิ้งขยะใหเปนที่ ทําชิ้นงาน/ผลงานใหสะอาดเรียบรอย
การมีมารยาท หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตนใหมีกริยา วาจาที่สุภาพเรียบรอย
ที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม เกี่ยวกับการแสดงความเคารพครูและผูปกครอง พูดจาไพเราะและสุภาพออนโยน ยกมือ
ถาม–ตอบ ไม พู ด คุ ย และหยอกล อ เล น กั น ขณะที่ ค รู ส อน เข า แถวรอรั บ อาหารอย า งเป น ระเบี ย บ และ
แสดงความคิดเห็นอยางสมเหตุสมผลและยอมรับฟงผูอื่น
4. วางแนวทางการพั ฒ นาคุณธรรมของนักเรียน ดานความมีวินัย และจัดทํ าคูมือดํา เนิน งาน
ตามนโยบาย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 1 “ทุกคนตองมีวินัย”
5. ประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ทุกอําเภอ แจงจุดเนนดานความมีวินัย
ระดับอําเภอ/ศูนยเครือขายคุณภาพการศึกษา
นิเทศ กํากับ ติดตาม โดยคณะกรรมการศูนยสง เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับ
อําเภอ ระดับกลุมโรงเรี ยน โดยกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานและปฏิทิ นการกํากั บ ติ ดตาม 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 กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน หรือในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู หรือกิจกรรมอื่นๆ ของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม เชน กอนเขาเรียน พักกลางวัน หลังเลิกเรียนอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความสะดวกและบริบท
ของโรงเรียน
3. ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางใหกับนักเรียนในเรื่องความมีวินัย
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4. ยกยอง ชมเชยนักเรียนเพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจ
8. มาตรการสงเสริมจุดเนน ใชเทคโนโลยี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
๑. สงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถดําเนินการจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding STEM
ไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
๒. สงเสริมสนับสนุน ใหครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไ ดพัฒนาตนเองมีความรูความเขาใจ
ในการจัดกระบวนการเรียนรูวิทยาการคํานวณ Coding และ STEM ใหกับผูเรียนไดเต็มศักยภาพ
๓. นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๔. จัดกิจกรรมการแขงขันความสามารถของนักเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
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 พัฒนานักเรียนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระดับหองเรียน
1. ครูวางแผนการพัฒนาความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของนักเรียน
2. ดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการบูรณาการกับกลุม
สาระอื่นๆ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไปใชในการแกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได
๓. ส ง เสริ ม พั ฒ นานั ก เรี ย นให เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ และให ก ารส ง เสริ ม สนั บ สนุ น นั ก เรี ย น
ที่มีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ส่วนที่ ๓
โครงการพัฒนาสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดกําหนดจัดทําโครงการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน รวมทั้ง สิ้น จํานวน 32 โครงการ แตเนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนพื้นที่ควบคุมขั้นสูงสุด
ทําใหบางโครงการไมสามารถดําเนินการได สรุปโครงการที่ดําเนินการได ดังนี้
นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและประเทศชาติ
- โครงการอบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร
นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
-การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2564
นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
- โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
- การบริ ห ารจั ด การพนั กงานราชการและลู ก จ างชั่ วคราวสั ง กั ดสํ า นั กงานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
- อบรมการจัด ทําราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรั บงาน งบลงทุน ค าที่ดิ น และ
สิ่งกอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการ
หนวยตรวจสอบภายใน
- การประชุ ม เพื่ อ เสริ ม สร า งประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ของผูบริหารการศึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา 2564
- การพัฒนาการสรางและใชสื่อดิจิทัล สนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู
- พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
- การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
- ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม “ครูผูชวย”
- การพัฒ นาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม
School MIS
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา
- ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563
- การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และการสํามะโนประชากรวัยเรียน
- ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ 2564
- การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
- เปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สร า งจิ ต สํ า นึ ก ด า นการบริ ห ารจั ด การขยะและความรู ใ นการผลิ ต และบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต ร
กับสิ่งแวดลอม
- สง เสริม ประสิท ธิภ าพการบริ หารจั ด การขยะที่ เป น มิ ตรกั บสิ่ ง แวดลอ มในสถานศึ กษา สัง กั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
- พัฒนาการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
- ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
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นโยบายที่ 1 ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและประเทศชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดําเนินการสงเสริม สนับสนุน
ใหจัดการศึกษาเพื่อมุงเนนพัฒนาผูเรียนทุกคน ใหมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
มีหลักคิดที่ถูกตอง เปนพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบตอครอบครัว
ชุมชน สัง คมและประเทศชาติ เปนผูเรียนที่มีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหมที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคม และทางไซเบอร เชน ภัยยาเสพติด ความรุนแรง การคุกคามในชีวิต
และทรัพยสิน เปนตน ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการอบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคงปลอดภัยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีความรูความเขาใจถึงภัยคุกคาม ความเสี่ยง และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการใชงานไซเบอร
2. เพื่อนําความรูที่ไดจากการอบรมไปถายทอดใหกับบุคคลอื่นได
3. เพื่อใหโรงเรียนไดมีมาตรการในการรองรับภัยคุกคามทางไซเบอรที่อาจจะเกิดขึ้น
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดอบรมการป องกัน ภั ยคุกคามความมั่นคงปลอดภั ยดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร ใหกั บ
โรงเรียน จํานวน 118 โรง และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 66 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีมาตรการปองกัน
ภัยคุกคามที่มากับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และผูเขารับการอบรมไดรูจักปองกัน รับมือตอการคุกคามทางไซเบอร
และสามารถนําความรูไปขยายตอบุคคลอื่นได
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดําเนินงานสนองยุทธศาสตรชาติ
ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยมุงเนนพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ผูเรียนใหมีความเปน เลิศทางวิชาการซึ่ง มีค วามจํา เปนที่ต องดําเนินการใหสอดคลองกั น โดยเนนปรั บเปลี่ย น
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาใหจัดการเรียนรูแกผูเรียนเชิง สมรรถนะรายบุคคล ตามความ
สนใจ และความถนัด อยางเต็มศั กยภาพ มี ความเปนเลิศทางดา นวิชาการ มีทักษะที่จํ าเปน ในศตวรรษที่ 21
มีความเปน เลิศ ดานทัก ษะสื่ อสารภาษา เพื่อใชเป นเครื่อ งมื อในการเรี ยนรู มี การพัฒ นาการวิจัย นวัตกรรม
เทคโนโลยี องคความรู และสิ่งประดิษฐ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. โครงการการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาวิจัยและพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตพื้นที่
2. เพื่อสงเสริมสถานศึกษาใหใชกระบวนการวิจัยในการจัดการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมปฏิบัติการวิจัยการปฏิบัติงานในหนาที่ ผูเขารวมประชุม จํานวน 25 คน
จํานวน 2 ระยะ ๆ ละ 3 วัน โดยระบบ ZOOM
2. จัดสรรทุนวิจัยใหบุคลากรระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา จํานวน 5 ทุน
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรระดับเขตพื้นที่ที่ไดรับการสงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงานในหนาที่มีความรู
ความเขาใจและสามารถนําผลการวิจัยไปใชพัฒนางานตามภารกิจไดในระดับดี
2. บุคลากรระดับเขตพื้นที่และระดับโรงเรียนที่ไดรับการสงเสริมการวิจัยการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ มีรายงานการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใชพัฒนาภาระงานและผูเรียนได
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มุงเนนการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยตั้ง แตประชากรวัยเรียนทุกชว งวัย ตลอดจนการพัฒ นาครูและบุค ลากรทางการศึก ษาพัฒ นาประชากร
วัยเรียน ทุกคน ทุกชวงวัย ตั้งแตชวงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาผูเรียนที่มีความตองการดูแลเปนพิเศษ
ใหมีความพรอมทั้ง ทางรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา มีศักยภาพ ทักษะความรู เปนคนดี มีวินัย
เรียนรูไดดวยตนเอง สามารถดํารงชีวิตอยางมีคุณคา โดยพัฒนาระบบการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ศตวรรษที่ 21 ส ง เสริ มพั ฒ นาระบบบริห ารงานบุ คคลของผู บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
โครงการการบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ บริ ห ารอั ต รากํ า ลั ง พนั ก งานราชการ ลู ก จ า งชั่ ว คราว ให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ กรอบ
อัตรากําลังของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
2. เพื่อ ดํ าเนิน การสรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ ลู กจ างชั่ วคราว สั ง กั ดสํ า นัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และสถานศึกษาทุกแห ง
มีแผนอัตรากําลังพนักงานราชการ และลูกจางชั่วคราว ตามกรอบที่กําหนด
2. สํ านักงานเขตพื้ นที่การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รี ขั นธ เขต 1 ดําเนิ นการสรรหา และ
เลือกสรรพนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ไดครบถวน ถูกตองตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรทุกตําแหนง
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ดําเนินการสรรหาพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด ถูกตอง โปรงใส ไมมีการรองเรียนใด ๆ
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 และสถานศึกษามีพนักงาน
ราชการ และลูกจางชั่วคราว ที่มีความรูความสามารถตรงตามความตองการ/ขาดแคลน
ภาพกิจกรรม
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โครงการอบรมการจัดทําราคากลาง การควบคุมงาน และการตรวจรับงาน งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการกําหนดราคากลางงานกอสราง การควบคุมงาน
และการตรวจรับงาน
2. เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันรายการที่ไดรับจัดสรรได
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จั ด อบรมให ค ณะกรรมการกํ า หนดราคากลาง ผู ค วบคุ ม งานและคณะกรรมการตรวจรั บ งาน
ของโรงเรียนในสังกัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณงบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง จํานวน 11 โรง ๆ ละ 4 คน
รวม 44 คน
เชิงคุณภาพ
โรงเรียนในสังกัดที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง สามารถคํานวณราคา
กลางงานกอ สร าง การควบคุ มงานและการตรวจรับ งานจา งได อย างถูก ต อง และสามารถดํ าเนิน การได ทั น
ตามกําหนดเวลา
ภาพกิจกรรม
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โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ นิ เ ทศ ติ ดตามผลการจั ด การเรี ย นรู ของครู ผู สอนในสั ง กั ด ตามนโยบายกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ
เขต 1
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศกใหมีคุณภาพ
3. เพื่อสงเสริม สนับสนุน พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน ใหมีความรูความสามารถ
ในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
4. เพื่ อ ให ส ถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษา 8 กลุ ม สาระการเรี ย นรู การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นาผู เ รี ย นและ
การจัด การศึกษาปฐมวัยไดอยางมีคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จั ด ประชุ ม ศึ ก ษานิ เ ทศก เพื่ อ ร ว มกั น จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ วางแผนการนิ เ ทศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูงาน โดยใชกระบวนการ PLC จํานวน 10 ครั้ง
2. จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารนิ เ ทศ คู มื อ นิ เ ทศ เครื่ อ งมื อ นิ เ ทศ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 10 เลม
3. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรูของครูผูสอนในสัง กัด จํานวน 118 โรงเรียน อยางนอย
โรงเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน
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4. เผยแพรผลงาน นวั ตกรรมดีเ ดน วิธีป ฏิบัติที่ ดี (Best Practices) ด านการจัด การเรียนรู
ของครูผูสอน การบริหารจัดการของสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรม
พัฒนาผูเรียน การศึกษาปฐมวัย และการนิเทศของศึกษานิเทศกในรูปแบบจดหมายขาว (Supervisor News)
บทความทางวิชาการ สื่อนิเทศออนไลน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง และการนําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรูเผยแพร
สูสาธารณชน
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบ
การนิเทศของศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพ
ใชเปนเครื่องมือในการนิเทศรวมกัน
2. ผูบริห ารสถานศึกษา ครูผูส อนโรงเรี ยนในสัง กัด มีความรู ความเขา ใจในการจัดการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ไดรับการนิเทศและนําไปใชในการบริหารและการจัดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีผลงานนวัตกรรม วิธีปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practices) ดานการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนรูของครูผูสอนและบุคลากร
ทางการศึกษา ใน 8 กลุมสาระการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การศึกษาปฐมวัย และการนิเทศของศึกษานิเทศก
ที่เปนแบบอยางที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรูสูสาธารณชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โครงการ ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาคูมือการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
2. เพื่อสื่อสาร สรางความรู ความเขาใจ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
ป พ.ศ. 2561
4. เพื่อเตรียมความพรอมใหสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จํานวน 3 ครั้ง
- ครั้งที่ 1 โรงเรียนที่ผานการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับดีเยี่ยมและดีมาก จํานวน 6 โรงเรียน
รวม 15 คน
- ครั้งที่ 2 ผูจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนาระบบประกัน จํานวน 13 คน
- ครั้งที่ 3 ประชุมชี้แจงกรณีศึกษา 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. อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารเพื่อ สื่ อสารสร างความเข า ใจเพื่อ เตรี ย มความพรอ มรับ การประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษาภายนอก ใหกับครูผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน จํานวน 57 โรงเรียน จํานวน 2 วัน โดยใชระบบ
ZOOM
4. ประเมิ น ติ ด ตามและตรวจสอบระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาตามกฎกระทรวง
ป 2561 จํานวน 118 โรงเรียน
5. นิเทศ ติดตามและซักซอมการประเมิน โรงเรียนที่รับการประเมินภายนอก จํานวน 108 โรงเรียน
เชิงคุณภาพ
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษามีคูมือเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
2. ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะครู มี ค วามรู ความเข า ใจในระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 สามารถนําไปสูการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ
ภายในใหแกสถานศึกษาไดอยางตอเนื่อง
3. สถานศึกษาสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ไดอยางเปนระบบ
ภาพกิจกรรม
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โครงการประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม
และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
วัตถุประสงค
1. เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติได
2. เพื่อวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู ขับเคลื่อนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อรับทราบขอราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมฯ จํานวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผูเขารวมประชุม จํานวน 14 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4 คน
- ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน จํานวน 9 คน
- เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหาร
จัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สูการปฏิบัติงานไดอยางเปนรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
2. ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกลุ ม ทุ ก กลุ ม และผู อํ า นวยการหน ว ยตรวจสอบภายใน
มีการวางแผน ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนขับเคลื่อนการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูบริหารการศึกษา ผูอํานวยการกลุมทุกกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน รับทราบ
ขอราชการ ติดตามงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับ
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ
ภาพกิจกรรม
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โครงการการประชุมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
นโยบาย จุดเนน และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
และแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
2. เพื่อผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดรวมวางแผน
ระดมความคิด และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
3. เพื่อใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบ
ขอราชการ ติดตามงาน และความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาผูเขารวมประชุม ครั้งละจํานวน 145 คนประกอบดวย
- ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1
รองผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ผู อํ า นวยการกลุ ม และผู อํ า นวยการหน ว ยตรวจสอบภายใน
จํานวน 14 คน
- ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 118 คน
- เจาหนาที่ผูเกี่ยวของของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/โรงเรียน จํานวน 13 คน
2. จัดประชุมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูเขารวมประชุม ครั้งละจํานวน 71 คน ประกอบดวย
- ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
รองผูอ ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการกลุมและผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน
จํานวน 14 คน
- ขาราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 57 คน
เชิงคุณภาพ
1. ผูบ ริห ารการศึก ษา ผู บริ หารสถานศึก ษา ข าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษารั บทราบ
นโยบาย จุดเนน และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
ในการนํานโยบายสูการปฏิบตั ิอยางเปนรูปธรรม
2. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกันวางแผน
ระดมความคิ ด และแลกเปลี่ ยนเรียนรู เพื่อการพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสัง กั ด ใหเป น ไป
อยางมีประสิทธิภาพ
3. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบขอมูล
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง และทันตอเหตุการณ
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ภาพกิจกรรม
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โครงการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป ของผูบริหารการศึกษา
วัตถุประสงค
๑. ผู อํ า นวยการสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และรองผูอํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษา
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย และภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่กําหนด
๒. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถ
เปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูบริหารการศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จํานวน 2 คน ไดรับการ
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
เชิงคุณภาพ
ผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา จํ า นวน 2 คน ผ า นการประเมิ น สั ม ฤทธิ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านในรอบ 1 ป
และสามารถเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา 2564
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจดานระบบสารสนเทศของโรงเรียน
2. เพื่อใหโรงเรียนจัดเก็บและรายงานขอมูลสารสนเทศทันตามกําหนดเวลา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จั ด การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด า นระบบสารสนเทศของโรงเรี ย น
จํา นวน 118 โรง เมื่ อ วั น ที่ 7 มิถุ น ายน 2564 ณ หอ งประชุ ม ตะนาวศรี สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยระบบ ZOOM
2. โรงเรียน จํานวน 118 โรง สามารถยืนยันขอมูลแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด
เชิงคุณภาพ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด มีขอมูลสารสนเทศในการวางแผน บริหาร
จัดการศึกษาอยางถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อพัฒ นาผูเรีย นใหมีทักษะจําเปน ของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค
คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู และนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูในระดับชั้นเรียนที่สอดคลองกับทักษะแหง ศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
ความตองการและบริบทของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดสรรงบประมาณโรงเรียนโรงเรียนนํารองที่เขารวมโครงการของ สพฐ.จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก
1. โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ
2. โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ (สละชีพ)
3. โรงเรียนบานคลองวาฬ
4. โรงเรียนบานทุงตาแกว
5. โรงเรียนบานมะเดื่อทอง
6. โรงเรียนบานทองมงคล
7. โรงเรียนบานคลองลอย
8. โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
9. โรงเรียนบานทุงกะโตน
10. โรงเรียนวัดดอนตะเคียน
สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยาง
มีประสิทธิผล
เชิงคุณภาพ
ประชุมชี้แจงการดําเนินการพัฒ นาการจัดการเรียนรูทั้งระบบเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่จําเปน
ในศตวรรษที่ 21 ผานระบบ ZOOM สงผลให
1. ครูผูสอนมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูใหผูเรียนมีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
2. ผูเรียนมีทักษะจําเปนของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถคิด วิเคราะห คิดสรางสรรค
คิดแกปญหา ปรับตัว สื่อสาร และทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิผล
3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเผยแพรเทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรู และนวัตกรรม
ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูในระดับชั้นเรียนที่สอดคลองกับทักษะแหง ศตวรรษที่ 21 ตรงตาม
ความตองการและบริบทของสถานศึกษา
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ภาพกิจกรรม
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โครงการการพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาความสามารถครูการศึกษาปฐมวัย ดานการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนาการเรียนรู
เด็กปฐมวัย
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
อบรมเชิงปฏิบัติ การครูการศึกษาปฐมวัยด านการประเมินพัฒนาการ จํานวน 80 คน เวลา 3 วั น
และสรุปสะทอนคิดจํานวน 2 วัน
เชิงคุณภาพ
ครูการศึกษาปฐมวัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ที่เขารับ
การอบรม มีความสามารถดานการประเมินพัฒนาการอยูในระดับดีขึ้นไป
ภาพกิจกรรม
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โครงการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม “ครูผูชวย”
วัตถุประสงค
1 . เพื่อใหครูผูชวยมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชี พ
ควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอยางครูมืออาชีพ ความกาวหนาในวิชาชีพ ระบบคาตอบแทนตลอดจนคุณลักษณะ
ของครูที่ดี
2. เพื่อเพิ่มพูน ความรู ความเขาใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณในการปฏิบัติง านใหแก ครูผูชวย
ใหสามารถปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
จัดอบรมผูไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงครูผูชวย ระหวางปง บประมาณ พ.ศ. 2563 –
2564 รวม 46 คน จํานวน 2 วัน ระหวางวันที่ 24-25 กันยายน 2564
เชิงคุณภาพ
ครูผูชวยที่เขารับการอบรมทุกคน มีวิสัยทัศน และทัศนคติที่ดีตอองคกร มีวินัยในตนเอง มีความ
ตระหนักตอภาระหนาที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม และเปนแบบอยางที่ดี มีความรับผิดชอบ
ต อ สั ง คมส ว นรวม และมี ค วามรู ความเข า ใจ มี ทั ก ษะและประสบการณ สามารถปฏิ บั ติ ร าชการได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
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โครงการการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรม
SchoolMIS
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูค วามเขา ใจเกี่ยวกับระบบงานวัดและประเมิน ผลทางการศึก ษาของสถานศึกษา
ในสังกัดทุกแหง
2. เพื่อให ครูผูรับผิดชอบงานทะเบียนและวั ดผล สามารถบันทึกผลทางการศึ กษาในโปรแกรมระบบ
บริหารจัดการผลการเรียน (SchoolMIS) และออกเอกสารหลักฐานทางการศึกษาไดถูกตอง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ครูผูรับผิดชอบดานงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา จํานวน 118 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูผูรับผิดชอบดานงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดําเนินงานในดานงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นไดถูกตอง
2. ครู ผู รั บผิ ด ชอบด านงานวั ด และประเมิน ผลทางการศึ กษา สามารถบัน ทึ ก ผลการเรี ยนและ
ออกเอกสารหลั ก ฐานการศึ ก ษาให ถู ก ต อ งครบถ ว นและยื น ยั น ข อ มู ล การบั น ทึ ก ผลการเรี ย นตามระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
นโยบายการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ลดความเหลื่อม
ล้ําทางการศึกษา เนนการสรางโอกาสใหเด็กวัยเรียน และผูเรียนทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานเสมอ
กัน ไมวาจะยาก ดี มี จน อยูพื้นที่ใดของประเทศ โดยสนับสนุนใหสถานศึกษาจัดการศึกษา เพื่อให บรรลุเปาหมาย
โลกเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงสงเสริมสนับสนุน
ใหโรงเรียนในสัง กัด จัดการศึกษาแกประชากรวัยเรียนทุกคนอยางทั่วถึง เทาเทียม ทั้ง เด็กปกติและผูที่มีความ
ตองการพิเศษ มีโปรแกรมขอมูลประชากรวัยเรียนตั้ง แต 0 - 15 ป เพื่อชวยใหโรงเรียนติดตาม การเขาเรียน
ของประชากรวัยเรียนไดสะดวกรวดเร็วขึ้น ผลการดําเนินงานดังนี้
โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563
วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมออกกลางคันและนักเรียนออกกลางคัน ไดกลับเขามาเรียนตอ
จนจบการศึกษาภาคบังคับ ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
2. เพื่อสง เสริม สนับสนุน ใหนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2563 ทุกคน เขารับ
การศึกษาตอจนจบการศึกษาภาคบังคับ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคันทุกคน กลับเขาเรียนตอ
ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน
2. นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2563 เรียนตอครบทุกคน
เชิงคุณภาพ
นักเรียนทุกคนไดรับการพัฒ นาอยางสมดุลทั้ง ดานรางกาย สติปญญา และมีคุณธรรม จริยธรรม
เปนผูมีความรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
ภาพกิจกรรม
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โครงการการรับนักเรียน ปการศึกษา 2564 และการสํามะโนประชากรวัยเรียน
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหประชากรวัยเรียนที่อยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดเขารับการศึกษา
ในสถานศึกษาครบทุกคน
2. เพื่ อ จั ด ทํ า ข อ มู ล สํ า มะโนประชากรวั ย เรี ย นเด็ ก ที่ มี อ ายุ ถึ ง เกณฑ ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 แยกเปนรายบุคคล/ตําบล/อําเภอ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาในสัง กัด จํานวน 118 แหง มีความรูความเขาใจตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการรับเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2. สถานศึกษาในสังกัด มีแผนการรับนักเรียนครบทุกแหง
3. สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1 และสถานศึ ก ษา
ในสังกัดทุกแหง มีขอมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดป พ.ศ. 2558 ของทุกอําเภอในเขตพื้นที่
เชิงคุณภาพ
1. บิดา/มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนและประชาชนทั่วไป ไดทราบขอมูลขาวสาร การรับเด็กเขา
เรียนตามปฏิทินที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และสงบุตรหลานเขาเรียน ในสถานศึกษา
ในพื้นที่เขตบริการ และหรือสถานศึกษาที่ประสงคสงบุตรหลานเขาเรียน
2. สถานศึกษาทุกแหงในสัง กัดมีความรูความเขาใจและสามารถติดตามเด็กที่มีอายุถึง เกณฑ
การศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่บริการไดเขาเรียนครบทุกคน
ภาพกิจกรรม
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โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ 2564
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือและคุมครองนักเรียนในโรงเรียนทุกโรง
ในสังกัดใหมีความเขมแข็ง
2. เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา มีแนวโนม มีภาวะเสี่ยงทางดานการเรียน การถูกละเมิด หรือ
ถูกกระทําความรุนแรง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. การคัดกรองโรงเรียนเพื่อจัดลําดับความเขมแข็ง
1.1 โรงเรี ย นในสั ง กั ด 118 โรง ได รั บ การเฝ า ระวั ง ส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย น
โดยดํ าเนิน การสง เสริมความประพฤตินัก เรียนอยางเขม แข็ง มีการเฝา ระวัง สถานการณการแสดงพฤติ กรรม
ไมเหมาะสมในวันสําคัญตาง ๆ เชน วันขึ้นปใหม วันวาเลนไทน วันลอยกระทง เปนตน
1.2 กํากับ ติดตามใหโรงเรียน 118 โรง ประเมินตนเองและสรุปขอมูลการคัดกรองโรงเรียน
และจัดลําดับความเขมแข็ง
2. การเยี่ยมบานนักเรียน
2.1 นั กเรี ยนทุ กคนได รั บการดู แลช วยเหลื อ คุ มครองอย างต อเนื่ อง โดยโรงเรี ยนในสั งกั ด
ทุกโรงดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียนอยางนอยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.2 โรงเรี ยนในสั ง กั ดทุ ก โรงสรุ ปข อมู ล การเยี่ ยมบา น และคั ดกรองนัก เรี ย นกลุม ต าง ๆ
สงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
2.3 สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 1 สรุ ป ภาพรวม
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จําแนกรายภาคเรียน
2.4 จัดหาแหลงเงินทุนการศึกษาและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อมอบใหนักเรียนยากจน
3. การประเมินคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563
- โรงเรียนที่มี ความพรอมและสมัครเข ารับ การประเมินคั ดเลือ กเพื่ อรั บรางวั ลระบบดูแ ล
ชวยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา อําเภอละ 1 แหง รวม 4 แหง และสงเขารับการประเมินคัดเลือก
ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 จํานวน 1 แหง
4. การสงเสริมความประพฤตินักเรียน
4.1 สํานักงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จัดทําขอมูล
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจําแนกรายโรงเรียนที่ถูกตองและเปนปจจุบัน
4.2 ตรวจสอบบั ต รพนั ก งานเจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษา
เพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
4.3 สนธิกําลังกับเครือขายหนวยงานอื่น เชน เจาหนาที่ตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง รวมตรวจ
พื้นที่จุดเสี่ยง จุดอับตาง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่นอกโรงเรียน เชน วันวาเลนไทน วันลอยกระทง และวันปใหม เปนตน
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เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีการจัดกลุมนักเรียนตามผลการคัดกรองเปน 4 กลุม ตามขอบขายเกณฑการ
คัดกรองแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา และกลุมพิเศษ และไดรับการพัฒ นาตรงตาม
ศักยภาพ
2. นักเรียนไดรับการเฝาระวัง สงเสริมความประพฤตินักเรียนในวันสําคัญตาง ๆ อยางทั่วถึง
3. โรงเรียนในสังกัดผานเกณฑการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับ
เขตตรวจราชการที่ 4
ภาพกิจกรรม

โครงการการสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวใหกับบุคคล และครอบครัว
ที่ไดรับอนุญาตใหจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
2. สนั บ สนุ น ให บุ ค คล ครอบครั ว องค ก รชุ ม ชน องค ก รเอกชน องค ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา
สถาน ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เขามารวมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. ประเมินความพรอมครอบครัวที่ยื่นขออนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 16 ครอบครัว
2. นิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จํานวน 16 ครอบครัว
เชิงคุณภาพ
1. ผู เ รี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ผ า นการประเมิ น ตามมาตรฐานการเรี ย นรู
ของแผนการจัดการศึกษา
2. การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว สามารถส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นพั ฒ นาตามศั ก ยภาพ
ของผูเรียน
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ภาพกิจกรรม
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โครงการเปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการศึกษาตอสายอาชีพ
๒.เพื่ อ ให นัก เรี ย นสามารถนํ า ข อมู ล ไปประกอบการตั ดสิ น ใจเลื อกศึ ก ษาต อ ได ต รงความต อ งการ
ของตนเองและผูปกครอง
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ในสังกัดทุกคน ไดรับการแนะแนวการศึกษา
ตอสายอาชีพ
2. รอยละ 60 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 เขาศึกษาตอสายอาชีพ
เชิงคุณภาพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2563 ไดรับการแนะแนวการศึกษาสายอาชีพ สามารถ
นําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาตอไดตามความตองการของตนเอง
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
สํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ เขต 1 เนนใหสถานศึกษาและ
บุคลากรในสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา สรา งจิตสํ านึกในการพัฒ นาคุณภาพชีวิต ที่เปน มิตรกั บสิ่ง แวดลอ ม
โดยน อ มนํ า ศาสตร พระราชา ตามหลั ก ปรั ชญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง การพั ฒ นาที่ยั่ ง ยืน มาเปน หลัก ในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู และการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษา ใหสอดคลองกับหลักการดังกลาวบนพื้นฐานความเชื่อในการเติบโตรวมกัน ผลการดําเนินงานดังนี้
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินงานบริหารจัดการขยะที่เปนมิตรกับสิ่ง แวดลอม (โรงเรียน
ไรถังขยะ)
2. เพื่อสงเสริม สนับสนุน ใหนักเรียน ครูนําความรู และประสบการณที่ไดรับไปใชในชีวิตประจําวัน และ
สามารถเปนแกนนําดานการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียน และชุมชนได
ผลการดําเนินงาน
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ไมสามารถดําเนิน
กิจกรรมที่กําหนดไวได สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 จึงไดจัดกิจกรรมดังนี้
1. แตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อกําหนดมาตรการลดและคัดแยกขยะ
มูลฝอย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยปงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. ประกาศมาตรการ ลดและคั ด แยกขยะมู ล ฝอย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขัน ธ เขต 1 ป ง บประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษาถือปฏิบัติ
4. ประกาศมาตรการรณรงคลดการใชถุงพลาสติก โฟม
5. จัดกิจกรรมใหความรูในการคัดแยกขยะกอนทิ้ง เรียกวา “ จุดจัดการขยะ สพป.ประจวบคีรีขัน ธ
เขต 1 ไรถังขยะ” เพื่อใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงาน ขาราชการครูและผูที่มาติดตอราชการ คัดแยกขยะ
ไดอยางถูกตอง
6. จัดกิจกรรม “เลือก ลด ใช” เชน เมื่อมีการประชุม อบรม เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ใหนําแกวน้ํา หลอด สวนตัวมาดวยตนเอง ใชถุงผา ภาชนะหรือบรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
แทนถุงพลาสติก ลดการใชพลาสติกกําพรา (พลาสติกที่ไมสามารถนําไป Recycle ได)
7. ติดตั้งถัง Green Cone ถังหมักรักษโลก เพื่อใสเศษอาหารไมใหเกิดของเสียจากเศษอาหาร และเปน
ปุยสําหรับตนไม

ปญหาอุปสรรค
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1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความรู ความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะตั้ง แตตน ทาง
ถึงปลายทาง
2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไมใหความรวมมือในการงดใชพลาสติก
ขอเสนอแนะ
1. จัดอบรมใหความรู สงเสริม รณรงคและปลูกจิตสํานึกใหกับขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในการ
คัดแยกขยะ เลือก ลด ใช วัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. จัดกิจกรรมและใหความรู การลดลดขยะที่ตัวเรา
ภาพกิจกรรม
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โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค
1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การบริหารของสถานศึกษาในสังกัด
2. เพื่อรายงานผลการดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาโดยมุง ผลสัมฤทธิ์
ของหนวยงานและสถานศึกษาในสังกัด
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จัดประชุม ก.ต.ป.น. จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 ไมสามารถดําเนินการไดเนื่องสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ อยูในพื้นที่
ควบคุมสีแดงเขม
2. สถานศึกษาในสัง กัด จํานวน 118 แหง ไดรับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การบริหารโดย ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานและสถานศึกษา
ในสังกัดครบทุกแหง
เชิงคุณภาพ
๑. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีผลการดําเนินงาน
ผานเกณฑมาตรฐานของหนวยงานภายนอก อยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
๒. สถานศึกษามีผลการดําเนินงาน อยูในระดับคุณภาพดีขึ้นไป
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มุงเนนการกระจายอํานาจ
การจัดการศึกษาใหสถานศึกษา มีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีหนาที่สนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตาม เพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ นํา
เทคโนโลยีดิจิทัล มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทั้งระบบใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได และเปด
โอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนอยางสะดวกรวดเร็วผลการ
ดําเนินงานดังนี้
โครงการ พัฒนาการบริหารจัดการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการนอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหดีขึ้น
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาใหมีความคลองตัว ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได
.
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดานของสถานศึกษาในสังกัด
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร/บุคลากรผูปฏิบัติ
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. สถานศึ ก ษาพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาให กั บ ผู บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษาไดครบ 118 แหง
2. รอยละ 98 ของผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน
เชิงคุณภาพ
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับศาสตรพระราชานโยบาย
ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สามารถนอมนําไปใชบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ดาน ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน
2. ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ทั้งที่เปนผูบริหารและผูปฏิบัติที่ไดรับการพัฒนามีคุณภาพ
และสามารถปฏิบัติงานตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
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1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. เพือ่ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อเพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสรางแรงจูงใจบุคลากรใหเกิดความรวมมือรวมใจทํางานเปนทีม
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานสามารถนําความรูที่ไ ดรับไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเปน
ผลดีตอองคกร
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูรวมโครงการศึกษาดูงานประกอบดวย ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
จํานวน 50 คน
2. ศึกษาดูง านสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 อําเภอทายาง จัง หวัด
เพชรบุรี จํานวน 1 วัน
เชิงคุณภาพ
ผูเขารวมโครงการไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ การบริหารจัดการศึกษา จากการศึกษาดูงาน
นํามาพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สงผลถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน
ภาพกิจกรรม
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2. กิจกรรม อบรม เชิงปฏิบัติการ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง “พระบรมราโชบาย
ในหลวงรัชกาลที่ 10 ดานการศึกษา และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา
ตามแนวศาสตรพระราชาสูการปฏิบัติ”
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเขารับการอบรม มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย
2. เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาได
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
ผูเขารับการอบรมประกอบดวย ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ขาราชการและลูกจาง
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขันธ เขต 1 จํานวน 180 คน อบรมเชิง ปฏิบัติการ
จํานวน 1 วัน
เชิงคุณภาพ
ผู เ ข า รั บ การอบรมสามารถนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช เ ป น แนวทาง
การดําเนินงาน ดานการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดอยางเหมาะสม
ภาพกิจกรรม
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3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ
2. เพื่อสรางความตระหนักใหครูผุสอนวิเคราะหมาตรฐาน และตัวชี้วัด และนําผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใชในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1. การทดสอบเชิงปฏิบัติการ “ชวนคิด พาทํา” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะหมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) เพื่ อนําไปวางแผนและพั ฒ นาการ
จัดการเรียนการสอน
-ระดับประถมศึกษา
จํานวน 354 คน
-ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
จํานวน 105 คน
เชิงคุณภาพ
1. ครูที่เขารวมอบรมสามารถวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด และนําผลการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ขั้น พื้น ฐาน (O-NET) เพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียนใหสอดคลอง
กับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
2. ผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปการศึกษา
2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นไมนอยกวารอยละ 3
ภาพกิจกรรม
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โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพิธีมอบเกียรติคุณบัตร
“บุคคลทรงคุณคา” ประจําป 2564
วัตถุประสงค
2.1 เพื่ อ ส ง เสริ ม ให ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และผู ท รงคุ ณ ค า ได พั ฒ นาจิ ต ใจ
และสามารถสรางเสริมคุณ ธรรม และจริยธรรม นําองคความรู ไ ปประยุ กตใชในการปฏิบัติ ง านและดํารงชีวิ ต
ไดอยางมีความสุข
2.2 เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติและระลึกถึง คุณความดี ตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และลู กจา งประจํา ผูทรงคุณค าที่อุทิ ศตนปฏิบัติ หนา ที่ดวยความวิริย ะอุต สาหะ สร างประโยชนแก การศึกษา
ตลอดมา
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
1.จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู บ ริ ห ารการศึ ก ษา ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา จํานวน 46 คน ผ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส ดวยโปรแกรม Zoom ในวันที่ 28 กั นยายน 2564
ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
2.ประชุมเชิง ปฏิบัติก ารข าราชการครูและบุค ลากรทางการศึ กษาในสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
และพิธีมอบเกียรติบัตร “บุคคลทรงคุณคา” ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ หองประชุมตะนาวศรี สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
เชิงคุณภาพ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจางประจํา ผูทรงคุณคาไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณ มีความภาคภูมิใจและเปนแบบอยางที่ดีแกขาราชการและบุคคลทั่วไป
ภาพกิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564

86

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
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โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ และ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน ไดรับรางวัล EGat Green Learning Award
2020 การันตีในการเปนโรงเรียนคุณภาพ ที่มีการวางแผนการจัดการเรียนรูและรวมบูรณาเชื่อมโยงองคความรู
ดานพลังงานและสิ่งแวดลอมใหนักเรียนในสถานศึกษา จากการไฟฟาฝายผลิต แหงประเทศไทย (กฟผ) โครงการ
หอ งเรี ย นสี เ ขี ย ว ภายใต บั น ทึก ข อ ตกลงความร วมมื อ "โครงการความร ว มมือ ด า นการอนุ รั ก ษ พ ลัง งานและ
สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา ระดับประเทศ
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โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ในการไดรับรางวัลทรงคุณคา "ลูกโลกสีเขียว" ประเภทกลุมเยาวชนรักษา
ความสะอาดสูชุมชนไรถังขยะ ครั้งที่ 20 จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการสถาบันลูกโลกสีเขียว
ภายใตวิถี "พลังเปลี่ยนโลก : สรางวิถีใหมใหเราอยูรอด" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพมหานคร
(30 พฤศจิกายน 2564)
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นางสาวผกาวัลย วิโรจนประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ ไดรับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
ครั้งที่ 19 พ.ศ.2565 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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สรุปผลการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแตตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

ที่

รายการ
คาตอบแทนใชสอย
คาเบี้ยเลี้ยงที่พักคาพาหนะ
คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง
คาซอมแซมครุภัณฑ
คาปรับปรุงซอมแซมสิ่งกอสราง
คาใชจายบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
คาจางถายเอกสาร
คาวัสดุสํานักงาน
คาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
คาใชจายอื่น ๆ ตามที่จําเปน
คาจางลูกจางปฏิบัติงาน
1) แมบาน 2 ราย ๆ ละ 9000 บาท
2) กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
- วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 12 เดือน ๆ ละ 15,000
-วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 3 เดือน ๆ ละ 15,000
3) กลุมอํานวยการ
-วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 12 เดือน ๆ ละ 15,000
-วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 9 เดือน ๆ ละ 15,000
-คนสวน 1 ราย 10 เดือน ๆ ละ 9,000
-พนักงานขับรถยนต 2 ราย 12 เดือน ๆละ
9,000 บาท
4) กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล
-วุฒิ ป.ตรี 1 ราย 9 เดือน ๆ ละ 15,000
คาสาธารณูปโภค
คาไฟฟา
คาน้ําประปา

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ
การเบิกจายเปนรายไตรมาส
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4
1,238,000
200,000 46,000 45,000
55,000
54,000
150,000 30,000 38,000
40,000
42,000
50,000 9,500 12,000
13,500
15,000
148,000 45,000 35,000
30,000
38,000
20,000
0
9,500
5,500
5,000
20,000 3,000
5,500
5,750
5,750
200,000 50,000 50,000
50,000
50,000
250,000 62,500
5,600
85,000
96,900
200,000 50,000 50,000
50,000
50,000
1,197,000
216,000 54,000 54,000
54,000
54,000

คงเหลือ

ผูรับผิดชอบ
กลุมบริหารงานการเงิน
0 และสินทรัพยดําเนินการเบิกจาย
0
0
0
0
0
0
0
0
0

180,000 45,000
45,000 45,000

45,000
0

45,000
0

45,000
0

0
0

180,000 45,000
135,000
0
90,000 9,000
216,000 54,000

45,000
45,000
27,000
54,000

45,000
45,000
27,000
54,000

45,000
45,000
27,000
54,000

0
0
0
0

135,000
0 45,000
930,000
670,000 167,500 167,500
120,000 35,000 30,000

45,000

45,000

0

167,500
35,000

167,500
20,000

0
0

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
รายงานผลการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
ลําดับที่
รายการ
งบประมาณ ดําเนินการ
การเบิกจาย
เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
นโยบายที่ 1ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษยและของชาติ
1 อบรมการปองกันภัยคุกคามความมั่นคง
35,700 จัดอบรมให
0
13,650
0
0
บุคลากรใน
ปลอดภัย ดานโทรคมนาคมและทางไซเบอร

คงเหลือ

ผูรับผิดชอบ

22,050 กลุมสงเสิรมการ
ศึกษาทางไกลฯ

รร. 118 แหง

นโยบายที่ 2 ดานการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขันของประเทศ
1 การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ปงบประมาณ
95,500 อบรมการทําวิจัย
ใหบุคลากรในสังกัด
2564

89,150

6,350 กลุมนิเทศฯ

สพป.ปข.1

2 การวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช
ขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายป
เพื่อการประเมินคุณภาพ ผูเรียน

21,965 ประเมินความ

0 กลุมนิเทศฯ

21,965

รูฯ นร. ป.1
4,5 ม.1,2
ป กศ.63

นโยบายที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
1 โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สังกัด
44,425 สงเสริม รร.
ในสังกัดรับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

44 กลุมนิเทศฯ

44,381

การประเมินฯ

2 อบรมผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู
24,300 อบรม ครู/ผู
บริหาร รร.
ใหมีความรู เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
118 แหง
3 การบริหารจัดการพนักงานราชการและลูกจ๎าง
45300 ดําเนินการ
สรรหา คัดเลือก
ชั่วคราว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พนักงานราชการ
ประถมศึกษา ประจวบคีรีขันธ เขต 1

24,300

45,000

0 กลุมกฎหมายฯ

300 กลุมบริหารงาน
บุคคล

ลูกจางฯ

4 อบรมการจัดทําราคากลาง การควบคุมงาน

14,700 อบรมใหความ

14,700

0 กลุมบริหารงาน

ลําดับที่

รายการ
และการตรวจ รับงาน งบลงทุน คําที่ดิน
และสิ่งกํอสราง ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 นิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึก

6 ติดตาม ตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา

งบประมาณ ดําเนินการ
การเบิกจาย
เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รูการกําหนด
ราคากลาง

86,850 นิเทศติดตาม

7 ประชุมรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผูอํานวยการกฎมทุกกลุม
และผูอํานวยการ หนวยตรวจสอบภายใน

43,640 จัดประชุม
2ครั้ง/เดือน

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสางความเขาใจ
เกี่ยวกับ ระบบควบคุมภายใน

36,390 แลกเปลี่ยนเรียน

10,910

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานระ
สารสนเทศของโรงเรียน ปการศึกษา 2564
12 การพัฒนาการสรางและใชสื่อดิจิทัล สนับสนุน
การเรียนการสอน
13 พัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบเพื่อเตรียมผูเรี

10,910

10,910

0 กลุมอํานวยการ

0

36,390 กลุมอํานวยการ

15,000

104,840 กลุมอํานวยการ

10,600

0 กลุมบริหารงาน
บุคคล
0 กลุมสงเสริมการ
ศึกษาทางไกล

รูประสบการณ
การทํางาน

9 การประชุมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการปฏิ 130,000 ประชุม ผูบริหาร
งานของ ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา
รร.ในสังกัด
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และคูผสู อน
10 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 1 ป
ของ ผูบริหารการศึกษา

การเงินฯ

80,480 กลุมนิเทศฯ

10,000

10,910

ผูรับผิดชอบ

66,850 กลุมนิเทศฯ

20,000

การจัดการเรียน
การสอนของครู
90,480 พัฒนาคูมือ
การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน

คงเหลือ

22,600 ประชุมเตรียม/
รับการประเมิน
ผอ.เขตพื้นที่
0 พัฒนาบุคลาก
ใหมีความรูความ
เขาในระบบสารสนเทศ
71,325 พัฒนาครูผูสอ
ใหมีความรูดาน
การผลิตสื่อดิจิตอล
83,400 พัฒนาครูผูสอน

10,160

12,000

0

0

0

0

0

0

70,000

0

82,000

1,325 กลุมนิเทศฯ

1,400 กลุมนิเทศฯ

ลําดับที่

รายการ
ใหมี ทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21

14 การพัฒนาการประเมินพัฒนาการเพื่อพัฒนา
การเรียนรู ของเด็กปฐมวัย

15 พัฒนาทักษะครูดนตรีไทย

งบประมาณ ดําเนินการ
การเบิกจาย
เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
และติดตามการ
พัฒนาผูเรียน
82,180 พัฒนาครูผูสอน

ผูรับผิดชอบ

82,180

0 กลุมนิเทศฯ

0

47,800 กลุมนิเทศฯ

ปฐมวัย

47,800 พัฒนาครูผูสอนกลุม

คงเหลือ

สาระศิลปะ
(ดนตรีไทย)

16 ปฐมนิเทศข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึ
บรรจุใหม “ครูผูชวย”

66,900

กลุมพัฒนาครูฯ

17 พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

81,240

กลุมนิเทศฯ

18 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาที่สาม
(ภาษาเมียนมาร/พมา)

24,000 สถานการณโควิด

19 ยกระดับการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ด๎านวิทยาการค านวณ
“Coding & Computing Science”

90,500 จัดอบรมดาน

20 การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลใน
ชั้นเรียนและ การบันทึกผลการเรียนตาม
โปรแกรม SchoolMIS

22,200 สรางความรูความ

24,000

0 กลุมนิเทศฯ

90,000

500 กลุมนิเทศฯ

จึงปรับเปนการ
จัดทําคูมือแบบฝก

วิทยาศาสตรคํานวณ
ใหครูผูสอน

22,200

0 กลุมนิเทศฯ

เขาใจใหครูที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนและวัดผล

นโยบายที่ 4 ดานการสรางโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
ที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล า ทางการศึกษา
10,000 เยี่ยมบาน นร
1 ติดตามนักเรียนที่มีแนวโนมวาจะออกกลางคัน
และ นักเรียนออกกลางคัน ปการศึกษา 2563
ที่มีแนวโนม

6,000

4,000

0 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

ลําดับที่

รายการ

2 การรับนักเรียน ปการศึกษา 2564
และการส ามะโน ประชากรวัยเรียน
3 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ปงบประมาณ
2564
4 การสงเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว
5 เปดโลกทางการศึกษาและอาชีพใหกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

งบประมาณ ดําเนินการ
การเบิกจาย
เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
จะออกกลางคัน
10,000 จัดทําขอมูล
สํามะโนประชากร
วัยเรียน
0 พัฒนาระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

นโยบายที่ 5 ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุรภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1 สรางจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะและ
15,000 สรางจิตสํานึกให
บุคลากรในสังกัด
ความรูใน การผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2 สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ
ที่เปนมิตรกับ สิ่งแวดลอมในสถานศึกษา
สังกัด สพป.ประจวบฯ เขต 1

2 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ
การศึกษา

0 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา
1,555 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

10,000

5,620

8,060 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

15,000

0 กลุมอํานวยการ

และนําไปใช
14,000 สงเสริมให รร.
ในสังกัดมีความ
รูบริหารจัดการขยะ

นโยบายที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
1 พัฒนาการบริหารจัดการ ส านักงานเขตพื้นที่
237,160 สนับสนุนให
บริหารจัดการ
การศึกษา ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
เขตพื้นที่ดาน
ตาง ๆ ตามนโยบาย
62,210 ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัด

ผูรับผิดชอบ

0 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

10,000

11,555 สรางความรูความ
เขาใจการจัดการ
ศึกษาโดยครอบครัว
13,680 สรางความรูความ
เขาในการเรียนตอ
สายอาชีพให นร.ม.3

คงเหลือ

14,000 กลุมสงเสริมการ
จัดการศึกษา

100,000

25,000

137,160

0 กลุมนโยบาย
และแผน

37,210

0 กลุมนิเทศฯ

ลําดับที่

รายการ

งบประมาณ ดําเนินการ
การเบิกจาย
คงเหลือ
ผูรับผิดชอบ
เสร็จแลว ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4
รวมงบประมาณพัฒนาคุณภาพ 6 นโยบาย
1,635,000
10,910 349,726 421,370 319,260 533,734
5,000,000
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

ภาคผนวก

ที่ปรึกษาและคณะทํางาน
ที่ปรึกษา

คณะทํางาน

นายมังกรแกว ดรุณศิลป
นางสาววรลักษณ จันทรผา
นายภิญโญ พูลสวัสดิ์
นายประจบ พรมดี

ผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1
รองผูอํานวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ เขต 1

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

รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2564

101

