
 

 
 

 



 

 
 

 
 

คำนำ 
 
 

 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีขันธ์ เขต 1  ได้จัดทำรายงานผล          
การดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพัฒนางานตามกลยุทธ์ จุดเน้น
และนโยบายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ ์ เขต 1 ในรอบปีที ่ผ ่านมา               
เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาการขับเคลื่อนนโยบาย และการบริหารจัดการให้หน่วยงาน สถานศึกษา 
และสาธารณชนทั่วไปทราบ รวมถึงนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานการจัดการศึกษา 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในความร่วมมือให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดทำรายงานผลฉบับนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์   
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการศึกษา        
หาความรู้และสนับสนุนการศึกษาต่อไป 
 
                                                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                                                                                       กันยายน 2563 
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สารบัญตาราง 
  หน้า 

ตารางท่ี   

1 แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 2 
2 แสดงจำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น 4 
3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 5 
4 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส และระดับชั้น 

ที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 จำแนกรายอำเภอ 
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5 แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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6 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 9 
7 
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รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย                    
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามหลักสูตร 
จำแนกตามระดับการศึกษา 
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สารบัญแผนภูม ิ
 

แผนภูมิที่           

 

     หน้า 

แผนภูมิที่         1    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                      10 
                           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562               
แผนภูมิที่          2    เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                     10  
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562                
แผนภูมิที่          3   เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)                      11 
                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562                 
แผนภูมิที่          4    เปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3            11 
                           ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด 
                           และระดับประเทศ                           
แผนภูมิที่          5   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                          12 
                          ปีการศึกษา 2562 
                          เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับสังกัด     
แผนภูมิที่          6   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                          13 
                          ปีการศึกษา 2562 
                          เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับเขตพ้ืนที่ กับระดับประเทศ     
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  ส่วนที่ 1 
บทนำ 

 
1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ที่ตั้งสำนักงาน 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตั้งอยู่เลขท่ี 239/1 หมู่ที่ 2 ตำบล

คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสภาพพื ้นที ่เป็นไหล่ทวีป ทิศตะวันตก            
เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลาดเอียง          
สู่ชายฝั่งทะเลและบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ฝั ่งตะวันออก มีภูเขากระจัดกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล ได้แก่       
เขาช่องกระจก เขาล้อมหมวก  เขาตาม่องล่าย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที ่ยว           
ที่น่าสนใจ ได้แก่ ชายหาดอ่าวมะนาว อ่าวประจวบคีรีขันธ์ อ่าวน้อย หาดแม่รำพึง ฯลฯ มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่คลอง     
บางสะพาน คลองบางนางรม และ คลองบ้านกรูด สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์และ      
มีความชุ่มชื้นสูง โดยเฉพาะอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย  

1.2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 118 โรง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอ           
บางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
   ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี 
   ทิศใต้            ติดต่อกับอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 
                               ทิศตะวันออก  ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย 
   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
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ตารางท่ี 1  แสดงเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

อำเภอ 
พื้นที ่

(ตร.กม.) 

ระยะทาง
จากอำเภอ
ถึงจังหวัด 

(กม.) 

เขตปกครอง 

ตำบล 
เทศบาล

เมือง 
เทศบาล
ตำบล 

อบต. หมู่บ้าน 

เมืองประจวบ 

คีรีขันธ์ 
830 - 6 1 2 5 63 

ทับสะแก 538 34 6 - 1 6 65 

บางสะพาน 868 87 7 - 3 7 71 

บางสะพานน้อย 720 110 5 - 1 5 41 

รวม 2,956 - 24 1 7 23 240 

                ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
                  อยู่ในเขตมรสุม ร้อนชื้น ความชื้นเฉลี่ยค่อนข้างสูง อุณหภูมิเฉลี่ย 27  องศาเซลเซียส ปริมาณฝน
ค่อนข้างน้อย 

1.4 ศาสนา/อาชีพ 
                  - ศาสนา ประชากรใน 4 อำเภอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือศาสนาอิสลามและ
คริสต์ ตามลำดับ 
       - อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือ อุตสาหกรรม การค้า ผลผลิต          
ทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ปาล์ม ยางพารา ขนุน มะม่วง ว่านหางจระเข้ ฯลฯ 

1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ 
      สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง รับจ้าง ส่งผลให้ผลของ

การคำนวณรายได้ต่อปีของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยระดับประเทศ  ในขณะเดียวกันในเขตพื้นที่
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอบางสะพานน้อย ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานสับปะรด 
โรงงานปลาป่น โรงงานผลิตน้ำมันมะพร้าว น้ำมันปาล์ม และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้อุตสาหกรรม   
การท่องเที่ยวก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมาก และในไม่ช้าการเติบโตทางการค้า
ชายแดนน่าจะส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพของคนในพ้ืนที่ 

1.6 สภาพสังคม 
                  โครงสร้างของประชาชนส่วนใหญ่เป็นวัยทำงาน คิดเป็นร้อยละ62.01ของประชากรทั ้งหมด      
(จากเว็บไซต์ที่มา : www.stat.dopa.go.th) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  แต่แรงงานยังประสบ
ปัญหาว่างงาน 

      ด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตจำนวนมากที่สุด  รองลงมา ได้แก่ 
โรคเบาหวาน และโรคหัวใจตามลำดับ 
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1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ  
      นับวันจะลดลงเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ ในขณะเดียวกันปริมาณน้ำยังมีไม่เพียงพอ สำหรับ

ใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับเกษตรกร 
2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงานอยู่ภายใต้การกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 มีบทบาท
หน้าที่ ดังนี้ 

2.1 จัดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้องการของท้องถิ่น       
 2.2 วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา
และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ รวมทั้งกำกับติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว    
 2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4 กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.6 ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและ

พัฒนาการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุ คคล 
องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 2.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.10 ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
2.11 ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้ระบุให้เป็นหน้าที่ ของหน่วยงานใด

โดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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3. สภาพการจัดการศกึษาสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                   
      3.1 ด้านปริมาณ 
                    ตารางท่ี 2 แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับชั้น 
               

อำเภอ/เพศ/ห้อง 
ก่อนประถม 

ศึกษา 
ประถม 
ศึกษา 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนต้น 

มัธยม 
ศึกษา 

ตอนปลาย 
รวม 

เมือง
ประจวบคีรีขันธ ์

ชาย 748 2,157 268 - 3,173 
หญิง 694 2,068 234 - 2,996 
รวม 1,442 4,225 502 - 6,169 
ห้อง 96 247 22 - 365 

ทับสะแก 

ชาย 463 1,337 243  - 2,043 
หญิง 426 1,220 174 - 1,820 
รวม 889 2,557 417 - 3,863 
ห้อง 65 157 19 - 241 

บางสะพาน 

ชาย 1,064 2,944 599 45 4,652 
หญิง 978 2,765 540 96 4,379 
รวม 2042 5,709 1,139 141 9,031 
ห้อง 110 261 45 5 421 

บางสะพานน้อย 

ชาย 541 1,599 395  - 2,535 
หญิง 485 1,463 322  - 2,270 
รวม 1,026 3,062 717  - 4,805 
ห้อง 62 155 34  - 251 

รวม 

ชาย 2,816 8,037 1,505 45 12,403 
หญิง 2,583 7,516 1,270 96 11,465 
รวม 5,399 15,553 2,775 141 23,868 
ห้อง 333 820 120 5 1,278 

ร้อยละ 22.62 65.16 11.63 0.59 100 

                         ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                                 ปีการศึกษา 2563  ณ  20 กรกฎาคม 2563 
 
              จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2563 จำนวน 23,868 คน จำแนกตามระดับชั้น 
พบว่า นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – อนุบาล 3) จำนวน 5,399 คน คิดเป็นร้อยละ 22.62 
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 - 6) จำนวน 15,553 คน คิดเป็นร้อยละ 65.16 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  (ม.1 - ม.3) จำนวน 2,775 คน คิดเป็นร้อยละ 11.63 และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         
(ม.4 - ม.6) จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59 
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3.2 ขนาดของโรงเรียนในสังกัด 

 
จำนวนนักเรียน 

 
  จำนวนโรงเรียน           เปอร์เซ็นต์ 

 

  

 

                           ตารางที่ 3  ข้อมูลจำนวนโรงเรยีนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน 

อำเภอ ขนาด 
1 

ขนาด  
2 

ขนาด 
3 

ขนาด 
4 

ขนาด 
5 

ขนาด 
6 

ขนาด 
7 

รวม 

    เมืองประจวบคีรีขันธ์ 22 5 3 3 1 1 - 35 

ทับสะแก 15 5 1 3 1 - - 25 

บางสะพาน 14 10 6 2 5 - - 37 

บางสะพานน้อย 10 4 2 4 2 - - 22 

รวม 61 24 12 12 9 1 - 119 

ร้อยละ 51.26 20.17 10.08 10.08 7.57 0.84 - 100 

 

                     ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                             ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563  ณ วันที่   20 กรกฎาคม 2563 

 

1-120 
 

121-200 
 

201-300 
 

301-499 
 
500-1,499 

 
1,500-2,499 

61 
 

24 
 

12 
 

12 
 

9 
 

1 

 
51.26 

 
20.17 

 
10.08 

 
10.08 

 
7.57 

 
0.84 

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp2sbP64TdAhUTfisKHYEhB94QjRx6BAgBEAU&url=https://th.pngtree.com/freepng/percentage-icon_1294449.html&psig=AOvVaw1uyl7ifrNlmRHYvzboRcz8&ust=1535170953346015
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVyOyH6oTdAhUVeisKHSmPAmIQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/en/building-buildings-home-homes-24768/&psig=AOvVaw0p0MLg3Cmp5cPAqDNtUaWC&ust=1535168805862668
https://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi02JHi6oTdAhVYf30KHYh5B_QQjRx6BAgBEAU&url=https://oer.learn.in.th/search_detail/result/4974&psig=AOvVaw2pp3qoQ9uT4BTeTQYEexJY&ust=1535170704094732
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จากตารางที่ 3  พบว่า ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากกระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งขนาดโรงเรียนจำแนกออกเป็น  
จำนวน 7 ขนาด โดยใช้เกณฑ์จำนวนโรงเรียนกำหนดขนาดโรงเรียน ดังนี้ 
 1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน     1   -    120 คน   มีทั้งหมด 61 โรง  คิดเป็นร้อยละ 51.26  
 2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121   -    200 คน   มีทั้งหมด 24 โรง  คิดเป็นร้อยละ 20.17 
 3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201   -    300 คน   มีทั้งหมด 12 โรง  คิดเป็นร้อยละ 10.08 
 4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301   -    499 คน   มีทั้งหมด 12 โรง  คิดเป็นร้อยละ 10.08 
 5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500   - 1,499 คน   มีทั้งหมด  9 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   7.57 
 6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน   มีทั้งหมด  1 โรงเรียน  คิดเป็นร้อยละ   0.84 
 7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน  2,500 คนข้ึนไป  ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีการศึกษา 
              ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มี 
ตารางท่ี 4  ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและระดับชั้นที่เปิดสอน         
              ประจำปีการศึกษา 2563 จำแนกรายอำเภอ 

อำเภอ 
โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาส ระดับชั้นที่เปิดสอน 

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

เมืองประจวบคีรีขันธ ์ 22 36.07 7 20.00 28 7 - 35 

ทับสะแก 15 24.59 6 17.14 19 6 - 25 

บางสะพาน 14 22.95 12 34.29 25 11 1 37 

บางสะพานน้อย 10 16.39 10 28.57 12 10 - 22 

รวม 61 100 35 100 84 34 1 119 

ร้อยละ 51.26 29.41 70.59 28.57 0.84 100 

จากตารางที่ 4 จะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีทั้งหมด 61โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 51.26 ของโรงเรียนทั้งหมด มีมากท่ีสุดที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
ซึ ่งมีมากถึง 22 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 36.07 ของโรงเรียนขนาดเล็ก รองลงมาอ ยู ่ที ่อำเภอทับสะแก              
มี 15 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 24.59  และอำเภอบางสะพาน จำนวน 14 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 22.95      
และน้อยที่สุดที่อำเภอบางสะพานน้อย มี 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของโรงเรียนขนาดเล็ก 

         สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีทั้งหมด 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 29.41 ของโรงเรียน
ทั้งหมด มีมากที่สุดที่อำเภอบางสะพานจำนวน 12 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของโรงเรียนขยายโอกาส
รองลงมา ที่อำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของโรงเรียนขยายโอกาสและ   
ที่ใกล้เคียงกัน คือ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก จำนวน 7 โรงเรียน และ 6 โรงเรียน คิดเป็น   
ร้อยละ 20.00 และ 17.14 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามลำดับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนมากที่สุด        
จำนวน 84 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.59 ของโรงเรียนทั้งหมด เปิดสอนอนุบาลปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 3 
จำนวน 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของโรงเรียนทั้งหมด มีเพียง 1 โรงเรียนเท่านั้นที่เปิดสอน อนุบาลปีที่ 1 – 
มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของโรงเรียนทั้งหมด 
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3.4 จำนวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียน
ในสังกัดท้ังหมด จำนวน 119 โรง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ ์

บ้านหนองกก  บ้านทุ่งเคล็ด 
ด่านสิงขร   อุดมราชภักด ี
บ้านทางหวาย  บ้านหนองหิน 
บ้านคลองวาฬ  บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 
บ้านห้วยใหญ ่  เศรษฐพานิชวิทยา 
พัฒนาประชานุเคราะห ์ บ้านห้วยน้ำพ ุ
ประชารังสรรค ์  วัดปากคลองเกลียว 
บ้านท่าฝาง  วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) 
บ้านคอกช้าง  บ้านหนองปุหลก 
บ้านยุบพริก  บ้านคลองชายธง 
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์  บ้านบึง 
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ ์ บ้านคั่นกระได 
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ หาดสนุกราษฎร์บำรุง 
ประชาสงเคราะห์อุปถมัภ ์ บ้านอ่าวน้อย 
บ้านหนองเสือ  เนินแก้ววิทยาคาร 
บ้านย่านซื่อ  สามัคครี่วมจติ 
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) วังมะเดื่อ 
ประชาบูรณะวิทยา 

อำเภอทับสะแก 

บ้านพุตะแบก        วัดทุ่งกลาง 
บ้านดอนใจด ี      บ้านมะเดื่อทอง  
วัดนาหูกวาง   วัดนาล้อม  
อนุบาลทับสะแก         บ้านดอนทราย 
ประชาราษฎร์บำรุง        สมาคมเลขานุการสตรี 2 
บ้านเหมืองแร ่        บ้านทุ่งตาแก้ว 
อ่างทองพัฒนา         บ้านไร่ใน 
บ้านหินเทิน   บ้านเนินดินแดง 
ประชาพิทักษ์              บ้านทุ่งยาว 
บ้านห้วยยางมิตรภาพท่ี 35   บ้านอ่างทอง 
บ้านสีดางาม  บ้านวังยาง 
วัดหนองหอย             บ้านหนองมะค่า 
วัดทุ่งประดู ่
 
 

อำเภอบางสะพาน 

บ้านห้วยทรายขาว  บ้านดอนทอง 
วัดนาผักขวง  บ้านถ้ำเขาน้อย 
บ้านดอนสง่า  อนุบาลบางสะพาน 
ไตรกติทัตตานนท์  บ้านดงไม้งาม 
บ้านมรสวบ  บ้านเขามัน 
สมาคมเลขานุการสตรี 1 บ้านหนองจันทร์ 
บ้านยางเขา  บ้านหนองหญ้าปล้อง 
บ้านวังยาว  บ้านทองมงคล 
บ้านราษฎรป์ระสงค ์ บ้านธรรมรัตน ์
บ้านในล็อค  วัดธงชัยธรรมจักร 
วัดดอนยาง  บ้านหนองมงคล 
บ้านดอนสูง  บ้านหนองระแวง 
วัดถ้ำคีรีวงศ ์  บ้านหินกอง 
บ้านชะม่วง  บ้านสวนหลวง 
บ้านห้วยแก้ว  บางสะพาน 
บ้านท่าขาม  บ้านดอนสำราญ 
บ้านวังน้ำเขียว             ธนาคารออมสิน             
บ้านคลองลอย  บ้านทุ่งเชือก 
บ้านดอนสำนกั   
                                
 

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

        ตารางท่ี 5  แสดงข้อมูลจำนวนบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                           ประถมศึกประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการ - 
รองผู้อำนวยการ 3 
ศึกษานิเทศก์ 10 
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2) 42 
ลูกจ้างประจำ 5 
พนักงานราชการ 2 
ลูกจ้างชั่วคราว 13 

รวม 75 
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

                                  ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

 จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ทั ้งหมด 75 คน จำแนกเป็น รองผู ้อำนวยการ จำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 4 บุคลากร 38 ค.(2)         
จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 ศึกษานิเทศก์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 ลูกจ้างประจำ     
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 พนักงานราชการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.67 และลูกจ้างชั่วคราว 
จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 17.33 
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                    ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา  
                                   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ตำแหน่ง จำนวน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 99 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - 
คร ู 947 
ครูผู้ช่วย 281 
พนักงานราชการ 58 
ครูอัตราจ้าง 45 
ลูกจ้างประจำ 31 
ลูกจ้างชั่วคราว 205 
                               รวม 1,666 

                             ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                                        ปีการศึกษา 2563 ณ วันที่  20  กรกฎาคม  2563 

          จากตารางที่ 6 พบว่าบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 1,666 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 5.94 ครู จำนวน 1,228 คน คิดเป็นร้อยละ 73.71 พนักงานราชการ 
จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48 ครูอัตราจ้าง จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 ลูกจ้างประจำ        
จำนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 12.31  

3.6 ด้านงบประมาณ 
                   ตารางท่ี 7 รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

งบรายจ่าย งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร 14,926,800 
งบดำเนินงาน 38,567,204 
งบเงินอุดหนุน 88,948,764 

งบลงทุน 54,231,100 
                 งบรายจ่ายอื่น ๆ 2,952,840 

      ที่มาของข้อมูล: งานงบประมาณ  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                              ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
            3.7 ด้านคุณภาพ 
                 1. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
             1.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 
    นักเรียนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1       
มีจำนวนทั้งสิ้น 5,361 คน เป็นเด็กพิการ จำนวน 55 คน  เป็นเด็กปกติ จำนวน 5,306คน มีผลการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.15 โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย 
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.78 ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 97.45 ด้านสังคมอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ  96.80 และด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 90.58 
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ภาษาไทย ภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตขิั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

สพป.ประจวบคีรีขันธี เขต 1  
เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสพฐ.

ระดบัสพป.ปข 1 ระดบัสพฐ. ระดบัประเทศ 

 1.2 ผลการทดสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ( O-NET/NT)  ปีการศึกษา 2562 
                     แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
                                      ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                                      เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                   

              จากแผนภูมิที่ 1 แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พบว่า กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ และระดับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                  แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                      
ปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ 
ระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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              จากแผนภูมิที่ 2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ 
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศและระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

               แผนภูมิที่ 3  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
                                สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 
                            เปรียบเทียบระดับประเทศ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

                    จากแผนภ ูมิที่  3 แสดงผลการทดสอบทางการศ ึกษาระด ับชาต ิข ั ้นพ ื ้นฐาน ( O-NET)                   
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า 
ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่ำกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับประเทศ 

                  แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผูเ้รียน NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562 ระดับเขต 
                                พื้นที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดบัประเทศ 
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                 จากแผนภูมิที่ 4  ผลการเปรียบเทียบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่ ระดับจังหวัด ระดับสังกัด และระดับประเทศ พบว่า     

   1.คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  
   2.คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ    
   3.คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพื้นที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยทุกระดับ  

 
                     แผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                                   เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                   ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กับระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  
                   จากแผนภูมิที่ 5 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 
                                       2562 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                       ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
                                       ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

1.คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่ 
                     สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่ 
                    สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3.คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับ  
   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

ดีานคณิตศาสตรี ดีานภาษาไทย

45.64 46.00

51.70 51.84

ระดับ สพฐ ระดับเขตพื้นที่
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                        แผนภูมิที่ 6  ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 
                                        เปรียบเทียบ  ค่าเฉลี่ยระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา   
                                        ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          จากแผนภูมิที่ 6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปีการศึกษา  
                                                2562  เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                               ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 กับ ระดับประเทศ พบว่า 
                               1. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ระดับเขตพ้ืนที่  
                                  สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   

                              2. คะแนนเฉลี่ยความสามารถด้านภาษาไทย ระดับเขตพ้ืนที่  
                                  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
                             3. คะแนนเฉลี่ยรวม 2 ด้าน ระดับเขตพ้ืนที่  
                                 สงูกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40.00

42.00

44.00

46.00

48.00

50.00

52.00

ดีานคณิตศาสตรี ดีานภาษาไทย

44.94
46.46

51.70 51.84

ระดับ ประเทศ ระดับเขตพื้นที่
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2.ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
                ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสถานศึกษา 119 แห่ง ดังนี้ 
            ตารางท่ี 8  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย    
                           ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปานกลาง ด ี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 1              
คุณภาพของเด็ก 

0  0 42 
(35.00) 

55 
(44.83) 

23 
(19.17)  

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและจัดการศึกษา 

0 1 
(0.83) 

45 
(37.50) 

61 
(50.83) 

13 
(10.83) 

มาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ ์
ทีเ่น้นเด็ก  เป็นสำคญั 

1 
(0.83) 

1 
(0.83) 

41 
(34.17) 

62 
(51.67) 

15 
(12.50) 

ภาพรวม 0 1 
(0.83) 

43 
(35.83) 

63 
(52.50) 

13 
(10.83)  

 จากตารางที่ 8 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที ่การศึกษา พบว่าในภาพรวม มีโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ          
ยอดเยี่ยม จำนวน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 10.83 ระดับดีเลิศ จำนวน 63 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 52.50 
ระดับดี จำนวน 43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 35.83 และระดับปานกลาง จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็น             
ร้อยละ 0.83 
              ตารางที่ 9  แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
                               ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา   

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรยีน 0 3 
(2.50)  

64 
(53.33) 

44 
(36.67) 

9 
(7.50) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

0 0 45 
(37.50) 

59 
(49.17) 

16 
(13.33) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำคัญ 

0 2 
(1.67) 

53 
(44.17) 

58 
(48.33) 

7 
(5.83) 

ภาพรวม 0 1 
(0.83) 

55 
(45.83) 

57 
(47.50) 

7 
(5.83)  

     จากตารางที่ 9 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาพบว่า ในภาพรวมมีโรงเรียนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.83 ระดับดีเลิศ จำนวน 57 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 47.50 ระดับดี 
จำนวน 55 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 45.83 และระดับปานกลาง จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 0.83 
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3.8 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการจัดการศึกษาให้กับกลุ่ม

ประชากรวัยเรียนในเขตบริการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่ วถึงและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพใน
รอบปีที่ผ่านมา ปรากฏดังนี้ 
               ตารางท่ี 10  จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามหลักสูตร 
                                  จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา 

จำนวนนักเรียน 

ต้นปีการศึกษา จบการศึกษา ร้อยละ 

ประถมศึกษา (ป.6) 2,527 2,491 98.57 

มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 897 801 89.29 

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 41 35 85.36 

รวม 3,465 3,327 96.01 

                     ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1    
                        ปีการศึกษา 2563 
               จากตารางที่ 10 จะพบว่ามีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับการศึกษา จำนวน  
3,465 คน และอัตราการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2562   มีนักเรียนในสังกัดจบหลักสูตร จำนวน 3,327 คน    
ร้อยละ 96.01 ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 98.57 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 
89.29 และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 85.36 

3.9 ด้านประสิทธิภาพ 
     1.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

ดัชนี คะแนนที่ได้ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส 
การปฏิบัติหน้าที่ 97.71 AA 
การใช้งบประมาณ 96.19 AA 
การใช้อำนาจ 97.19 AA 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 95.98 AA 
การแก้ไขปัญหาการทุจริต 98.22 AA 
คุณภาพการดำเนินงาน 98.01 AA 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 95.98 AA 
การปรับปรุงระบบการทำงาน 95.96 AA 
การเปิดเผยข้อมูล 85.03 A 
การป้องกันการทุจริต 69.20 C 

ค่าเฉลี่ยรวม 88.96 A 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวม มีผลคะแนน 88.96 
ลำดับที่ 62 อยู่ระดับ A โดยดัชนีที่มีค่าคะแนนสูงสุดได้แก่ ดัชนีการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน 98.22 และ
ดัชนีที่มีค่าคะแนนต่ำสุดได้แก่ ดัชนีการป้องกันการทุจริต มีคะแนน 69.20  
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              2. ผลคะแนนการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS:KPI 
Report System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   

การประเมิน องค์ประกอบ       
ที่ประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยแบบถ่วง
น้ำหนัก 

สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 Function Bas 4.82493 คุณภาพ 
ประเมินผู้บริหาร  4.76177 
                              รวมคะแนน 4.77124 

               สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการประเมิน  โดยสรุป           
อยู่ในระดับ “คุณภาพ”อันดับที่ 20 มีค่าคะแนนแบบถ่วงน้ำหนัก 4.77124 ร้อยละ 95.42 

3. ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ     
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

นโยบาย/ตัวชี้วัด ระดับคะแนน ระดับคุณภาพ 

นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง/
ตัวชี้วัดที่ 4 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ตัวชี้วัดที่ 
17,19,20,24,27,30,35 

3.89 ดีมาก 

นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา/ตัวชี้วัดที่ 49 

5 ดีเยี่ยม 

นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐานลดความเหลื่อม
ล้ำทางการศึกษา/ตัวชี้วัดที่54,55,59 

3.57 ดีมาก 

นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ/
ตัวชี้วัดที่ 69,78 

4.33 ดีเยี่ยม 

   ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
4.36 ระดับ “ดีเยี่ยม”  โดยนโยบาย ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือนโยบายที่ 1 , นโยบายที่ 3 และนโยบายที่ 5  
ส่วนนโยบาย ที่มีผลคะแนนเฉลี่ยรองลงมาคือนโยบายที่ 2 และนโยบายที่ 4  
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        4. ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มาตรฐาน ระดับคะแนน ระดับคณุภาพ 
มาตรฐานที่ 1 การบรหิารจดัการองค์การสู่ความเป็นเลิศ 56.5 ดีมาก 
มาตรฐานที่ 2 การบรหิารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 33 ด ี
มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 83 ดีมาก 

ภาพรวมทั้ง 3 มาตรฐาน 172.5 ดีมาก 

 
ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ย 172.5 ระดับ 
“ดีมาก” โดยมาตรฐาน  ที่มีผลคะแนนสูงสุดคือมาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับคะแนน 83 และมาตรฐานที่มีผลคะแนนต่ำสุดคือมาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ ระดับคะแนน 33 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการจัดการศึกษา 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “มุ่งม่ันสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”        
พันธกิจ (Mission) 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยม 
            หลักของคนไทย 12 ประการ 
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 6. ส่งเสริม สนับสนุน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและจัดการศึกษา 
 7. ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ 
 8. ส่งเสริมการใช้กระบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

9. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
10. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการศึกษาเขตพ้ืนที่ 
     การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

เป้าประสงค์ (Goals)  
1.นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้สมดุล และนักเรียนระดับการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีคุณภาพเหมาะสมตามช่วงวัย 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
3. นักเรียนมีทักษะอาชีพที่เหมาะสมภายใต้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีสมรรถนะตามสายงานและมีวัฒนธรรม 
    การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษา 
   ขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
6. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการทำงาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ 
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   7.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 
          และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ 

7.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 3 

 7.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 รวม 2 ด้าน เพิ่มข้ึน 
                 ร้อยละ 3 อยู่ลำดับที่ 1 ใน 10 ของประเทศ และค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
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8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 8.1 ผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยมและ 
                  คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.50 
 8.2 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   (ม.44) 
                  สูงกว่าเป้าหมายทุกองค์ประกอบ อยู่ในระดับคุณภาพ 
 8.3 รายงานผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ 
                  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 8.4 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                 ออนไลน์ (ITA Online) ค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 90 ขึ้นไป 

อัตลักษณ์ 
“ ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม ” 

นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และชาติ  
นโยบายที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
นโยบายที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
นโยบายที่ 4 การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำ 
                ทางการศึกษา  
นโยบายที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา  
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ส่วนที่ 3 
ผลการดำเนินงาน 

 
1.โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการบันทึกผลการเรียน 
   ตามโปรแกรม SchoolMis  
งบประมาณ 19,900.- บาท 
วัตถุประสงค ์
 เพ ื ่อเตร ียมความพร ้อมในด ้านงานว ัดและประเม ินผลทางการศ ึกษาของสถานศึกษาในส ังกัด                       
ทุกโรงเรียน  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  ครูผู ้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 119 คน 
 ด้านคุณภาพ 
  1. ครูในกลุ ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดำเนินงานในด้าน             
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง 
  2. ครูผู ้รับผิดชอบกลุ ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล
โรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และบันทึกผลการ
เรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ์ ปพ.1 , ปพ.2, ปพ.3 ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูล    
การบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรงานทะเบียนการวัดและประเมินผลทางการศึ กษา        
พร้อมด้วยคณะกรรมการที ่ได้รับการแต่งตั้งการให้ความรู ้สร้างความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
SchoolMis ในวันที ่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 119 โรงเรียน มีผู ้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน            
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  
2563  ทำให้ครูในกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา สามารถดำเนินงานในด้านงานวัดและ
ประเมินผลทางการศึกษาทุกระดับชั้นได้ถูกต้อง และครูผู้รับผิดชอบกลุ่มเครือข่ายด้านงานวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูลโรงเรียน บันทึกรายวิชา บันทึกการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ บันทึกคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และบันทึกผลการเรียนทุกคน ทุกชั้น ทุกปีการศึกษา จนกระทั่งสามารถพิมพ์  ปพ.1,ปพ.2,ปพ.3 
ให้เสร็จสิ้นและยืนยันข้อมูลการบันทึกผลการเรียนตามระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กำหนด 
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2.โครงการติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน และนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา 2562 
งบประมาณ   ไม่ใช้งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
 1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคัน     
ปีการศึกษา 2562 ได้กลับเข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
 2.เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
 3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ทุกคนได้เข้าเรียนต่อ
จนจบการศึกษาภาคบังคับ  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
   1. นักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคัน และนักเรียนที่ออกกลางคันทุกคน กลับเข้ามาเรียน       
ต่อทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
   2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสังกัดลดลงร้อยละ 0.10  
 ด้านคุณภาพ 
        ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และสามารถเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ   
ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสำรวจ
ข้อมูลเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันและเด็กออกกลางคันโดยใช้ข้อมูล  DMC และนำข้อมูลมาวิเคราะห์
สังเคราะห์เพื่อจำแนกปัญหาจัดลำดับความสำคัญและดำเนินการติดตาม  มีผลให้อัตราเด็กออกกลางคันลดลง    
จากปีการศึกษา 2561 จำนวน 99 คน (ปีการศึกษา 2561 = 108 คน ปีการศึกษา 2562 = 9 คน) 
ปัญหา/อุปสรรค ผู้ปกครองย้ายถิ่นฐานโดยไม่แจ้งย้าย 
ข้อเสนอแนะ  จัดหาทุนช่วยเหลือเด็กยากจน และยกย่องสถานศึกษาที่ดำเนินการดีเด่น สร้างความตระหนัก      
ให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วันที ่ 23 กรกฎาคม 2563 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว        
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือติดตามเด็กที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันให้กลับเข้ามาเรียนในระบบ 
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3.โครงการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออก 
  งบประมาณ 319,280.-บาท 
  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 2. เพ่ือส่งเสริมความสามารถนักเรียนสู่เวทีการแข่งขันระดับชาติ 
 เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ  
   ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคกลางและ    
ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  700 คน 
 ด้านคุณภาพ 
   1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เพ่ิมพูนประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับภาค  
ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ 
   2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 ผลการดำเนินงาน 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งนักเรียนตัวแทนเขตพื้นที่เข้าร่วม     
การแข่งขันระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จั งหวัดสมุทรปราการ จำนวน 700 คน เข้าแข่งขัน    
จำนวน  216 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 7 รายการ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 6 รายการ        
รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน  9 รายการ เหรียญทอง จำนวน 110 รายการ เหรียญเงิน  จำนวน 54 รายการ 
เหรียญทองแดง จำนวน 38 รายการ 
ปัญหา/อุปสรรค 
    -ไม่มี-         
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
    -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 

 

4.โครงการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
งบประมาณ 30,000 บาท 
วัตถุประสงค์    
 1. เพื ่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
 2. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาการบริหารงานทั้ง 4 งาน การดำเนินงานตาม
นโยบาย “ทุกคนต้องมีวินัย” การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
และติดตามการดำเนินการใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
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 3. เพื ่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
          1. เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการท่ีมีคุณภาพ จำนวน 20 เล่ม  
  2. จัดประชุม ก.ต.ป.น. จำนวน 3 ครั้งต่อปี  
  3. นิเทศ ติดตามการจัดการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด จำนวน  119 แห่ง โดย ก.ต.ป.น และ        
อ.ก.ต.ป.น.  
 ด้านคุณภาพ 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์
มาตรฐานของมาตรฐานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป  
  2. โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับคุณภาพดีข้ึนไป 
ผลการดำเนินงาน  
         1.สรุปผลการดำเนินงานด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET,NT) โดยการวิเคราะห์ข้อมูล 
         2.ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PDCA 
         3.กำกับติดตามโดยศึกษานิเทศก์ประจำศูนย์ “เกษตรเพ่ือชีวิต” 
  4.นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ       
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ได้ครบทุกโรงเรียน 
         5.ให้ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
 2019 (COVID-2019) วางแผนดำเนินงาน ประสานงานและการกำกับติดตามผลการจัดการเรียนการสอน  
         6.พิจารณาแผนการจัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว 
         7. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน 
         8. นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลครบทั้ง 24 โรงเรียน 
         9. โรงเร ียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมที ่น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวง           
รัชกาลที่ 10 
ปัญหา/อุปสรรค      
      -ไม่มี- 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
      -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
 

 
5.โครงการการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563 
งบประมาณ 21,900.-บาท 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช 2561 ของทุกโรงเรียนในสังกัด 
 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานนำมาพัฒนาปรับปรุง
การจัดการศึกษาของโรงเรียนและของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีทิศทาง
ที่ถูกต้อง ชัดเจน สามารถนำหลักสูตรไปพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล  
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
        จัดประชุมปฏิบัติการครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 119 โรงเรียน ระยะเวลา 1 วัน 
 ด้านคุณภาพ 
         1. ครูวิชาการสามารถตรวจสอบและทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2561 และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้ 
         2. ข้อมูลสารสนเทศเกี ่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน 
ผลการดำเนินงาน 
 จัดประชุมปฏิบัต ิการครูว ิชาการทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 119 โรงเร ียน จำนวน 4 อำเภอ              
เพื่อตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ของสำนักงาน        
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และมีข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ถูกต้อง ครบถ้วน 
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6.โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อป้องกันการทุจริต 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาระบบการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน  ให้สามารถปฏิบัติงาน     
ด้านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดและป้องกันปัญหา
ทุจริตของหน่วยรับการตรวจได้   
เป้าหมาย   
 ด้านปริมาณ 
 ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัดโดยละเอียดครบ  40 แห่ง   
        ด้านคุณภาพ 
 สถานศึกษาสามารถดำเนินการด้านการเงินการบัญชีและการบริหารพัสดุ ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ      
และแนวปฏิบัติได้ทุกแห่งอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
      สถานศึกษาในสังกัด จำนวน 40 แห่ง สามารถดำเนินการด้านการเงินบัญชี และพัสดุ การใช้ จ่ายเงินตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติได้ทุกแห่ง ซึ่งทำให้ลดปัญหา
การทุจริตในสถานศึกษาได้ และบุคลากรในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามที่ระเบียบ 
กฎหมาย และแนวปฏิบัติกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ปัญหา/อุปสรรค  
     -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ  
     -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.โครงการกำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษา 
งบประมาณ – บาท (ไม่ใช้งบประมาณ) 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อกำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ.2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์   
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. เพื ่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบ 
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เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการตรวจ ติดตามงาน 
ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน และนโยบายที ่สำคัญ ปีงบประมาณ 2563            
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน 1 ครั้ง 
   2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ           
ในปีงบประมาณ 2563 แก่ศึกษาธิการจังหวัด ปีละ 2 ครั้ง   
   3. จ ัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที ่กา รศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2563   
 ด้านคุณภาพ 
  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลผลการดำเนินงาน    
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 ใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สามารถรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการและกิจกรรม เป็นไปตามตัวชี ้ว ัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน           
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ครบทุกตัวชี้วัด ตามกำหนดระยะเวลา และมีผลการประเมินในภาพรวม     
อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 มีรายงานผลการดำเนินงาน 
ปีงบประมาณ  2563 เพ่ือเผยแพร่ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
ผลการดำเนินงาน  
 1. ได้รับการตรวจ ติดตามงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบาย       
ที่สำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากคณะผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(Cluster) รอบที่ 1  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  เกี่ยวกับการตรวจสอบความพร้อมในการจัดการเรียน    
การสอนทางไกลก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่  1 กรกฎาคม 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  และรายงานผลการดำเนินงานการตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 เรื่องความสำเร็จการดำเนินงานตามภารกิจ ยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน 
จำนวน 10 โครงการ 
 2. รายงานการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 รอบ รอบที ่  1 จำนวน 2 นโยบาย 8 ต ัวช ี ้ว ัด รอบที ่  2              
จำนวน 4 นโยบาย 20 ตัวชี้วัด 
 3. รายงานผลการบริหารจัดการตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) รอบท่ี 1 (7 เมษายน-1 มิถุนายน 
2563) รอบท่ี 2 (3 มิถุนายน-15กันยายน 2563) ทันตามกำหนดระยะเวลา     
 4. จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบ    
ปัญหา/อุปสรรค  
 ผู้รับผิดชอบไม่รายงานผลตามกำหนด 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้บังคับบัญชาระดับควรตระหนัก และเห็นความสำคัญของการรายงาน ควรกำกับ ควบคุม ให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการรายงานให้เป็นไปตามกำหนด 
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8.โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
งบประมาณ 90,000 บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื ่อนิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู ้ของครูผู ้สอนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ    
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2. เพ่ือพัฒนา/สร้างรูปแบบการนิเทศ ติดตามผลการจัดการศึกษาของศึกษานิเทศก์ให้มีคุณภาพ    
 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนให้มีความรูความสามารถในการบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 4. เพื ่อยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 8 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน                
และการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้คุณภาพ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. จัดประชุมศึกษานิเทศก์เพื่อวางแผนการนิเทศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานโดยใช้กระบวนการ     
PLC จำนวน 4 ครั้ง 
  2. จัดทำแผนปฏิบัติการนิเทศ คู่มือนิเทศ เครื่องมือนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 
ศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 10  ชุด 
  3. นิเทศ ติดตามผลการจัดการเรียนรู้ของครูผู ้สอนในสังกัด จำนวน 119 โรงเรียน อย่างน้อย
โรงเรียนละ 1 ครั้ง/ภาคเรียน 
  4. เผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรมดีเด่น วิธีการปฏิบัติที ่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการเรียนรู้      
ของครูผู้สอน การบริหารจัดการของสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัยและการนิเทศของศึกษานิเทศก์ ในรูปแบบจดหมายข่าว (Supervisor News) 
บทความทางวิชาการ สื่อนิเทศออนไลน์ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และการนำผลงานแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้เผยแพร่                
สู่สาธารณชน  
 ด้านคุณภาพ 
  1. มีแผนปฏิบัติการนิเทศ รูปแบบการนิเทศของศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา  
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นเครื่องมือในการนิเทศร่วมกัน    
  2. ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูผู ้สอนโรงเรียนในสังกัดมีความรู ้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้           
ในศตวรรษท่ี 21 ได้รับการนิเทศและนำไปใช้ในการบริหาร และการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3  
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ผลการดำเนินงาน 
 ดำเนินการจัดประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา         
เพ่ือวางแผนการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 4 ครั้ง โดยมีแผนปฏิบัติการ คู่มือนิเทศ ที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือ
ในการนิเทศ โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการนิเทศแบบบูรณาการ ดังนี้ 
  1. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2. การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) 
  3. ประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
  4. งานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน              
และสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ปัญหา/อุปสรรค  
    -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ  
    -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.โครงการประชุมผู ้บริหารการศึกษา ผู ้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
งบประมาณ 56,005.-บาท 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื ่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการประสานงานและการบริหารจัดการให้สามารถปฏิบัติงาน      
ตามนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อติดตามงาน ชี้แจงข้อราชการ และรับทราบความเคลื่อนไหวในการจัดการศึกษาของสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
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 4. เพื่อให้ได้รับการอบรมปลูกฝังศีลธรรม เข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำธรรมะมาประยุกต์        
ใช้ในชีวิตประจำวันและการปฏิบัติงานของตนเอง 
 5. เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ กำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
 6. เพื่อระดมความคิด และรับฟังความเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนำข้อมูล        
ที่ได้รับนำไปพัฒนาปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
      1) จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม  ครั้งละจำนวน 160 คน  ประกอบด้วย  
   1.1) ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1           
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่มและผู ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน         
จำนวน 12 คน 
   1.2) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 119 คน 
   1.3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหรือโรงเรียน จำนวน 29 คน                 
     2) จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละจำนวน 70 คน ประกอบด้วย  
   2.1) ผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีร ีข ันธ ์ เขต 1             
รองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่มและผู ้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน        
จำนวน 12 คน 
   2.2) ข้าราชการครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 70 คน    
      ด้านคุณภาพ 
 1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับทราบนโยบาย จุดเน้น และแนวปฏิบัติ                        
ของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด ตลอดจนแนวทางการบริหาร      
จัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 2) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับฟังธรรมะและร่วมปฏิบัติธรรม         
และมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 3) ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร ับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื ่อนไหว               
ในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 4) ร้อยละ 100 เพ่ือระดมความคิด และรับฟังความเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา 
และนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน     
ผลการดำเนินงาน 
 1. จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 70 คน  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562  เพื่อระดมความคิด และรับฟังความเห็นจาก
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และนำข้อมูลที่ได้รับนำไปพัฒนาปรับปรุงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน และได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ในการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 2. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดผ่านระบบ Video Conference จำนวน  2 ครั้ง ดังนี้ 
  - ครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันอังคารที ่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม           
ล้อมหมวก สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อม
การจัดการศึกษาทางไกลให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่บ้านโดยใช้เทคโนโลยีดิ จิทัลจัดการเรียนการสอนทางไกล
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน  119 คน 
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  - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมล้อมหมวก 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วัตถุประสงค์เพ่ือแจ้งข้อราชการและแนวทาง  
ในการที่ต้องนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด   
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 มีผู ้เข้าร่วม
ประชุม จำนวน 119 คน 
ปัญหา/อุปสรรค  
    -ไม่มี- 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 
    -ไม่มี- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

10.โครงการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการ 
     หน่วยตรวจสอบภายใน  
งบประมาณ 7,275.-บาท 
วัตถุประสงค ์
 1.เพื ่อให้รับทราบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน          
แนวทางการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสามารถนำนโยบาย แนวปฏิบัติที่ได้รับ       
สู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้ทราบเป้าหมายการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3. เพื่อแจ้งความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารจัดการศึกษา       
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
 4. เพ่ือประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความสามัคคี ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และการปฏิบัติงานร่วมกัน 
 5. เพ่ือสร้างความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่จะพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาร่วมกัน 
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เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1) จัดประชุม จำนวน 2 ครั้ง/เดือน และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย 
   1.1) ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จำนวน 3 คน 
   1.2) ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 9 คน 
   1.3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน 

 2) จัดทำเอกสารระเบียบวาระการประชุม จำนวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม 
 3) จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 2 เล่ม/เดือน รวม 27 เล่ม  
ด้านคุณภาพ 
 1. ร้อยละ 100 ของผู ้บริหารการศึกษา ผู ้อำนวยการกลุ ่มทุกกลุ ่ม  และผู ้อำนวยการหน่วย         

ตรวจสอบภายใน รับทราบและนำนโยบาย เป้าหมาย แนวทางท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ

ภายใน รายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามภารกิจ และรับทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารจัด
การศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์ 
  3. ร้อยละ 100 ของผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบ
ภายใน มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์อ ันดีระหว่างกัน ตลอดจนมีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ประสบการณ์              
แสดงความคิดเห็น และให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาร่วมกัน 
ผลการดำเนินงาน 

จัดประชุม ทั้งหมด  24 ครั้ง เดือนละ 2 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู ้อำนวยการและรองผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 คนผู ้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม        
และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 9 คน และ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน เพ่ือรับทราบ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการดำเนินงาน     
ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 สามารถนำนโยบายสู่การปฏิบัติ           
ได้ถูกต้องตลอดจนระดมความคิด ปรึกษาหารือข้อราชการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนางาน
ร่วมกัน 
ปัญหา/อุปสรรค 
  -ไม่มี- 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
  -ไม่มี- 
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11.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
งบประมาณ 10,000.-บาท 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปรับสภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย น่าอยู่  น่าทำงาน 
และเอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 

 2. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เกิดความประทับใจแก่บุคลากรและผู้มาบริการ  อันจะส่งผล     
ต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร 
 3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 4. เพื ่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการที ่มารับบริการในสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 4 ครั้ง/ปี 
  2. ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 
 ด้านคุณภาพ 
  1.ร้อยละ 98 ของสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีความสะอาด ความร่มเย็น ร่มรื่น น่าอยู่น่าทำงาน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร     
ในสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  
  2. ร้อยละ 90 ของคนพิการที่มาใช้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มีความพึงพอใจ 
ผลการดำเนินงาน 
 ในรอบ 6 เดือนแรก ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์โดยรอบสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์  2563  ทำให้ มีความสะอาด 
ความร่มเย็น ร่มรื ่น น่าอยู ่น่าทำงาน เอื ้อต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเข ตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้มาติดต่อราชการ   
ปัญหา/อุปสรรค  
   -ไม่มี- 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ  
   -ไม่มี- 
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12.โครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา 
      (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการรายงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลการเงินของสถานศึกษา  ให้มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ด้วยระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. เพื่อนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของสถานศึกษา จากข้อมูลการเงินที่สถานศึกษารายงาน     
เป็นประโยชน์ในการวางแผนและการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ 
 3. เพื่อประเมินความเสี ่ยง และความโปร่งใส ในด้านการเงิน และเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตาม       
ทางการเงินของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1.จัดประชุมเช ิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการเง ินด้านการศึกษา            
ของสถานศึกษา (ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 ให้กับบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
จำนวน 119 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน รวม 119 คน จำนวน 2 วัน   
 ด้านคุณภาพ 
  1. ร้อยละ 100 ของสถานศึกษา รายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษาได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามกำหนดเวลา 
  2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลบัญชีการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานที่สามารถใช้ในการคิดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 
  3. ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง สามารถนำไปใช้ประเมินความเสี่ยง และความโปร่งใสในด้านการเงิน     
และเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามทางการเงินของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
 ไม่ได้ดำเนินการจัดอบรมเนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID - 19) แต่ดำเนินการโดยให้โรงเรียนศึกษาคู่มือการายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา
(ระบบบัญชีการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) พร้อมแบบฟอร์มการเก็บข้อมูล หน้าเว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th 
และผู้รับผิดชอบโครงการ กำกับ ติดตามและตรวจสอบการรายงานข้อมูลการเงินฯ ตอบข้อหารือ/แก้ไขปัญหา 
อุปสรรค ในการดำเนินการจัดทำระบบบัญชีทางการเงินด้านการศึกษารายโรงเรียน มีผลให้โรงเรียนสามารถ
รายงานข้อมูลในระบบบัญชีการศึกษาขั ้นพื ้นฐานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นการตอบตัวชี ้วัด            
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ข้อเสนอแนะ  
    -ไม่มี- 
ปัญหา/อุปสรรค 
    -ไม่มี- 
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13.โครงการพัฒนาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
งบประมาณ 217,000 บาท 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้านของสถานศึกษา 
 3. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร/บุคลากรผู้ปฏิบัติ 
เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
  1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้ครบ 119 โรงเรียน  
  2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับได้ร้อยละ 98 
 ด้านคุณภาพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดสามารถบริหารจัดการศึกษาท้ัง 4 ด้าน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 
  2.บุคลากรทั ้งที ่เป็นผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติที ่ได้รับการพัฒนามีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงาน       
ตามภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
 1. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู ้สอน เมื ่อวันที ่ 25 มกราคม 2563       
จำนวน 7 อัตรา 
 2. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 จำนวน 1 อัตรา 
 3. ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื ่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งคอมพิวเตอร์ ประจำ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 1 อัตรา และลูกจ้างประจำ ตำแหน่งครู 
จำนวน 7 อัตรา ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จากการดำเนินการ
ดังกล่าว ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีบุคลากรที่มีคุณภาพ 
ทดแทนอัตรากำลังและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้าน ICT การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  
ช่วยพัฒนาการเด็กให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเรียนจบ
หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับโดยไม่มีการออกกลางคัน และเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
ปัญหา/อุปสรรค  
  -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ  
  -ไม่มี- 
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14.โครงการการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด    
    ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
งบประมาณ  66,400.-  บาท 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อสร้างคลังข้อสอบ โดยอิงมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของสำนักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 
 3. เพ่ือสร้างความตระหนักให้ครูผู้สอนวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ใช้เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  1. การประชุมสื ่อสารสร้างความเข้าใจครูผู ้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปีที ่ 6              
และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คน ในการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และนำผลการทดสอบ      
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชา
ภาษาอังกฤษ 
  2. เพื ่อสร้างคลังข้อสอบโดยอิงมาตรฐานและตัวชี ้ว ัดกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ว ิชาภาษาอังกฤษ          
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 ด้านคุณภาพ    
  1. ครูที่เข้าร่วมประชุมสามารถวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด และนำผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั ้นพื ้นฐาน (O-NET) เพื ่อจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในชั ้นเรียน          
ให้สอดรับกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
  2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั ้นพื ้นฐาน (O-NET) กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ว ิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากผลการทดสอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา2562 
คะแนนเฉลี่ย 34.22) 
  - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากผลการทดสอบปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2562 
คะแนนเฉลี่ย 29.44)          
ผลการดำเนินงาน 

   ประช ุมส ื ่อสารสร้างความเข ้าใจครูผ ู ้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 154 คน ระดับประถมศึกษา           
จำนวน 119 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 35 คน เพื่อให้ครูสอนภาษาอังกฤษ สามารถวิเคราะห์มาตรฐาน    
และตัวชี้วัดและนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้เพื่อวางแผนการจัดการเรียน
การสอน สอดรับกับการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
ปัญหา/อุปสรรค 
    -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ 
    -ไม่มี- 
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15.โครงการการวัดและประเมินผลระดับโรงเรียนโดยใช้ข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปี 
    เพื่อการประเมินคุณภาพผู้เรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
งบประมาณ  118,499.-บาท 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินความรู้ความสามารถของนักเรียนชั้น ป.2 , ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2 ปีการศึกษา 2562     
ตามหลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
เป้าหมาย 
          ด้านปริมาณ 
     นักเรียนในชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1 และ ม.2  ทุกคน ในปีการศึกษา 2562 ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ในกลุ่มสาระกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ     
ตามจำนวน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  ดังนี้ 
  1) ชั้น ป.2  จำนวน  2,696  คน  
  2) ชั้น ป.4  จำนวน  2,542  คน 
  3) ชั้น ป.5  จำนวน  2,556  คน 
  4) ชั้น ม.1  จำนวน  1,001  คน 
  5) ชั้น ม.2  จำนวน     941  คน 
          ด้านคุณภาพ 
       1) การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกสนามสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปร่งใส
ยุติธรรม  
       2) ผลประเมินมีความถูกต้องเที ่ยงตรง สามารถใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการดำเนินงาน 
      1. ครูผู้สอนมีแนวทางในการสร้างข้อสอบที่หลากหลายตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร    
ที่ได้มาตรฐาน 
 2. โรงเรียนใช้ผลการประเมินซึ่งได้จากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานตามหลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูง 
 3. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีรายงานที่มีคุณภาพเพ่ือนำผลรายงานการทดสอบไปใช้ในการวางแผนและ
กำหนดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศึกษานิเทศก์มีข้อมูลพื้นฐานที่มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าและค้นหาสาเหตุที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และโรงเรี ยนมีข้อมูลผลการเรียน     
ที่บ่งชี้ความรู้ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ รายกลุ่มสาระ รายชั้นของนักเรียนอย่างแท้จริง สามารถ      
นำผลการประเมินไปใช้พัฒนาการจัดการศึกษาได้ 
ปัญหา/อุปสรรค 
  -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ  
   -ไม่มี- 
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16.โครงการการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา (Trilingual Communicative Approach) 
งบประมาณ 6,000.-บาท 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการสอนโรงเรียนสามภาษา  
2. เพื ่อพัฒนาทักษะเพื ่อการสื ่อสารภาษาอาเซียนสู ่สากล (ไทย -เมียนมาร์-อังกฤษ) ของนักเรียน               

ให้สอดคล้องของบริบทที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ 
โรงเร ียนในส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษาประจวบค ีร ีข ันธ ์  เขต 1                  

จำนวน 1 โรงเรียน คือโรงเรียนด่านสิงขร อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการพัฒนาทักษะการสื ่อสาร           
โดยรูปแบบสามภาษา    

ด้านคุณภาพ 
นักเรียนสามารถสื่อสาร (ฟัง พูด) ภาษาเมียนมาร์ ได้ในชีวิตประจำวัน 

ผลการดำเนินงาน 
1. นักเรียนโรงเรียนด่านสิงขร มีทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนสู่สากลและสามารถนำไปสู่การศึกษา        

ต่อในระดับท่ีสูงขึ้นและประกอบอาชีพได้ 
2. โรงเรียนด่านสิงขรสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการการเรียนการสอน

ทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach ของสถานศึกษาอ่ืน ๆ 
ปัญหา/อุปสรรค  
   -ไม่มี- 
แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดโครงการต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากนักเรียนและคนในชุมชนให้ความสนใจที่จะร่วม โครงการนี้      
และเพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบสามภาษาให้เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้น 

2. โรงเรียนมีความประสงค์ให้จัดโครงการนี้ทุกปี และควรขยายเวลาเรียนเพิ่มข้ึน 
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17.โครงการอบรมปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ 
งบประมาณ 35,990 บาท  
วัตถุประสงค ์
  1. เพื ่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา แนวทางการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในหน้าที ่รักษาไว้              
ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณของ “ครู” 
 2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบ วินัย ของข้าราชการและเพื่อให้รับทราบถึง
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ    
 3. เพื่อปลูกฝังและสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคลและองค์กร 
เป้าหมาย  
 ด้านปริมาณ 
  ผู ้ได้ร ับการบรรจุและแต่งตั ้งในตำแหน่งครูผ ู ้ช ่วย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2563        
จำนวน 98 คน  
 ด้านคุณภาพ 
  ครูผู ้ช่วยที ่เข้ารับการอบรมทุกคน มีทัศนคติที ่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนัก             
ต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ส่วนรวม และมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
ผลการดำเนินงาน  
 ดำเนินการอบรมครูผู ้ช ่วย ที ่ได้รับการบรรจุและแต่งตั ้ง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562 -2563       
จำนวน 143 คน เมื ่อวันที ่ 6 สิงหาคม 2563 ณ  ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู ้ที ่เข้ารับ การอบรมมีความเข้าใจเกี ่ยวกับข้อบังคับ ระเบียบวินัย             
ของข้าราชการ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนรับทราบถึงความก้าวหน้าในวิชาชีพ สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  
ปัญหา/อุปสรรค 
     -ไม่มี- 
ข้อเสนอแนะ 
     -ไม่มี- 
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ส่วนที่ 4 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีข ันธ์ เขต 1 ขับเคลื ่อนนโยบายสู ่การปฏิบัต ิโดยใช้แผนปฏิบัต ิราชการพัฒนา                
การจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์จุดเน้นและมีการกำกับติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื ่อง      
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการกระจายอำนาจโดยการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ ระดับเขตพื้นที่ 
ระดับอำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน ถึงแม้จะประสบความสำเร็จจากการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทำให้เกิด
คุณภาพทางการศึกษา นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง แต่ก็ยังพบว่าอุปสรรค                     
ในการดำเนินงาน พอสรุปได้ ดังนี้ 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้บางโครงการที่ต้องใช้
การอบรมหรือประชุมเชิงการปฏิบัติการ ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือต้องยุติโครงการ 

2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน (O-NET,NT) ปีการศึกษา 2562 พบว่าส่วนใหญ่สูงกว่าระดับประเทศ           
แต่ยัง   ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

3. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณล่าช้า ทำให้ใกล้สิ ้นปีงบประมาณ
ผู้รับผิดชอบมีโครงการที่รับผิดชอบค่อนข้างมาก อันเนื่องมาจากผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามปฏิทินในแผนปฏิบัติ
การ ประกอบกับนโยบายรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ทำให้การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิด
ประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็น 

4. การจ ัดสรรงบประมาณเป็นวงเง ินรวมของสำน ักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาบางส ่วนถูกจ ัดสรร                   
ให้เป็นค่าตอบแทนกับการจ้างบุคลากรในสำนักงานซึ่งเป็นงบผูกพันในปีงบประมาณถัดไปทำให้งบประมาณ         
ที่ใช้ในการพัฒนาลดน้อยลงไป  

5. การจัดสรรงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งบริหารงบประมาณ โดยไม่มีโครงการรองรับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

6. บุคลากรบางคนไม่มีความถนัดด้าน ICT 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาแล้ว พบว่า ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. กำหนดนโยบายและสร้างมาตรการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน     
(O-NET, NT) โดยกำหนดจุดเน้น เป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและมีคุณภาพ
เป็น 1 – 10 ของประเทศ  

2. เร่งรัดการดำเนินงานให้เสร็จตามกำหนดมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. จัดหาบุคลากรให้ครบตามกรอบอัตรากำลัง  
4. ผู้รับผิดชอบโครงการควรตระหนักเห็นความสำคัญ ของการรายงานผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 

ให้รายงานผลทุกครั้งเมื่อดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ 
5. ควรจัดให้มีการสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามภารกิจนั้น ๆ ให้มีความรู้

ความเข้าใจเสริมทักษะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เนื่องจากปัจจุบันการรายงานติดตามข้อมูล
ต่าง ๆ ใช้วิธีรายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผลงานที่ภาคภมูิใจ 
 ผลจากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามนโยบาย จุดเน้นส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์  
และเป้าหมายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และมีผลงานของนักเรียน    
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในระดับภาค และ         
และระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหน่วยงานอื่น ดังนี้ 

1.ผลงานนักเรียน 

  *การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 
ระหว่างวันที่ 7-9 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยสรุปเหรียญรางวัล ดังนี้ 
                     ชนะเลิศ   จำนวน  7     รายการ 
  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน  6     รายการ 
  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน  9     รายการ 
  เหรียญทอง  จำนวน  110  รายการ 
  เหรียญเงิน  จำนวน  54    รายการ  
                     เหรียญทองแดง             จำนวน  38   รายการ 
  เข้าร่วม   จำนวน   13   รายการ 
ที ่ รายการ รางวัล โรงเรียน 

เหรียญ อันดับ 
1 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียน 

ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 
ทอง ชนะเลิศ อนุบาลบางสะพาน 

2 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน 
ออทิสติก ป.1-ป.6 

ทอง ชนะเลิศ อนุบาลบางสะพาน 

3 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์  (เอแม็ท) 
ม.1-ม.3 

ทอง ชนะเลิศ บ้านวังน้ำเขียว 

4 การแข่งขันประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 ทอง ชนะเลิศ บางสะพาน 
5 การแข่งขันประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ บ้านในล็อค 
6 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ บ้านทองมงคล 
7 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ทอง ชนะเลิศ บ้านมรสวบ 

 

*นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คะแนนเต็ม 100 
(กลุ่มสาระคณิตศาสตร์) 
1.เด็กชายคณุตม์  อุตอามาต โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 
2.เด็กชายกฤตภาส  กาญจนา โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 
3.เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี  โรงเรียนบางสะพาน 
4.เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์ โรงเรียนบางสะพาน 
(กลุ่มสาระภาษอังกฤษ) 
1.เด็กชายคณุตม์  อุตอามาต โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ 
2.เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์นาม โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน   
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*นักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ ( NT ) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 คะแนนเต็ม 100 
         (ด้านภาษาไทย) 

1.เด็กชายพัชรพล  พรมแสน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
2.เด็กหยิงรุจิราพร  จอมวัน โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
3.เด็กหญิงเกศินี  จัตุรงค์  โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 

         (ด้านคณิตศาสตร์) 
1.เด็กชายพงศกร  บัวพ่ึง  โรงเรียนบางสะพาน 
2.เด็กหญิงกชพร  วิศิษฎ์มณเฑียร โรงเรียนบางสะพาน 
3.เด็กชายพสิษฐ์  วิเวกวรรณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
4.เด็กหญิงสุดารัตน์  คงแท่น โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 
5.เด็กหญิงสุมลธา  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 
6.เด็กชายดนัยวัชติ์  ดำน้อย โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด 
7.เด็กชายอนุ  โสนุช  โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 

*รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 
            ได้แก่ เด็กชายกัณฑ์ คชาชื่น  นักเรียนโรงเรียนวัดดอนยาง ได้รับรางวัลนักกีฬาเยาวชน    
ประเภทเรือใบโครงการเด็กและเยาวชนดีเด่นนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2563                                                                                                

2.ผลงานสถานศึกษา 
*รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันการประเมินเชิงประจักษ์ ประจำปี 2562 
  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ 
*รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563)รางวัลเสมาป.ป.ส.ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเพชร 
 ได้แก่  
  1.โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 
  2.โรงเรียนวัดหนองหอย 
  3.โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 
*รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง 
 ได้แก่ 
  1.โรงเรียนวัดถ้าคีรีวงศ์ 
  2.โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 
  3.โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด   
*รางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 
 (ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2563) รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน 
 ได้แก่ 
 1.โรงเรียนบ้านหนองระแวง 
 2.โรงเรียนวัดดอนยาง 
 3.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) 
 4.โรงเรียนบ้านคั่นกระได 
 5.โรงเรียนบ้านบึง 
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 6.โรงเรียนบ้านทรายทอง 
 7.โรงเรียนบ้านชะม่วง 
 8.โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง 
 9.โรงเรียนบ้านหนองกก 
10.โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว 
11.โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด 
*รางวัลเหรียญเงินระดับภาค “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม”  
   ได้แก่โรงเรียนบ้านคลองวาฬ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ปลาวาฬโมเดล 
*เกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเฉลี่ย(O-NET) ปีการศึกษา 2562  

                                สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการอสนทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)      
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่น ๆ ระดับ สพฐ.จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ 

                                1.โรงเรียนบ้านหนองหิน 
             2.โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 
                                3.โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ 
                                4.โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ 
                                5.โรงเรียนบ้านยางเขา 
                                6.โรงเรียนบ้านห้วยสัก 
                                7.โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ 
                                8.โรงเรียนบ้านหนองมงคล 
                                9.โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต 
                               10.โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 
                               11.โรงเรียนประชาราษฎร์บำรุง 
                               12.โรงเรียนบ้านไร่ใน 
                               13.โรงเรียนบ้านทุ่งไทร 
                               14.โรงเรียนบ้านหินเทิน  
                             *  รางวัลชนะเลิศ ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชี กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตาม

พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
                               จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
                                ไดแ้ก่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 
                             *รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภทการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมกิจกรรมสหกรณ์

นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

                              ได้แก่โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 
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3.ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
* รางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ((OBEC AWARD) ระดับภาคกลาง 
   และภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2563   

             ได้แก่ นางสาวนันทรัตน์  เกื้อหนุน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังยาว             
*รางวัลคุรุสภา  ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 
  -ประเภทวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้แก่ นายพีระ รวดเร็ว โรงเรียนวัดหนองหอย 
  -ประเภทครูผู้สอนดีเด่น (ปฐมวัยดีเด่น) ได้แก่ นางปริญญา จันตรา  โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
*รางวัลคุรุสดุดี ประจำปี  2563 
  -ประเภทวิชาชีพครู ได้แก่ นางปริญญา จันตรา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านอ่างทอง 
  -ประเภทวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้แก่นางหริณญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

4.ผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

  ได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประจำปี 
  งบประมาณ พ.ศ.2563 อันดับที่ 5 เงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท 
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      รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 
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ภาคผนวก 
ที่ปรึกษาและคณะทำงาน 

 
ที่ปรึกษา 

นายสุรวิทย์  ทับเหล็ก      รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผอ. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นายสมหวง  ขุนพรหม     รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
นางกันยมาส  ชูจีน         รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

คณะทำงาน 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
นางกนกวรรณ ญาณกิตติ  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
นางเสาวรรณี ธรรมโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
นางพรรณทิพา ชูชื่น  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางเกตุแก้ว อัตตะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
นางปนิตา เรืองฤทธิ์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
นายสุภานุมาศ  ประชาชัย  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
นายจิรายุทธ  วงศ์จำรัส     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


