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คำนำ
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 1 ได้ จัด ทำ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงาน
และการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา การกำกับ ติดตามประเมินผล เพื่อสะท้อนภาพ
การดำเนินงานและนำผลการดำเนินงานมาสรุปเพื่อนำไปปรับใช้ให้การขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สาระสำคั ญ ประกอบไปด้ ว ยข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ผลการดำเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ทิศทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลที่ได้จากการนำเสนอในรายงานผลการดำเนินงานประจำปีนี้ จะเป็น
เครื่องมือชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จ ความก้าวหน้า รวมทั้งปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน
เพื่อเป็นข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1.1 ที่ตั้งสำนักงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ตั้งอยู่
เลขที่ 329/1 หมู่ ที่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพื้ นที่เป็นไหล่ทวีป ทิศ ตะวันตก เป็นเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ลาดเอียงสู่ชายฝั่งทะเล
และบริเวณส่วนกลางของพื้นที่ฝั่งตะวันออก มีภูเขากระจัดกระจายทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล
ได้ แก่ เขาช่ องกระจก เขาล้ อ มหมวก เขาตาม่ อ งล่ า ย เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ยั ง มี ช ายหาด
ที่ สวยงามเป็ นแหล่ งท่ องเที่ ยวที่ น่ าสนใจ ได้ แก่ ชายหาดอ่ าวมะนาว อ่ าวประจวบคี รี ขั นธ์
อ่าวน้อย หาดแม่รำพึง ฯลฯ มีแม่น้ำสำคัญ ได้แก่ คลองบางสะพาน คลองบางนางรม และคลอง
บ้านกรูด สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์และมีความชุ่มชื้นสูง
โดยเฉพาะอำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
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๒
1.2 เขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขั นธ์ เขต 1 รั บผิ ดชอบ
การบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 120 โรง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อยมีอาณาเขต
ติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอกุยบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับอำเภอท่าแซะและอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
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3
ตารางที่ 1 แสดงเขตพื้ นที่ รับผิ ดชอบของสำนัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
อำเภอ
เมือง
ประจวบคีรีขันธ์
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
รวม

พื้นที่
(ตร.กม.)

ระยะทาง
จาก
อำเภอถึง
จังหวัด
(กม.)

830
538
868
720
2,956

เขตปกครอง
ตำบล

เทศบาล
เมือง

เทศบาล
ตำบล

อบต.

หมู่บ้าน

-

6

1

2

5

63

34
87
110
-

6
7
5
24

1

1
3
1
7

6
7
5
23

65
71
41
240

ที่มา : ข้อมูลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และศูนย์ข้อมูลประเทศไทย ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
อยู่ ในเขตมรสุ ม ร้ อ นชื้ น ความชื้ น เฉลี่ ย ค่ อ นข้ า งสู ง อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย 27
องศาเซลเซียส ปริมาณฝนค่อนข้างน้อย
1.4 ศาสนา/อาชีพ
- ศาสนา ประชากรใน 4 อำเภอ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รองลงมานับถือ
ศาสนาอิสลามและคริสต์ ตามลำดับ
- อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคื อ อุตสาหกรรม
การค้า ผลผลิต ทางการเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ มะพร้าว สับปะรด ปาล์ม ยางพารา ขนุน
มะม่วง ว่านหางจระเข้ ฯลฯ
1.5 สภาพทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร การประมง
รับจ้าง ส่งผลให้ผลของ การคำนวณรายได้ต่อปีของประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ารายได้
เฉลี่ยระดับประเทศ ในขณะเดียวกันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ถึงอำเภอ
บางสะพานน้อย ก็ยังมีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง เช่น โรงงานสับปะรด โรงงานปลาป่น
โรงงานผลิ ต น้ ำ มั น มะพร้า ว น้ ำ มั น ปาล์ ม และมี แ นวโน้ ม ขยายตั วเพิ่ ม ขึ้ น นอกจาก นี้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้เป็นจำนวนมาก
และในไม่ ช้ า การเติ บ โตทางการค้ า ชายแดนน่ า จะส่ ง ผลดี ต่ อ การประกอบอาชี พ
ของคนในพื้นที่
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๔
1.6 สภาพสังคม
โครงสร้างของประชาชนส่ วนใหญ่ เป็น วัยทำงาน คิด เป็ นร้อยละ 62.01
ของประชากรทั้งหมด (จากเว็บไซต์ ที่มา : www.stat.dopa.go.th) ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 แต่แรงงานยังประสบปัญหาว่างงาน
ด้านสาธารณสุข พบว่า ประชาชนป่วยเป็นโรคความดันโลหิตจำนวนมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ โรคเบาหวาน และโรคหัวใจตามลำดับ
1.7 ทรัพยากรธรรมชาติ
นับวันจะลดลงเรื่อย ๆ ก่อให้เกิดปัญหานานัปการ ในขณะเดียวกันปริมาณ
น้ำยังมีไม่เพียงพอ สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับเกษตรกร
2. อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นหน่วยงาน
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การแบ่งส่วนราชการภายใต้เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
2.1 จั ดทำนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบายมาตรฐานการศึ ก ษา แผนการศึ ก ษา แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
2.2 วิเคราะห์ ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณเงิ น อุ ดหนุ น ทั่ วไปของสถานศึ ก ษาและ
หน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานต้นสังกัด
ทราบ รวมทั้งกำกับติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
2.3 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2.4 กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูล สารสนเทศด้านการศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2.6 ประสานการระดมทรั พ ยากรด้ า นต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ทรั พ ยากรบุ ค คล
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา
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2.7 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษา
2.8 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
2.9 ดำเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา
2.10 ประสาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงาน
ด้านการศึกษา
2.11 ประสานการปฏิบัติงานทั่วไปกับองค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่
การศึกษา
2.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มีได้ระบุให้เป็น
หน้าที่ของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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3. สภาพการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3.1 ด้านปริมาณ
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามระดับชั้น
อำเภอ/เพศ/ห้อง

ก่อน
ประถม
ศึกษา

ชาย
เมือง
หญิง
ประจวบคีรีขันธ์ รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
ทับสะแก
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
บางสะพาน
รวม
ห้อง
ชาย
บางสะพาน หญิง
น้อย
รวม
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
รวม
ห้อง
ร้อยละ

758
695
1,,453
96
488
430
918
65
1,110
1,018
2,128
111
575
491
1,066
65
2,931
2,634
5,565
337
22.98

ประถมศึกษา

มัธยม
ศึกษา
ตอนต้น

มัธยม
ศึกษา
ตอนปลาย

รวม

2,169
2,089
4,258
249
1,333
1,197
2,530
158
2,975
2,813
5,788
269
1,609
1,488
3,097
154
8,086
7,587
15,673
830
64.71

255
217
472
22
241
185
426
18
633
572
1,205
46
426
310
736
35
1,555
1,284
2,839
120
11.72

40
102
142
4
40
102
142
4
0.59

3,182
3,001
6,183
366
2,062
1,812
3,874
241
4,758
4,505
9,263
430
2,610
2,289
4,899
254
12,612
11,607
24,219
1,291
100

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ณ 10 มิถุนายน 2562
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จากตารางที่ 2 พบว่า จำนวนนักเรียนปีการศึกษา 2562 จำนวน 24,219 คน
จำแนกตามระดับชั้น พบว่า นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – อนุบาล 3)
จำนวน 5,565 คน คิดเป็นร้อยละ 22.98 นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 -6) จำนวน
15,673 คน คิด เป็น ร้อยละ 64.71 นักเรีย นระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
จำนวน 2,839 คน คิดเป็นร้อยละ 11.72 และนักเรียนระดับ มัธยมศึ กษาตอนปลาย
(ม.4 - ม.6) จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 0.59
3.2 ขนาดของโรงเรียนในสังกัด
จำนวนนักเรียน

จำนวนโรงเรียน

เปอร์เซ็นต์

1-120

61

50.83

121-200

25

20.83

201-300

12

10.00

301-499

12

10.00

500-1,499

9

7.51

1,500-2,499

1

0.83
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ตารางที่ 3 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนรายอำเภอ จำแนกตามขนาดโรงเรียน
อำเภอ
เมือง
ประจวบ
คีรีขันธ์
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพาน
น้อย
รวม
ร้อยละ

ขนาด
1

ขนาด
2

ขนาด
3

ขนาด
4

ขนาด
5

ขนาด
6

ขนาด
7

รวม

22

5

3

3

1

1

-

35

14
15

6
11

1
5

3
2

1
5

-

-

25
38

10

3

3

4

2

-

-

22

12
10.00

12
10.00

9
7.51

1
0.83

-

120
100

61
25
50.83 20.83

ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ณ 10 มิถุนายน 2562
จากตารางที่ 3 พบว่ า ในปี ก ารศึ ก ษา 2562 โรงเรี ย นในสั ง กั ด สำนั ก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมาก
กระจายอยู่ทุกอำเภอ ซึ่งขนาดโรงเรียนจำแนกออกเป็น 7 ขนาด โดยใช้เกณ ฑ์จ ำนวน
โรงเรียนกำหนดขนาดโรงเรียน ดังนี้
1) ขนาดที่ 1 มีนักเรียน 1 - 120 คน มีทั้งหมด 61 โรง คิดเป็นร้อยละ 50.83
2) ขนาดที่ 2 มีนักเรียน 121 - 200 คน มีทั้งหมด 28 โรง คิดเป็นร้อยละ 20.83
3) ขนาดที่ 3 มีนักเรียน 201 - 300 คน มีทั้งหมด 11 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.00
4) ขนาดที่ 4 มีนักเรียน 301 - 499 คน มีทั้งหมด 12 โรง คิดเป็นร้อยละ 10.00
5) ขนาดที่ 5 มีนักเรียน 500 - 1,499 คน มีทั้งหมด 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 7.51
6) ขนาดที่ 6 มีนักเรียน 1,500 - 2,499 คน มีทั้งหมด 1 โรง คิดเป็นร้อยละ 0.83
7) ขนาดที่ 7 มีนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป ซึ่งโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ไม่มี
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ตารางที่ 4 ข้อมูลจำนวนโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขยายโอกาสฯ และระดับชั้นที่เปิดสอน
ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกรายอำเภอ
โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขยายโอกาส

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

เมืองประจวบ
คีรีขันธ์

22

36.06

7

20.00

28

7

-

35

ทับสะแก
บางสะพาน

14
15

22.95
24.60

6
12

17.14
34.29

19
26

6
11

1

25
38

บางสะพาน
น้อย

10

16.39

10

28.57

12

10

-

22

85
70.83

34
28.34

1
0.83

120
100

อำเภอ

รวม
ร้อยละ

61

100
50.83

35

100
29.16

ระดับชั้นที่เปิดสอน
อ.1อ.1-ป.6 อ.1-ม.3
ม.6

รวม

จากตารางที่ 4 จะพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต 1 มี ทั้ง หมด 61 โรงเรียน คิ ดเป็ นร้ อยละ 50.83
ของโรงเรียนทั้งหมด มีมากที่สุดที่อำเภอเมืองฯ ซึ่งมีมากถึง 22 โรง คิดเป็นร้อยละ 36.06
ของโรงเรี ย นขนาดเล็ ก รองลงมาอยู่ ที่ อ ำเภอบางสะพาน มี 15 โรง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
24.60 และอำเภอทั บ สะแก จำนวน 14 โรง คิ ด เป็ น ร้อยละ 22.95 และน้ อ ยที่ สุ ด
ที่อำเภอบางสะพานน้อย มี 10 โรง คิดเป็นร้อยละ 16.39 ของโรงเรียนขนาดเล็ก
โรงเรียนขยายโอกาสมีทั้ง หมด 35 โรง คิดเป็น ร้อยละ 29.16 ของโรงเรียน
ทั้ ง หมด มี ม ากที่ สุ ด ที่ อ ำเภอบางสะพาน จำนวน 12 โรง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 34.29
ของโรงเรีย นขยายโอกาส รองลงมาที่อำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 10 โรง คิ ดเป็ น
ร้ อ ยละ 28.57 ของโรงเรี ย นขยายโอกาสและที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น คื อ อำเภอ เมื อ ง
ประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก จำนวน 7 และ 6 โรง คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และ
17.14 ของโรงเรียนขยายโอกาสตามลำดับ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เปิด สอนระดับ อนุ บ าลปีที่ 1 – ประถมศึ กษาปีที่ 6 จำนวนมากที่ สุด จำนวน 85 โรง
คิดเป็นร้อยละ 70.83 ของโรงเรียนทั้งหมด เปิดสอนอนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวน 34 โรง คิดเป็นร้อยละ 28.34 ของโรงเรียนทั้งหมด มีเพียง 1 โรงเท่านั้นที่เปิดสอน
อนุบาลปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของโรงเรียนทั้งหมด
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3.4 จำนวนโรงเรี ยนในสั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด จำนวน 120 โรง
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
บ้านหนองกก
ด่านสิงขร
บ้านทางหวาย
บ้านคลองวาฬ
บ้านห้วยใหญ่
พัฒนาประชานุเคราะห์
ประชารังสรรค์
บ้านท่าฝาง
บ้านคอกช้าง
บ้านยุบพริก
ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
อนุบาลประจวบคีรขี ันธ์
ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
บ้านหนองเสือ
บ้านย่านซื่อ
ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
ประชาบูรณะวิทยา

บ้านทุ่งเคล็ด
อุดมราชภักดี
บ้านหนองหิน
บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
เศรษฐพานิชวิทยา
บ้านห้วยน้ำพุ
วัดปากคลองเกลียว
วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
บ้านหนองปุหลก
บ้านคลองชายธง
บ้านบึง
บ้านคั่นกระได
หาดสนุกราษฎร์บำรุง
บ้านอ่าวน้อย
เนินแก้ววิทยาคาร
สามัคคีร่วมจิต
วังมะเดื่อ

อำเภอทับสะแก
บ้านพุตะแบก
บ้านดอนใจดี
วัดนาหูกวาง
อนุบาลทับสะแก
ประชาราษฎร์บำรุง
บ้านเหมืองแร่
อ่างทองพัฒนา
บ้านหินเทิน
ประชาพิทักษ์
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
บ้านสีดางาม
วัดหนองหอย
วัดทุ่งประดู่

วัดทุ่งกลาง
บ้านมะเดื่อทอง
วัดนาล้อม
บ้านดอนทราย
สมาคมเลขานุการสตรี 2
บ้านทุ่งตาแก้ว
บ้านไร่ใน
บ้านเนินดินแดง
บ้านทุ่งยาว
บ้านอ่างทอง
บ้านวังยาง
บ้านหนองมะค่า
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อำเภอบางสะพาน
บ้านห้วยทรายขาว
วัดนาผักขวง
บ้านดอนสง่า
ไตรกิตทัตตานนท์
บ้านมรสวบ
สมาคมเลขานุการสตรี 1
บ้านยางเขา
บ้านวังยาว
บ้านราษฎร์ประสงค์
บ้านในล็อค
วัดดอนยาง
บ้านดอนสูง
วัดถ้ำคีรีวงศ์
บ้านชะม่วง
บ้านห้วยแก้ว
บ้านท่าขาม
บ้านอ่าวยาง
บ้านวังน้ำเขียว
บ้านทุ่งเชือก

บ้านดอนทอง
บ้านถ้ำเขาน้อย
อนุบาลบางสะพาน
บ้านดงไม้งาม
บ้านเขามัน
บ้านหนองจันทร์
บ้านหนองหญ้าปล้อง
บ้านทองมงคล
บ้านธรรมรัตน์
วัดธงชัยธรรมจักร
บ้านหนองมงคล
บ้านหนองระแวง
บ้านหินกอง
บ้านสวนหลวง
บางสะพาน
บ้านดอนสำราญ
บ้านคลองลอย
ธนาคารออมสิน
บ้านดอนสำนัก

อำเภอบางสะพานน้อย
มูลนิธิศึกษา
บ้านบางเจริญ
บ้านช้างเผือก
อนุบาลบางสะพานน้อย
บ้านฝั่งแดง
บ้านห้วยสัก
บ้านทรายทอง
บ้านทุ่งไทร
วัดดอนตะเคียน
บ้านปากคลอง(ราษฎร์อุปกรณ์)
วัดเขาราษฎร์บำรุง

บ้านไร่บนสามัคคี
บ้านทองอินทร์
บ้านไชยราช
บ้านบางเบิด
วัดกำมะเสน
บ้านทุ่งสีเสียด
บ้านหนองฆ้อง
บ้านบางสะพานน้อย
บ้านทุ่งกะโตน
บ้านหนองห้วยฝาด
บ้านปากแพรก
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3.5 ข้อมูลบุคลากรในสำนักงาน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
แบ่งกลุ่มงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ข้อ 6
ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้
1. กลุ่มอำนวยการ
2. กลุ่มนโยบายและแผน
3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
6. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7. หน่วยตรวจสอบภายใน
8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
9. กลุ่มกฎหมายและคดี
10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ที่

ประเภท / ตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๒ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓ ศึกษานิเทศก์
รวม

จำนวน
(คน)

1
3
7
11
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จำนวน (คน)
ที่
ประเภท / ตำแหน่ง
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) /ลูกจ้างประจำ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
นักประชาสัมพันธ์
นักทรัพยากรบุคคล
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
รวม
15 ลูกจ้างประจำ
16 พนักงานราชการ
17 ลูกจ้างชั่วคราว / อัตราจ้าง
รวม
3.ข้าราชการครูและบุคลากร/ลูกจ้างในสถานศึกษาในสถานศึกษา
1 ผู้อำนวยการสถานศึกษา
2 รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
3 ครู
รวม
4 ลูกจ้างประจำ
5 พนักงานราชการ
6 ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

5
6
1
6
5
1
2
6
4
1
1
38
5
1
15
21
116
1
1243
1,360
33
51
276
360

รวมข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาทั้งสิ้น
1,720
ที่มาของข้อมูล : ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562
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จากตารางที่ 5 พบว่าบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทั้งหมด 69 คน จำแนกเป็นบุคลากร 38 ค.(2) จำนวน 38 คน
คิดเป็นร้อยละ 54.30 ข้าราชการครู (บนสำนักงาน) จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 15.71
ลูก จ้ างประจำ จำนวน 5 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 7.14 พนั กงานราชการ จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 1.42 และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43
บุค ลากรที่ป ฏิบัติงานในสถานศึกษา จำนวน 1,360 คน จำแนกเป็นผู้บริหาร
สถานศึกษา จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 8.52 รองผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 0.08 ครู จำนวน 1,243 คน คิดเป็นร้อยละ 91.40
3.6 ด้านคุณภาพ
สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับสถาบั น
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) : สทศ. ได้ดำเนินการจัดสอบให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โดยใช้งบประมาณของ สทศ. ซึ่ งได้สอบ
4 กลุ่ มสาระการเรี ย นรู้ ได้ แก่ ภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป็นศูนย์สอบ ได้จัดสนามสอบ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 21 สนามสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 8 สนามสอบ
สำหรั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ศู น ย์ ส อบ O-NET เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
มหาวิทยาลัย 19 แห่งโรงเรียนมีหน้าที่ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าสอบ
และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ทีเ่ ปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวน 1 โรง ได้แก่ โรงเรียนธนาคารออมสิน ปรากฏผล
การทดสอบ ดังนี้
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยงาน/
ปีการศึกษา

จำนวน
นักเรียน

สพป.ปข 1
2,350
ปี 2560
สพป.ปข 1
2,397
ปี 2561
+เพิ่ม -ลด

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา
ไทย

ภาษา
อังกฤษ

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

รวมเฉลี่ย/
+ เพิ่ม
- ลด

51.93

36.98

42.00

42.32

43.31

+60.44

+40.09

+44.63

+43.89

47.26

8.51

3.11

2.63

1.57

+3.95
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560
จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6
ของ สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปี การศึกษา 2561
เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่ าเฉลี่ย
รวมสูงขึ้น 3.95
ตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
ปีการศึกษา

จำนวน
นักเรียน

ระดับ
สพป.ปข 1
2,397
ปี 2561
ระดับ สพฐ.
443,839
ปี 2561
ระดับประเทศ
701,484
ปี 2561
+เพิ่ม -ลด
ลำดับที่ของสพฐ.

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา
ภาษา
คณิต
วิทยา
ไทย
อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

รวมเฉลี่ย/
+ เพิ่ม
- ลด

60.44

40.09

44.63

43.89

47.26

54.61

35.47

35.65

38.83

41.14

55.90

39.24

37.50

39.93

43.14

+4.54
10

+0.85
19

+7.13
7

+3.96
5

+4.12
*8

จากตารางที่ 7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6
ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคี รี ขันธ์ เขต 1 สู ง กว่ าค่ าเฉลี่ ยระดั บ ประเทศ ทุ ก กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ได้ แ ก่
ภาษาไทย (4.54) ภาษาอังกฤษ (0.85) คณิตศาสตร์ (7.13) และวิทยาศาสตร์ (3.96)
สำหรับค่าเฉลี่ยรวม 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศ 4.12 ภาพรวมได้ลำดับที่ 8
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560
หน่วยงาน/
ปีการศึกษา

จำนวน
นักเรียน

สพป.ปข 1
625
ปี 2560
ระดับ สพฐ.
717
ปี 2561
+เพิ่ม -ลด

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา
ภาษา
คณิต
วิทยา
ไทย
อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

รวมเฉลี่ย/
+ เพิ่ม
- ลด

49.57

28.30

25.22

31.82

33.73

55.72

26.38

28.62

36.23

36.74

6.15

-1.92

3.40

4.41

3.01

จากตารางที่ 8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (6.15) คณิตศาสตร์ (3.40) และวิทยาศาสตร์ (4.41)
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 3.01
ตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เปรียบเทียบกับ ระดับประเทศ
หน่วยงาน/ปี
การศึกษา

จำนวน
นักเรียน

สพป.ปข 1
717
ปี 2561
ระดับ สพฐ.
474,487
ปี 2561
ระดับประเทศ
645,685
ปี 2561
+เพิ่ม -ลด
ลำดับที่ของสพฐ.

คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษา
ภาษา
คณิต
วิทยา
ไทย
อังกฤษ ศาสตร์ ศาสตร์

รวมเฉลี่ย/
+ เพิ่ม
- ลด

55.72

26.38

28.62

36.23

36.74

55.04

29.10

30.28

36.43

37.71

54.42

29.45

30.04

36.10

37.50

1.30
7

-3.07
48

-1.42
12

0.13
12

-0.76
12
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จากตารางที่ 9 ผลการทดสอบทางการศึ กษาระดับ ชาติขั้ นพื้ นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดั บประเทศ พบว่าค่าเฉลี่ย ของ สำนักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย (1.3) และวิทยาศาสตร์ (0.13)
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2560
รวม
เฉลี่ย/

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงาน/ จำนวน
ปีการศึกษา นักเรียน
สพป.ปข.1
49
ปี 2560
สพป.ปข.1
49
ปี 2561
+เพิ่ม – ลด

ภาษา
ไทย

สังคม
ศึกษา

ภาษา
อังกฤษ

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

+
เพิ่มขึ้น

51.05

34.39

24.21

25.51

26.60

32.35

46.06

34.00

26.35

30.51

26.72

32.73

-4.99

-0.39

+2.14

+5.00

+0.12

+0.38

-ลดลง

จากตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 6 สำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขั นธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ (2.14) คณิตศาสตร์ (5.00) และวิ ทยาศาสตร์ (0.12)
ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้ เพิ่มขึ้น 0.38
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงาน/
ปีการศึกษา

จำนวน
นักเรียน

สพป.ปข.1
49
ปี 2561
ระดับ สพฐ.
288,115
ปี 2561
ระดับประเทศ
372,553
ปี 2561
+ สูงกว่า
– ต่ำกว่าระดับประเทศ
ลำดับที่ของ สพฐ.

ภาษา
ไทย

รวม
เฉลี่ย/+
สูงกว่าต่ำกว่า/
ลำดับที่

สังคม
ศึกษา

ภาษา
อังกฤษ

คณิต
ศาสตร์

วิทยา
ศาสตร์

46.06 34.00

26.35

30.51

26.72

32.73

48.16 35.48

31.15

31.04

30.75

35.32

47.31 35.16

31.41

30.72

30.51

35.02

-1.25

-1.16

-5.06

-0.21

-3.79

-2.29

3

4

12

2

27

4*

จากตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเที ย บระดับ ประเทศ พบว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ ยระดับประเทศ
ทุกกลุ่มสาระ สำหรับค่าเฉลี่ยรวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
2.29 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2561
ภาพรวมได้ลำดับที่ 4 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ตารางที่ 12 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ปีการศึกษา 2561
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560
คะแนนเฉลี่ย
สูงกว่า/
ความสามารถ
ต่ำกว่า
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561
ด้านภาษา
59.35
58.72
ต่ำกว่า 0.63
ด้านคำนวณ
44.84
54.86
สูงกว่า 10.02
ด้านเหตุผล
49.44
53.81
สูงกว่า 4.37
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน
51.21
55.80
สูงกว่า 4.59
จากตารางที่ 12 ผลการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบ
กับปีการศึกษา 2560 พบว่าสูงกว่า 2 ด้าน ได้แก่ ด้านคำนวณ (10.02) และด้านเหตุผล
(4.37)
ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบกับ ระดับ สพฐ.
ความสามารถ
ด้านภาษา
ด้านคำนวณ
ด้านเหตุผล
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน

ค่าเฉลี่ยร้อยละ
ระดับ
ระดับเขต
สพฐ.
พื้นที่
2561
2561
52.73
58.72
47.89
54.86
47.57
53.81
49.39
55.80

ลำดับที่ระดับต้นสังกัด
ลำดับที่
ลำดับที่
ปี 60
ปี 61
N=188 N=189
10.00
14.00
15.00
15.00
21.00
11.00
14.00
13.00

สูงกว่า/
ต่ำกว่า
สูงกว่า5.99
สูงกว่า6.97
สูงกว่า6.24
6.41

จากตารางที่ 13 ผลการการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2561 เปรียบเทียบกั บระดับ สพฐ. ทั้ ง 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้านภาษา (5.99) ด้ านคำนวณ
(6.97) ด้านเหตุผล (6.24) และเมื่อรวมเฉลี่ย 3 ด้าน พบว่าสูงกว่า สพฐ. 6.24 และเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นลำดับที่ในสังกัด สพฐ. พบว่า ด้านภาษาลำดับที่ 14 ด้านคำนวณ ลำดับที่
15 ด้านเหตุผล ลำดับที่ 11 สำหรับรวมเฉลี่ย 3 ด้าน ได้ลำดับที่ 13
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

20
ตารางที่ 14 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบกับ
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561
คะแนนเฉลี่ย
ความสามารถ
สูงกว่า/ต่ำกว่า
ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ
ด้านภาษา
53.18
58.72
สูงกว่า 5.54
ด้านคำนวณ
47.19
54.86
สูงกว่า 7.67
ด้านเหตุผล
48.07
53.81
สูงกว่า 5.74
รวมเฉลี่ย 3 ด้าน
49.48
55.80
สูงกว่า 6.32
จากตารางที่ 14 ผลการการประเมินความสามารถพื้ นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ เปรียบเทียบ
กับระดับประเทศพบว่าสูง กว่าระดับ ประเทศทุกด้าน ได้แก่ ด้านคำนวณสูง กว่ า 7.67
ด้านภาษา สูงกว่า 5.54 และด้านเหตุผลสูงกว่า 5.74 และภาพรวมเฉลี่ย 3 ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ 6.32
3.7 ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา
สำนัก งานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคี รีขัน ธ์ เขต 1 มีผ ล
การจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ กลุ่ ม ประชากรวั ย เรี ย นในเขตบริก าร เพื่ อ ให้ เด็ ก ทุ ก คนได้ รั บ
การศึกษาอย่างทั่งถึงและได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในรอบที่ปีที่ผ่านมา ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 15 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561
จำแนกตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนนักเรียน
ระดับการศึกษา
ต้นปีการศึกษา
จบการศึกษา
ร้อยละ
ประถมศึกษา (ป.6)
2,693
2,565
95.25
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
847
760
89.73
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
53
51
96.23
รวม
3,593
3,376
93.96
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2562
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จากตารางที่ 15 จะพบว่าอัตราเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 ประชากรวัยเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 45,340 คน และเข้าเรียนในสังกัด จำนวน 25,002 คน
คิดเป็นร้อยละ 55.14 และอัตราการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนในสังกัด
จบหลักสูตร จำนวน 3,376 คน ร้อยละ 93.96 ซึ่งจบหลักสูตรประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
95.25 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อยละ 89.73 และหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเป็นร้อยละ 96.23
ตารางที่ 16 จำนวนนักเรียนจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปีการศึกษา 2561
และเรียนต่อปีการศึกษา 2562
จำนวนนักเรียน
ระดับการศึกษา
ต้นปีการศึกษา
ศึกษาต่อ
ร้อยละ
จบ ป.6 ศึกษาต่อ ม.1
2,693
2,565
95.25
จบ ม.3 ศึกษาต่อ ม.4/
847
722
85.24
สายอาชีพ
จบ ม.6 ศึกษาต่อ
53
48
90.57
รวม
3,593
3,335
92.82
ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2562
จากตารางที่ 16 พบว่าอัตราการเรียนต่อของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เรีย นต่ อชั้ น มั ธยมศึก ษาปี ที่ 1 มี จ ำนวนมากที่ สุ ด รองลงมาคือ ชั้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
เรียนต่อ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพตามลำดับ
3.8 ด้านประสิทธิภาพ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ประจำปีง บประมาณ พ.ศ.2562 สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคี รีขั น ธ์ เขต 1 มี ผ ลคะแนน 88.96 ลำดั บ ที่ 62 ของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึ ก ษาซึ่ งผลการประเมิ นคุ ณธรรมและความโปร่ งใส ในการดำเนิ นงานของสำนั กงาน
เขตพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สูงขึ้น จากลำดับที่ 80 เป็นลำดับที่ 62
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการจัดการศึกษา
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วิสัยทัศน์ (Vision)
“มุ่งมั่นสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”
พันธกิจ (Mission)
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ
2. ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ
4. พั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น การมี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา
5. ส่งเสริม สนับสนุน การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหาร
จัดการศึกษา และการดำรงชีวิต
6. ส่งเสริม สนับสนุน น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่ การพัฒนาคุณภาพการศึก ษา
และใช้ขบวนการลูกเสือพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้ เรี ย นระดั บ ก่ อ นประถมศึ ก ษาและระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทุ ก คน
มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวั ยเรีย นทุ กคนได้ รับ โอกาสในการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานอย่ างทั่ วถึ ง
มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ผู้เรียนมีทั กษะที่เหมาะสม มีการเรียนรู้ที่ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และดำรงชีวิต
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ครูแ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน มี ทั ก ษะที่ เหมาะสม มี วัฒ นธรรม
การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และดำรงชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภ าพ และเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
6. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาบู ร ณาการการทำงาน และเน้ น การบริห าร
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของระดับประเทศ
7.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
7.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 รวม 3 ด้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และอยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ
8. การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
8.1 ผลการบริ ห ารจั ด การของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ทุ ก ตั ว บ่ ง ชี้
ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยมและคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.50
8.2 ผลการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบัติราชการ (ตามมาตรา 44) ทุกองค์ประกอบ สูงกว่าเป้าหมาย
8.3 ผลการดำเนิ นงานจัด การศึก ษาของเขตพื้ น ที่ การศึ กษาและโรงเรีย น
ทุกตัวบ่งชี้ อยู่ระดับดีขึ้นไป
8.4 ผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(ITA : Integrity & Transparency Assessment) ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม
นโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นโยบายที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
นโยบายที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นโยบายที่ ๓ การพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
นโยบายที่ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา
นโยบายที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อัตลักษณ์
“ยิ้มไหว้ ทักทาย ทันสมัย วินัยเยี่ยม”
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ส่วนที่ 3
ผลการดำเนินงาน
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำโครงการ เพื่อรองรับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปได้ดังนี้
นโยบายที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
สำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึก ษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 1 ได้จัด ทำ
โครงการรองรับยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่ นคงของสังคมและประเทศชาติ
ดังนี้
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลจำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒ นา
แบบจัด เก็บข้อมูล จำนวนนักเรียนกลุ่มชาติพัน ธุ์ จำแนกตามเชื้อชาติ โดยแจ้ง โรงเรีย น
ในสังกัดจัดเก็บข้อมูลขั้นพื้นฐาน เช่น อาชีพของบิดามารดา วัฒนธรรม การแต่งกายของชนเผ่า
ผลการเรียน ฯลฯ แล้วนำผลที่ได้มารวบรวม และประมวลผล จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
การศึ ก ษาและเผยแพร่ ข้ อ มู ล ทางเว็ บ ไซต์ ทำให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งของนั ก เรี ย น
กลุ่ มชาติพั นธุ์ 4 กลุ่ม ใหญ่ ได้ แ ก่ พม่ า มอญ กระเหรี่ย งและไทลื้ อ สามารถนำข้ อ มู ล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ไปใช้ในการบริหารจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ได้อนุรักษ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมืองของตนเอง
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองเสือ
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โรงเรียนบ้านคลองลอย

ภาพประกอบเครือ่ งแต่งกาย ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์

โรงเรียนปากแพรก
การทำขนมลงม่องจีบอล (กิจกรรมอาเซียนของโรงเรียนปากแพรก)
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2. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินงาน
โครงการลู กเสือต้านยาเสพติดให้แก่ นักเรียนโรงเรีย นขยายโอกาส ในสั งกัด สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน 35 โรงเรีย น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้น ำ
นักเรียน คือนักเรียนที่เป็นประธานนักเรียน ประธานสภานักเรียน นายหมู่ลูกเสือ โรงเรียนละ 4 คน
รวม 140 คน และ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ (ครูผู้ควบคุม) โรงเรียนละ 1 คน รวม 35 คน
รวมทั้งสิ้น 175 คน จัดการอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน วันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2562
ณ ค่ ายลู กเสื อจั งหวั ดประจวบคี รี ขั นธ์ (ค่ ายตาม่ องล่ าย) อำเภอเมื องประจวบคี รี ขั น ธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค วามรู้ ความเข้าใจ รู้จักวิเคราะห์
ตัดสินใจและแก้ปัญหา ถึงภัยอันตราย บทลงโทษ ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถ
ดูแลช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ของยาเสพติด
ภาพกิจกรรม
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3. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ดำเนินโครงการ เมื่ อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมตาม่องล่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้บริหารหรือครูที่เข้า
ร่วมประชุมโครงการสถานศึ กษาสี ขาวและกิ จกรรม TO BE NUMBER ONE มี ความเข้ มแข็ ง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา มีกระบวนการในการมีส่วนร่วม
ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการดำเนินงาน
รายงานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซด์
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
ได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ จุดเน้นโดยจัดทำโครงการรองรับพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ดังนี้
1. โครงการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำครูและ
นักเรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะประสบการณ์ โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สู่ความเป็นเลิศ ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ระดับชาติ ในระหว่างวันที่ 25 - 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
ส่ง ผลให้ ครู บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาและนั ก เรีย นนำประสบการณ์ ม าใช้ เป็ น แนวทาง
ในการพัฒนาศักยภาพตนเองนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1 จำนวน 4 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 10 รางวัล เหรียญทอง จำนวน
105 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 68 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 27 รางวัล เข้าร่วม 25 รางวัล
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 มี ผ ลการแข่ ง ขั น
อยู่ในอันดับที่ 25 จากจำนวนทั้งสิ้น 48 เขตพื้นที่
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
สำนัก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษาประจวบคีรีขั นธ์ เขต 1 ได้น ำ
นโยบายบริ ห ารและจั ด การขยะของรั ฐบาล และสำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ และร่ ว มกั บ กรมส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพแวดล้ อ ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยให้สถานศึกษาในสังกัด
เข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลดขยะ เพื่อสร้างวินัยและจิต สำนึกให้ นักเรียนคัดแยกขยะ
และรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ ได้ รั บ รางวั ล โรงเรี ย นไร้ ถั ง ชนะเลิ ศ ระดั บ ประเทศแ ละโรงเรี ย น
จำนวน 13 โรงเรียน ได้รับรางวัล โรงเรียนไร้ถังระดับจังหวัด จากกรมส่ง เสริมคุ ณภาพ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค และโรงเรียน จำนวน 38 โรงเรียน
ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ระดับจังหวัด
ภาพกิจกรรม

3. โครงการค่ า ยเยาวชนรัก พงษ์ ไพรเฉลิม พระเกีย รติ 60 พรรษาสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ
ศูนย์เรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไปไม้ตามแนวพระราชดำริจังหวัดประจวบคีรี ขันธ์
ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมค่ า ยเยาวชน...รั ก ษ์ พ งไพร จั ด อบรมทั้ ง หมด จำนวน 4 รุ่ น
กลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก
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ให้ เด็ ก และเยาวชนเห็ น ถึ ง คุ ณ ค่ าทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มตามธรรมชาติ
เกิดความรักความหวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตามแนวพระราโชบาย
ของสมเด็ จ พระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรัช กาลที่ 9 ที่ ต้ อ งการให้ ทุ ก คน
ได้เรียนรู้ในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวนำหลักการ แนวทางและวิธีการ
เหล่านี้ไปบูรณาการให้ถึงห้องเรี ยน และที่จะให้เกิดประโยชน์ให้ได้อย่างสูงสุดคือการสร้าง
ความยั่ง ยืนในการอนุ รัก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ อยู่ในการจัดการเรีย น
การสอนในห้องเรียนอย่างแท้จริง
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
มีการขับ เคลื่อนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยได้จัดทำโครงการ
คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สัมฤทธิ์ผลต่อการพัฒนาผู้เรียนทุกด้าน และคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่น ด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง
อำเภอบางสะพานน้อย และโรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ อำเภอบางสะพาน และระดับเขตตรวจ
ราชการ ที่ 4 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นบ้ า นหนองฆ้ อ ง ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รระดั บ เงิ น ประเภท
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ระดับเขตตรวจราชการที่ 4
ภาพกิจกรรม

โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง

โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์
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5. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี)
ดำเนินโครงการเพื่ออบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยของโรงเรียน
ที่ เป็ น ศู น ย์ ในการอบรมครู ผ่ า นระบบทางไกล ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ สามารถจั ด
ประสบการณ์ เรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ในระดั บ ป ฐมวั ย ให้ แ ก่ โ รงเรี ย น
กลุ่มเป้าหมาย 120 โรงเรียน จำนวน 130 คน ตามหลักสูตร เทคโนโลยีป ฐมวัย ของ
สสวท.(Stem Education การจัดการเรียนรู้แสนสนุก) โดยจัดอบรม 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1
หลั กสู ต รบู ร ณาการเทคโนโลยี ในระดั บ ปฐมวัย ผู้ เข้า รับ การอบรม จำนวน 117 คน
ระหว่ างวัน ที่ 8 - 9 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ตะนาวศรี สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และครั้งที่ 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับ
ปฐมวัย ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 124 คน ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ภาพกิจกรรม

6. โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ดำเนินโครงการให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย มี ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดประสบการณ์ตามแนวบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริมและได้รับโอกาสในการเตรียม ความพร้อมและมีประสบการณ์
ในการเรียนรู้ด้ วยการลงมื อทำด้วยตนเอง มีทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถาม และหาคำตอบ
ด้ ว ยตนเอง ให้ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ทั ก ษะพื้ น ฐาน และเจตคติ ที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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7. โครงการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
วิชาวิทยาการคำนวณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนแนวทางการจัดการ
เรี ย นรู้ แบบ Active Learning วิ ช าวิ ท ยาการคำนวณ ในวั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2562
ณ ห้องประชุมล้อมหมวก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยมีกิจกรรมนำเสนองานการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเป้าหมายในโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สรุปงาน นำไปพัฒนา ต่อยอด ขยายผล ให้กับโรงเรียนอื่นต่อไป
ภาพกิจกรรม
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8. โครงการพั ฒ นาสมรรถนะ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพ และเสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ โครงการเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก การน้ อ มนำ
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัช กาลที่ 10 สู่การปฏิบั ติ กิจ กรรมการ
พัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community:PLC) การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง รัชกาลที่ 10
สู่การปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาและบุค ลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสัง กัด จำนวน 140 คน
โดยการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
และเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ เสริมสร้างประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการงานราชการ บุคลิกภาพ การวางตน
และการจั ดพิ ธี การ ร่ วมกั นแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ การปฏิ บั ติ งานทั้ ง 4 ด้ าน ระหว่ างวั น ที่
23 - 25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลระยอง อำเภอเมือง จัง หวัดระยอง และ
โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
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9. โครงการเสริ ม สร้ า งความตระหนั ก การน้ อ มนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม “พบพระ พบธรรม นำ
ชีวิต” การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดประสบการณ์การปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 และ
พิธีมอบเกียรติคุณบัตร “บุคคลผู้ทรงคุณค่า”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาจิตใจ สามารถสร้างเสริม
คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข และเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุค คลที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการศึกษา มีความตั้งใจ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาเป็นที่
ประจักษ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 305 คน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
ตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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นโยบายที่ 3 พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
1. โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่
ดำเนิ น โครงการเพื่ อ ให้ ข้ าราชการครู ที่ บ รรจุ ใหม่ ตำแหน่ ง ครู ผู้ ช่ ว ย
จำนวน 106 คน ทราบถึงแนวทางการจัดการศึกษา แนวทางปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน
หน้าที่ รักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณของ”ครู”ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านสุขภาพและ
ด้านจิตใจ นำไปพัฒนางานการสอนให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลต่อหน่วยงานและ
สถานศึกษา มีวิสัยทัศ น์ และทัศ นคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีค วามตระหนักต่อ
ภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณ ธรรม มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและประสบการณ์ สามารถ
ปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการครูดีในดวงใจ
ดำเนินการโครงการ เพื่อสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอน
ผู้เป็นที่ศรัทธายกย่อง ยอมรับของนักเรียน เพื่อนครูและสังคม ว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีชีวิต
จิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและได้ทุ่มเท เสียสละ เพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
จนเกิดผลงานเป็นประจักษ์ เข้ารับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” เพื่อให้ ครูมีขวัญและกำลังใจ
ที่จ ะพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภ าพมากยิ่ง ขึ้น เป็น แบบอย่างของสัง คม
ในการสร้างความดี ปรากฏผลดังนี้
- ระดับปฐมวัย ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมาริน ฟักเถื่อน ตำแหน่งครู โรงเรียน
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
- ระดับประถมศึกษา ชนะเลิศ ได้แก่ นางยุพิน บุญตติยานุกูล ตำแหน่งครู
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
ภาพกิจกรรม
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3 . พั ฒ น าครู แ กน น ำภ าษ าอั งกฤษ ใน ระดั บ ภู มิ ภ าค ( BootCamp)
ระดับประถมศึกษา
ดำเนิ น โครงการนี้ เ พื่ อ ขยายผลสำหรั บ ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษระดั บ
ประถมศึกษาที่ไม่เคยเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษ ในระดับ
ภูมิภ าค (Boot Camp) ระดับประถมศึกษา จำนวน 65 คน จาก 56 โรงเรียน โดยครูที่
ผ่านการอบรมแล้ว เป็ น วิท ยากรขยายผลตามแนวทางการจัด การเรีย นการสอนแบบ
Active Learning ทั้งนี้ เพื่อ สร้างเครือข่ายในระดับศูนย์ส่ง เสริม ประสิทธิภ าพฯ/อำเภอ
รวมถึง การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาอัง กฤษเพื่อการสื่อสาร
ภายใต้รูปแบบ Communicative Approach ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขั นธ์ เขต 1 ประจำปี ง บประมาณ 2562 เพื่ อครูผู้ส อนวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
ที่ผ่านการอบรมขยายผล Boot Camp ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำกิจกรรมไปใช้
เพื่อจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning และเน้นการเรียนการสอน
เพื่อการสื่อสารภายใต้รูปแบบ Communicative Approach
ภาพกิจกรรม
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4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุม
เชิงปฏิ บัติการการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจ ริตศึกษา เรื่อง "การปลูกฝัง วิธีคิ ด ไม่โกง
ไม่ทนต่อการทุจริต STORNG : จิตพอเพียง ต้านการทุจริตให้กับผู้เรียน เป็นการขับเคลื่อน
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา บริหารโครงการอบรมฯ มีผู้เข้าร่วมอบรมที่ได้รับคัดเลือกจาก
สถานศึ กษาในสัง กั ด ปฏิ บั ติ การพั ฒ นาครูให้ ส ามารถจั ดกิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ ส่ ง เสริ ม
คุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบโครงงานคุณธรรม รวมถึงการฝึกอบรมยุวชนคุณธรรมแกนนำ
นักเรียนเพื่อพัฒนาให้นักเรียนสามารถพัฒนานวัตกรรม ที่ส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมได้
รวมถึงได้ดำเนินการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกัน
การทุ จ ริต ”ของนั กเรียนในโครงการ จำนวน 120 แห่ ง เมื่อ วันที่ 9 สิง หาคม 2562
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยมีผู้บริหารโรงเรี ยน ครู ผู้นำชุมชนและนักเรียนแกนนำ เป็นแกนนำในการขับเคลื่อน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและเป็นแบบอย่างที่ดีนำกระบวนการโครงงานคุณธรรม
ไปพัฒนาร่วมกันของผู้บริหารครูนักเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมตามกระบวนการสร้าง
จิตสำนึก ค่านิยม และทัศนคติที่ดีต่อความซื่อสัตย์สุจริต การยกย่องคนดี และยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องชอบธรรม
ภาพกิจกรรม
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5. ประชุมโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยรูปแบบแบบสามภาษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
โครงการ โดยพัฒ นารูปแบบการสอนโรงเรียนสามภาษา Trilingual Communicative
Approach และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอาเซียนสู่สากล (ไทย-เมียนมาร์-อังกฤษ)
กับโรงเรียนชายขอบและโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนด่านสิงขร
โรงเรียนทุ่งตาแก้ว โรงเรียนบ้ านในล็อค โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้ านทองมงคล และ
โรงเรียนบ้านคลองวาฬ ประจำปีงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม – วันที่ 27 กันยายน 2562
ทำให้นักเรียนมีทักษะการพูดสื่อสารภาษาเมียนมาร์ เรียนรู้เรื่องคำศัพท์พื้นฐาน การนำคำศัพท์
ที่เรีย นมาใช้ ในรูป ของคำ วลี หรือ ประโยคในการพู ด สื่ อสาร รวมถึ ง โรงเรีย นสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในเรื่องรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการสื่อสาร
โดยรูปแบบสามภาษา Trilingual Communicative Approach ให้แก่สถานศึกษาอื่นๆได้
ภาพกิจกรรม
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6. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา และอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียน
ดำเนิ นโครงการ เพื่ อให้ค รูผู้ดู แลหรือ รับผิ ดชอบโครงการอาหารกลางวั น
นักเรียน และอาหารเสริม (นม) โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม Thai School Lunch
เพื่ อ จั ด เมนู อ าหารให้ กั บ นั ก เรี ย น ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ ป ระทานอาหารที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางโภชนาการครบถ้วน ทำให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่ดี
มีน้ำหนัก ส่วนสูง สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มาตรฐาน เข้าร่ วมกิจ กรรมการเรีย น
ได้อย่างมีความสุข
ภาพกิจกรรม

7. การอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
จัดการอบรม "หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา" ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม ข้าราชการครู จากสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ในปีการศึกษา 2562 จำนวน 74 โรงเรียน รวมจำนวน 85 คน ข้าราชการครูใน
สังกัด จำนวน 75 คน และในสังกัดศูนย์การศึกษาพิ เศษประจำจัง หวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 10 คน การอบรมเป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2562
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ค รู มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรีย นการสอน
แบบเรี ย นรวม และการคั ด กรองคนพิ ก ารทางการศึ ก ษา โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ส ถานศึ ก ษา
จัดการศึกษาเรียนรวมได้ตามมาตรฐานการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
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ภาพกิจกรรม

8. โครงการการวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอน สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเขียนรายงานสรุปผล
การบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ
รายงานการวิจัย ในวัน ที่ 4 - 7 มกราคม 2562 ณ หาดละแมรีส อร์ท จั ง หวัด ชุม พร
จำนวน 20 คน ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ง านในสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1 และผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นได้ ร ายงานวิ จั ย สถาบั น
เรื่ อ ง “รายงานผลการใช้ ก ระบวนการบริ ห ารแบบเก้ า อี้ 3 ขา ตามแนวคิ ด 4 S2T
เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภ าพการศึ ก ษาของ สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึ ก ษ า
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ภาพกิจกรรม
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9. โครงการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนปีการศึกษา 2562 ในระบบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินการ
ให้ บุ ค ลากรมีค วามรู้ ด้านระบบสารสนเทศระบบการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล นั ก เรี ยนรายบุ ค คล
(Data Management Center : DMC) ระบบการจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(B-Obec) การจัดเก็บข้อมูล ครุภัณ ฑ์ (M-Obec) ข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จั ด การการศึ ก ษา (Education Management Information System : EMIS) เพื่ อ ให้
จำนวนนักเรียนในระบบ DMC ตรงกับความเป็นจริง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
ในการจัดเก็บข้อมูลทุกโปรแกรม และให้มีการยืนยันข้อมูลแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ดำเนินการอบรม จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 มี ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 74 คน
(อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอทับสะแก) ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 73 คน
(อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย) ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ภาพกิจกรรม
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นโยบายที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
1. โครงการติ ด ตามนั ก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ ม ออกกลางคั น และนั ก เรีย นออก
กลางคัน ปีการศึกษา 2561
ติ ด ตามนั ก เรี ย นที่ มี แ นวโน้ ม ออกกลางคั น และนั ก เรี ย นออกกล างคั น
ปีการศึกษา 2561 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ได้ ด ำเนิ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นจั ด ทำระบบข้ อ มู ล นั ก เรี ย นออกกลางคั น
ให้ ชั ด เจน ครบถ้ว น เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการขอรับ ช่ว ยเหลื อ และ
การดูแลให้เด็กกลับเข้ามาเรียนในระบบและนอกระบบอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้โรงเรียน
จัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ส่ งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ใน
ระบบการศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนไปเกี่ ยวข้องกับยาเสพติดและเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
ออกกลางคัน กำกับติดตามให้สถานศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ออกกลางคันครบทุกคน และ
นัก เรีย นที่ ออกกลางคั นทุ ก คน ได้ รับ การดูแ ลช่ วยเหลื อ ให้ ก ลั บ เข้ าเรีย นในร ะบบและ
นอกระบบจนจบการศึกษาภาคบังคับด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ภาพกิจกรรม
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2. พัฒ นาคุณภาพการจัดการศึกษาด้ว ยเทคโนโลยีท างการศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ New DLTV
สถานศึ กษาในสังกัดสำนั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ร้อยละ 100 ได้รับการจัดสรร DLTV ตามห้องเรียน มีการติดตั้งระบบ DLTV ครบทุกชั้น มีคู่มือการใช้
ครบทุ กห้ องเรี ยน ครูทุ ก ชั้ น เรีย นสามารถใช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ผ่ า นในระบบทางไกลผ่ า น
ดาวเที ย มคู่ ข นานกั บ การจั ด กิ จ กรรมในแต่ ชั้ น เรี ยนตามความเหมาะสม มี ก าร แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามโดย ผู้อำนวยการ และรองผู้อ ำนวยการสำนั กงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และมีทีมช่วยเหลือ
ของกลุ่มจัดการศึกษาทางไกลและผู้เชี่ยวชาญในระดับพื้นที่ของแต่ละอำเภอ เป็นการแก้ไข
ปัญหาครู จบการศึ กษาไม่ตรงเอกและครูไม่ค รบชั้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ อย่างเต็มที่
มีประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถทำให้ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น
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นโยบายที่ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต)
ดำเนินโครงการเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีองค์ความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมที่ถูกต้อง
ตามโครงการเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและธรรมาภิ บ าล “ป้ อ งกั น การทุ จริ ต ”
ปลูกจิตสำนึกมีทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะ
และยึ ด มั่ น ในคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผลการป ระเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใส
ในการปฏิบัติงาน ปี 2562 ร้อยละ 88.96 ลำดับที่ 62
ภาพกิจกรรม
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2. โครงการเสริมสร้างประสิท ธิภาพการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ดำเนินโครงการ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ ในเรื่องมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารจั ด การตามภารกิ จ ได้ ม าตรฐานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการบริหารจัดการ เกิดการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนและระยะเวลาทำงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
บุคลากรเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภาพกิจกรรม

3. โครงการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการ
กลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม ผู้ อ ำนวยการหน่ ว ยตรวจสอบภายใน ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
จั ด ประชุ ม จำนวน 2 ครั้ ง /เดื อ น ผู้ เข้ า ร่ ว มประชุ ม จำนวน 13 คน
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และรองผู้ อำนวยการสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรี ขันธ์ เขต 1
จำนวน 4 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร จำนวน 8 คน เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 1 คน ส่งผลให้
ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มและผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้รับทราบ
และนำนโยบาย เป้าหมาย แนวทางที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
รายงานความก้าวหน้าในการปฏิ บั ติ งาน และรับ ทราบความเคลื่อนไหวในการบริห าร
จั ด การศึ ก ษาของสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาอย่ างต่ อ เนื่ อ ง และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์
มีการเสริม สร้างความสัมพั นธ์อันดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร ะหว่างกัน และให้ ค วามร่วมมื อ
ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
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4. โครงการประชุมผู้ บริห ารการศึกษา ผู้บริห ารสถานศึกษา ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุม ครั้งละ
จำนวน 160 คน ประกอบด้ว ย ผู้ อำนวยการกลุ่ม /หน่ วยตรวจสอบภายในและศู น ย์
เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา จำนวน 15 คน ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา จำนวน 120 คน
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้ อง จำนวน 25 คน รวม 2 ครั้ง/ปี เพื่อให้ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึ กษา ข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จังหวัด และแนวทางในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้
รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ในการดำเนินงานจัดการศึกษาของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์
ภาพกิจกรรม
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5. โครงการสวัสดิการ
สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
จัดสวัสดิการเงินช่วยเหลือ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ นักเรียน
ในสังกัด และกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น จัดพวงหรีดเคารพศพ เงินช่วยเหลืองานศพ/
ร่วมเป็นเจ้าภาพ และจัดของเยี่ยม เป็นต้น เพื่อเพิ่มขวัญและกำลังใจให้บุคลากร
ภาพกิจกรรม

6. โครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
เพื่ อให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำในสัง กัด สำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 82 คน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรัก
ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒ นธรรมองค์กร ได้แสดงถึงพลัง แห่งความจงรักภักดี
เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยมีกิจกรรมเช่น เข้าแถวเคารพ
ธงชาติ อนุรัก ษ์แ ละสื บสานวัฒ นธรรมไทยด้วยการแต่ งกายด้วยผ้าไทยทุ กวัน ศุก ร์ของ
สัปดาห์ กิจกรรมวันสำคัญของสถาบันชาติ เป็นต้น
ภาพกิจกรรม
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7. โครงการสร้างความตระหนักการน้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา
ของในหลวงรั ช กาล ที่ 10 สู่ การปฏิ บั ติ กิจ กรรมเข้ า วั ด ฟั งธรรม "หิ้ ว ปิ่ น โตไปวั ด
ทุกวันพระแรกของเดือน”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นำโดย
นายไพรัช มณีโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด พร้อมใจร่วมทำกิจกรรม
เข้าวัด ฟังธรรม "หิ้ วปิ่นโต ไปวัดทุกวันพระแรกของเดือน" ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ วัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมทั้ง
ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการ "จิตอาสา ปันเวลา พัฒนาท้องถิ่น" ถวายเป็น
พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ภาพกิจกรรม
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8. จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรจิตอาสา 904
“หลักสูตรหลักประจำ”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขยายผล
ตามโครงการประชุ มข้ าราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษาเพื่ อ ขับ เคลื่อ นคุ ณภาพ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เสริ มสร้ างความรั กชาติ ศาสน์ กษั ตริ ย์ และยกย่ อง เชิ ดชู เกี ยรติ
ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งใน
พระมหากรุณาธิ คุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนบรรพชนที่เสียสละในการปกป้อง
ผื นแผ่ นดิ นไทย มี ความตั้ งใจที่ จะเป็ นจิ ตอาสา และพร้ อมที่ จะ “สื บสาน รั กษา ต่ อยอด”
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสามารถนำไปถ่ายทอด
และขยายผลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนต่อไป โดยมีเป้าหมายให้ข้าราชการครู
ทุกคนในสังกัดดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1. จั ดอบรมเรื่ อง “สถาบั นพระมหากษั ตริ ย์ กั บประเทศไทย” โดยวิ ทยากร
จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/61” เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” จัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง
- ครั้ง ที่ 1 วั น ที่ 1 เมษายน 2562 ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1, สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จำนวน 800 คน
- ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนธนาคารออมสิน อำเภอ
บางสะพาน กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วยผู้ บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูอำเภอ
บางสะพาน จำนวน 515 คน
- ครั้งที่ 3 วัน ที่ 28 มิ ถุนายน 2562 ณ สหกรณ์ ออมทรัพย์ค รูจังหวัด
ประจวบคี รี ขั น ธ์ กลุ่ มเป้ าหมายประกอบด้ วยผู้ บริ หารสถานศึ กษาและข้ าราชการครูอำเภอเมื อง
ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 360 คน
- ครั้งที่ 4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ค่ายตาม่องล่าย) กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยข้าราชการครู วิทยากรลูกเสือ และลูกเสือ
เนตรนารี ตามโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด จำนวน 175 คน
- ครั้งที่ 5 วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ค รูจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครู รวม 4 อำเภอ
ได้ แ ก่ อำเภอเมื อ งประจวบคี รี ขั น ธ์ อำเภอทั บ สะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอ
บางสะพานน้อย จำนวน 950 คน
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

52
ภาพกิจกรรม

2. จัดกิจกรรม จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรม “จิตอาสา ปันเวลา
พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ”บำเพ็ ญ สาธารณะประโยชน์ เก็ บ ขยะบริ เวณอ่ า วประจวบ วั น ที่ 11
กรกฎาคม 2562 มีข้าราชการในสังกัดเข้าร่วม 250 คนผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิ คุณต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย
ตลอดจนบรรพชนที่เสียสละในการปกป้องผืนแผ่นดินไทย มีความตั้งใจที่จะเป็นจิตอาสา
และพร้อมที่จะ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิ ธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และสามารถนำไปถ่ายทอดและขยายผลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและชุมชน
ต่อไป
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินงาน
จากผลการดำเนิ นงานด้านการสนั บสนุ นการจัดการศึกษา โดยภาพรวมของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีปัจจัยอันหลากหลายที่เอื้อต่อ
การพั ฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบกับนโยบายสู่ความสำเร็จของฝ่ายบริหาร รวมถึ ง
การกำกั บติ ดตามการตรวจสอบผลการดำเนิ นงานและปรั บปรุงการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให้ เกิ ด
ผลสำเร็จ ตามเป้ าหมายอยู่ เ ป็ นระยะ ทำให้ ผ ลการดำเนิ นงานและผลการประเมิน ของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นที่พึงพอใจ สรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้
1. ผลการปฏิบัติราชการ
1.1 ผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยรวมมีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ มีการดำเนินงาน
โครงการที่เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่ง เน้นผู้เรียน ได้แก่ โครงการ
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โครงการปฐมนิเทศครูบรรจุใหม่ โครงการสร้างความตระหนักการน้อมนำพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษาของในหลวงรั ชกาล ที่ 10 สู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ มีผลการดำเนินงานโครงการที่อนุมัติให้ดำเนินการทั้ง
จากในแผนปฏิบัติการประจำปีและนอกแผนปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 100
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1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA)
จากผลการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการดำเนิ น งานของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA) ของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมมีค ะแนนเฉลี่ยร้อยละ
88.96 อยู่ ในลำดั บ ที่ 62 ซึ่ ง วั ด จากดั ช นี /ตั ว ชี้ วั ด ในการประเมิ น ทั้ ง สิ้ น 5 ตั วชี้ วั ด
ประกอบด้วย 1) ดัชนีเรื่องความโปร่งใส 2) ดัชนีเรื่องความพร้อมรับผิด 3) ดัชนีเรื่องความ
ปลอดจากการทุจ ริตในการปฏิบัติ งาน 4) ดัช นีเรื่องวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
5) ดัชนีเรื่องคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน
2. ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.1 ผลการพัฒนานักเรียนปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
นั ก เรี ย นปฐมวั ย ในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวนทั้ง สิ้น 2,640 คน เป็นเด็กพิ เศษ 4 คน เป็น เด็ก ปกติ
จำนวน 2,636 คน มีผลการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 85.39 โดยแยกเป็นรายด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ
95.11 ด้านอารมณ์และจิตใจ อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 95.49 ด้านสังคม อยู่ในระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 95.97 และด้านสติปัญญา อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.94
2.2 ผลการทดสอบและประเมิ น คุณ ภาพการศึ กษาระดั บชาติ (O-NET/NT)
ปีการศึกษา 2561
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ยรวมสูงขึ้น 3.95 และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมกับระดับ
สพฐ. ระดับประเทศ พบว่า ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับสพฐ. และ
ระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 8 ของสพฐ. ซึ่งอยู่ในลำดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา
(ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 9 ของ สพฐ.)
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ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปี
การศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ลดลง -1.92 แต่ค่าเฉลี่ยรวมทุกสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
3.01 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับประเทศ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าทั้งระดับสพฐ. และระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดั บที่
12 ของ สพฐ.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จากผลการทดสอบทางการศึ ก ษาระดั บ ชาติ ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีการศึกษา
2561 เปรียบเทียบกับ ปีการศึกษา 2560 พบว่า ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ แ ก่ ภาษาอั ง กฤษ คณิ ต ศาสตร์ และวิท ยาศาสตร์ ซึ่ ง ค่ าเฉลี่ ย กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้
ภาษาไทยและสั งคมศึ กษาฯ ลดลง แต่ ค่าเฉลี่ยรวมทุ กสาระการเรียนรู้ เพิ่ม ขึ้น 0.38
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมกับระดับสพฐ. ระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่ำกว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ โดยภาพรวมเป็นลำดับที่ 4 ของ สพฐ.
ซึ่งอยู่ในลำดับที่ต่ำกว่าจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 2 ของสพฐ.)
ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การประเมิน ความสามารถพื้ นฐานของผู้ เรียนระดับ ชาติ (National Test : NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็ นการวัดความสามารถพื้ นฐานสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านภาษา
(Literacy) ด้ า นคำนวณ (Numeracy) และด้ า นเหตุ ผ ล (Reasoning Abilities) ผลการ
ทดสอบ ปีการศึกษา 2561 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2560 พบว่าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก
ปีที่ผ่านมา 2 ด้ าน ได้แก่ ด้านการคำนวณและด้านเหตุ ผ ล ซึ่งค่ าเฉลี่ยด้านภาษาลดลง
0.63 แต่ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 4.59 เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับสพฐ. ระดับประเทศ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผ ล โดยภาพรวมเป็ นลำดับ ที่ 13 ของ สพฐ. ซึ่งอยู่ใน
ลำดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2560 เป็นลำดับที่ 14 ของสพฐ.)
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3. ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1 ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ของสถานศึกษา 120 แห่ง
ดังนี้
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ในภาพรวมสถานศึกษา
อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 5.00 ระดับดีเลิศ ร้อยละ 40.83 ระดับดี ร้อยละ 53.33
และระดับปานกลาง ร้อยละ 0.83
ระดับคุณภาพ

มาตรฐาน

กำลัง
พัฒนา

ปาน
กลาง

ดี

ดีเลิศ

ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์
ทีเ่ น้นเด็กเป็นสำคัญ
ภาพรวม

0
0

0.83
0.83

55.00
59.17

32.50
34.17

11.67
5.83

0

0.83

50.00

43.33

5.83

0

0.83

53.33

40.83

5.50

ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
เพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา ระดับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ในภาพรวม
สถานศึกษาอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ร้อยละ 3.33 ระดั บดีเลิศ ร้อยละ 35.83 และระดับดี
ร้อยละ 60.83
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน
กำลัง
ปาน
ยอด
พัฒนา

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหาร
และการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ภาพรวม

กลาง

ดี

ดีเลิศ

เยี่ยม

0
0

3.33 63.33 30.00 3.33
0 50.83 44.17 5.00

0

0.83 55.83 38.33 5.00

0
0 60.83 35.83 3.33
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3.2 การพัฒนาคุณภาพภาษาไทย
3.2.1 ในปี 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ได้ แ จ้ ง นโยบาย “เดิ น ห น้ า และพั ฒ นาการอ่ า นออกเขี ย นได้ : นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทุกคนอ่านออกเขียนได้” โดยให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังนี้
1) คัดกรองการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2561 ทุกคนตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 - มกราคม 2562
2) จัดทำข้อมูลผลการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 เป็ นรายบุ ค คล หากพบว่ า มี นั ก เรีย นที่ ยั ง อ่ านไม่ อ อก เขีย นไม่ ได้ ให้ จั ดทำแผน/
โครงการเพื่อพัฒนาและซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายบุคคลอย่างเร่งด่วน เช่น การสอน
ซ่อมเสริมในช่วงเช้ าก่อนเข้าเรียน พักกลางวันหรือหลังเลิกเรียน โดยอาจใช้วิธีการสอน
แบบแจกลูกสะกดคำหรือวิธีการอื่นๆ ที่ พิจ ารณาแล้วว่าเหมาะสมกับ ผู้เรียนและขอให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนกำกับติดตามการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อย่างใกล้ชิด
3) รายงานผลการดำเนิ น การคั ดกรองและแนวทางการพั ฒ นาและ
ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาทุกเดือน
3.2.2 พัฒ นาการเรียนภาษาไทยของนักเรียนเป็นรายบุค คลอย่างต่อเนื่อง
โดยประเมินความสามารถในการอ่านและเขียนของนักเรียนทุกคนด้วยเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
1) ประเมิ น ความสามารถในการอ่ า นและการเขี ย นของนั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกคน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
2) ประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และให้โรงเรียนนำผลการประเมินรายบุคคล
ไปพัฒนาแก้ไขนักเรียนที่มีข้อบกพร่องต่อไป
3.2.3 ดำเนินการพัฒนาความสามารถครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดกิจกรรม
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒ นาความสามารถของครูผู้ส อนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4 ด้านการอ่านจับใจความ อ่านวิเคราะห์และเขียนสื่อสาร ระหว่าง
วันที่ 22 - 23 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพาน ผู้เข้ารับการอบรม
จำนวน 126 คน
2) อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถของครูผู้ส อนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ด้านการรู้เรื่องการอ่านตามแนวทาง PISA ระหว่างวันที่ 15-16
กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบางสะพาน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 130 คน
รายงานผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

58
3.2.4 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาไทยให้แก่นักเรียนทุกปี ดังนี้
1) กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่และระดับภาค
2) กิจ กรรมการแข่ง ขัน ทัก ษะภาษาไทยในโครงการรัก ษ์ภ าษาไทย
เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ
3) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเข้าร่วมแข่ง ขันตามที่หน่วยงานอื่นๆ
เป็นผู้จัด เช่น การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรรม
3.2.5 นิเทศติด ตาม ให้ ค ำปรึก ษาและช่วยเหลือ ครูภ าษาไทยให้ส ามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning การใช้สื่อประกอบการสอน และการ
วัดประเมินผล ให้ถูก ต้องเหมาะสมและเกิ ดประสิทธิภ าพในรูป แบบการนิเทศในระดั บ
ห้องเรียนการนิเทศทางไกลผ่านทางโทรศัพท์หรือกลุ่ม Line
ปัญหา และอุปสรรค
จากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ 2561 ถึงแม้จะ
ประสบความสำเร็จ จากการนำนโยบายสู่ก ารปฏิบั ติ ทำให้ เกิ ดคุ ณ ภาพทางการศึก ษา
นัก เรีย นได้ รับ โอกาสทางการศึ ก ษา อย่างมี คุ ณ ภาพและทั่ วถึง แต่ ก็ยั ง พบว่าอุ ป สรรค
ในการดำเนินงาน พอสรุปได้ ดังนี้
1. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ทำให้ใกล้สิ้น
ปี ง บประมาณ มี โ ครงการที่ ผู้ รับ ผิ ด ชอบจะดำเนิ น งานค่ อ นข้ า งมาก อั น เนื่ อ งมาจาก
ผู้รับผิดชอบไม่ดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนต้องมา
เข้าร่วมประชุม การใช้งบประมาณเป็นไปแบบเร่งรีบ ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็น
2. การจัดสรรงบประมาณที่เป็นวงเงินรวม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บางส่ วนถู ก จัด สรรเพิ่ ม ให้ เป็ น ค่ า ตอบแทนกั บ การจ้ างบุ ค ลากรในสำนั ก งาน เขตพื้ น ที่
การศึกษา ซึ่งเป็นงบที่ผูกพันต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป ทำให้งบประมาณที่ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพลดน้อยลงไป
3. งบประมาณในส่วนที่เป็นงบประจำ มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเกือบทุกปีงบประมาณ
สามารถคิดเป็นร้อยละ 30 ของงบประมาณ พัฒนาคุณภาพที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (วงเงิน
รวมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งแต่ล ะปีงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ได้จัดสรรงบพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติมให้
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4. การจัดสรรงบประมาณไปยังผู้รับผิดชอบส่วนหนึ่งบริหารงบประมาณ โดยไม่มี
โครงการรองรับการใช้จ่ายงบประมาณ
จากสภาพปัญหาที่ปรากฏ ล้วนเป็นปัญหาภายในองค์กร ที่ต้องได้รับการแก้ไขให้
หมดไป หรือน้อยลง เพื่อสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะการบริหารงบประมาณ
ต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนเป็นสำคัญ
ข้อเสนอแนะ
จากผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจารณาแล้ว พบว่า ควรมีการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงาน ดังนี้
1. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาควรสนั บ สนุ น พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้
ความสามารถด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
2. สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาป ระจวบคี รี ขั น ธ์ เขต 1
ควรปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องของการตรวจสอบบัญชีทางการเงิน
และพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
3. สถานศึกษาควรมีการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะโภชนาการที่ดีตามแนวทางของ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
4. สถานศึกษาควรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ด้านเทคนิคอื่น ๆ ที่หลากหลาย
5. สถานศึกษาควรเร่งรัดพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ให้สูงขึ้นโดยเน้นวิชาคณิตศาสตร์
6. สถานศึ ก ษาควรพั ฒ นาผู้ เรี ย นในการสอบ NT ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 3
ด้านเหตุผลเพิ่มขึ้น
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ผลแห่งความสำเร็จ (Success)
จากการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์ โดยมีผ ลการดำเนินงานตาม
โครงการที่ทำให้เกิดรางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขันผลงานของผู้บริหาร ครูและ
นักเรียนในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประเทศ ดังนี้
รางวัลความสำเร็จจากการประกวดแข่งขัน
1. ส ถานศึ ก ษ าในสั ง กั ด ส ำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษ าประถมศึ ก ษ า
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับรางวัล ความสำเร็จ จากการแข่งขันมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดนครปฐม
โดยมีผลการแข่งขันอยู่ในอันดับที่ 25 จากจำนวนทั้งสิ้น 48 เขต สรุปเหรียญรางวัล ดังนี้
ชนะเลิศ
5

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 1
4

รอง
ชนะเลิศ
อันดับ 2
10

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

105

68

27

24

2. รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ได้แก่
ที่ กลุ่ม/สาระ

รายการกิจกรรม
การแข่งขันเวทคณิต
1 คณิตศาสตร์ ป.1 - ป.3
ศิลปะ การแข่งขันการสร้างภาพด้วย
2 ทัศนศิลป์ การปะติด ม.1 - ม.3
ศิลปะ การแข่งขันเดี่ยวจะเข้
3 ดนตรี
ป.1 - ป.6
ศิลปะ การแข่งขันวงอังกะลุง
4 ดนตรี
ม.1 - ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบาย
เรียนรวม สี ประเภทนักเรียนออทิสติก
5 ศิลปะ
ป.1-ป.6

สถานศึกษา

ครูผู้ฝึกสอน

โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน
โรงเรียนสมาคม
เลขานุการสตรี 1
โรงเรียน
บ้านมรสวบ
โรงเรียน
บ้านห้วยน้ำพุ

นางสาวณัชญ์ชญาน์
แตงหนู
นางธนิศานันท์
รฐาคงสินธนชัย
นายปิยเทพ
ไชยวารี
นายอนุรักษ์
นางแก้ว

โรงเรียนอนุบาล
บางสะพาน

นางสาววจี
สลักคำ
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3. สรุปโรงเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ เรียงลำดับจากมากไปหา
น้อย ดังนี้
ที่

โรงเรียน

จำนวน
เหรียญ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

บ้านในล็อค
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
บ้านไชยราช
บ้านทองมงคล
หาดสนุกราษฎร์บำรุง
อนุบาลบางสะพาน
บ้านคั่นกระได
บ้านมรสวบ
บ้านหนองห้วยฝาด
บางสะพาน
วัดธงชัยธรรมจักร
บ้านทุ่งกะโตน
บ้านบางสะพานน้อย
อนุบาลเมืองฯ (สละชีพ)
บ้านวังน้ำเขียว
วัดดอนยาง
บ้านห้วยน้ำพุ
อรุณวิทยา
กิตติคุณ
บ้านดอนทอง
บ้านบางเจริญ

9
7
7
6
5
5
5
5
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ที่
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

โรงเรียน

บ้านช้างเผือก
บ้านย่านซื่อ
บ้านไร่บนสามัคคี
สมาคมเลขานุการสตรี 1
บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35

มูลนิธิศึกษา
บ้านดอนสง่า
บ้านทองอินทร์
บ้านคลองลอย
บ้านคลองวาฬ
อนุบาลบางสะพานน้อย

บ้านสีดางาม
บ้านอ่างทอง
บ้านยางเขา
บ้านดอนสำราญ
บ้านท่าฝาง
บ้านคอกช้าง
บ้านหนองปุหลก
บ้านหนองเสือ
สามัคคีร่วมจิต
รวมทั้งสิ้น

จำนวน
เหรียญ

2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
105
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เป็นตัวแทนในการเข้ารับ มอบโล่รางวัล เกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๒ รางวัล "ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๘ และ ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระเรียนรู้
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นลำดับที่ ๔ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ครูแกนนำ และตัวแทนนักเรียนจาก โรงเรียนบ้านดงไม้งาม โรงเรียนธนาคารออมสิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำเยาวชน…รักษ์พงไพร โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิม
พระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ” ณ โรงแรม
กานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ
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โรงเรียนบางสะพานนำเสนอผลงานโครงการโรงเรียนสุจริต
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเอวานา กรุงเทพมหานคร

โรงเรี ย น ในสั ง กั ด ผ่ า นการป ระเมิ น และได้ รั บ ตราพระราชทาน "บ้ า น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ น้ อ ยประเทศไทย "วั น ที่ 22 สิ ง หาคม 2562 ณ ห้ อ งฟิ นิ ก ซ์ ๑-๓
อิมแพคเอ็กซิปิชั่นฮอลล์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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โรงเรียนบ้านดอนทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการจัดนิทรรศการ
นำเสนอผลงานการประกวดโรงเรีย นที่ มี วิธีป ฏิ บั ติที่ เป็น เลิศ (Best Practices) การจั ด
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ. 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่
4 (Cluster) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนในสังกัดได้รับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย
อินโฟกราฟิก (Infographics) โรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ด้วยอินโฟกราฟิก (Infographics)
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการจัดกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาการ
คำนวณด้วย Active Learning วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
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โรงเรียนอนุบาลทับสะแกได้รับโล่รางวัลโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste
School) ปี 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562
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ภาคผนวก
ที่ปรึกษาและคณะทำงาน

ที่ปรึกษา
นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก
นายสมหวง ขุนพรหม

รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

คณะทำงาน
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศึกษานิเทศก์ทุกท่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นางกนกวรรณ ญาณกิตติ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางเสาวรรณี ธรรมโร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
นางพรรณทิพา ชูชื่น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางเกตุแก้ว อัตตะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายไพบูลย์ แสงประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางปนิตา เรืองฤทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
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