
  รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ  ๒๕๕๙ 

     ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
ประถมศกึษาประจวบครีขีนัธ์ เขต ๑ 
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งานติดตามฯกลุ่มนโยบายและแผน         โทร ๐๓๒๖๖๒๐๓๑-๔ ต่อ ๒๔ 
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พระบรมราชโชวาท พระราชด ารัสเกี่ยวกับการศึกษา  
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

                     “...ต้องพัฒนาอาชีพความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอาชีพไม่ใช่ 
         เพียงแต่ปลูกผัก ถั่ว งาให้หลานเฝ้า แต่เป็นเรื่องของความอยู่ดีกินดี ความรู้  

การศึกษาที่กล่าวว่า ต้องช่วยให้การศึกษาดีขึ้น เพราะถ้าการศึกษาไม่ดี คน ไม่
สามารถท างาน การศกึษาตอ้งไดท้กุระดบั ถา้พดูถงึระดบัสงู หมายความวา่ 
นกัวทิยาศาสตรข์ัน้สงู ถา้ไมม่กีารเรยีนขัน้ประถม อนบุาล ไมม่ทีางทีจ่ะใหค้นไทย 
ขึ้นไปเรียนขั้นสูง หรือเรียนขั้นสูงไม่ดี ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ดี เพราะขั้นสูงนั้นต้องมี 
รากฐานจากขัน้ต่ า ถา้ไมม่กีเ็รยีนขัน้สงูไมรู่เ้รือ่ง...” 

ความตอนหนึง่ ในพระราชด ารสั 
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา 

วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



ค าน า 

เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยสรุปผลการด าเนินงานจากโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่จัดท าขึ้นตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายและกลยุทธ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง ๔ กลยุทธ์  ซึ่งได้รวบรวมและสรุปผลการด าเนินงาน
ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไว้ในเอกสารฉบับนี้เพ่ือน าเผยแพร่ 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
แก่สถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ให้ข้อมูลภาพ
กิจกรรมการด าเนินงานและความร่วมมือในการจัดท าเอกสารรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๙ ท าให้เอกสารรายงานผลการด าเนินงานของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
 ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



สารบัญ 

 
หน้า 

         
ส่วนที่  ๑ สภาพทั่วไป        1 

 อาณาเขต ที่ตั้ง        1                                                                                       
  ผู้บริหาร และองค์คณะ       2 
  ข้อมูลด้านการศึกษา       8  
ส่วนที่  ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา      14 
  วิสัยทัศน์        14 
   พันธกิจ        14 
   เป้าประสงค์        14 
   กลยุทธ์        15  
ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน       16 
  กลยุทธ์ที่ ๑        16 
  กลยุทธ์ที่ ๒        25 
  กลยุทธ์ที่ ๓        26 
  กลยุทธ์ที่ ๔        29 
            ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ    55  
ส่วนที่ ๔ ผลงานที่ได้รับรางวัล       106  
ส่วนที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๙    108 
            นโยบายการพัฒนาการศึกษาของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑    
            วิสัยทัศน์         
  พันธกิจ          

 เป้าประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๑ 

 

   

 
ส่วนที่ ๑  สภาพทั่วไป 

อาณาเขต  ท่ีตั้ง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ ตั้งอยู่เลขท่ี ๓๒๙/๑หมู่ที่ ๒  
บ้ำนหนองหิน ต ำบลคลองวำฬ อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนื้อที่ ๑๕ ไร่เศษ  

ทิศเหนือ  ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี 
  ทิศใต้   ติดต่อจังหวัดชุมพร 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อทะเลอ่าวไทย 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 

เขตบริการการศึกษาประกอบด้วย 
๑. อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  มี ๕ ต ำบล ได้แก่ เกำะหลัก คลองวำฬ ห้วยทรำย บ่อนอกและอ่ำวน้อย 
๒. อ ำเภอทับสะแก มี ๖ ต ำบล ได้แก่ เขำล้ำน ทับสะแก นำหูกวำง แสงอรุณห้วยยำง อ่ำงทอง 
๓. อ ำเภอบำงสะพำน มี ๗ ต ำบล ได้แก่ ก ำเนิดนพคุณ ชัยเกษม ทองมงคล ธงชัย พงศ์ประศำสน์ แม่

ร ำพึง  ร่อนทอง   
๔. อ ำเภอบำงสะพำนน้อย มี ๕ ต ำบล ได้แก่ช้ำงแรก ไชยรำช ทรำยทอง บำงสะพำน ปำกแพรก 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๒ 

 

 
ผู้บริหารการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์ เขต ๑ 

ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

   

  

                                                                                                                                                       

 

 

                
 
                                                                                                                  
                                                                         
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายสุรวิท  ทับเหล็ก 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายประเสริฐ  ครอบแก้ว 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายสมหวง  ขุนพรหม 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายเฉลมิพล  พินทอง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายไพรัช  มณีโชติ 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๓ 

 

 

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน/ศูนย์ ICT  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 
 
 

  
 
                          

                                                                                              
 
 

    
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
  
 
              
 
 
 
 
 
 

 

นายบดนิทร์เดช  แสงสุวรรณ 
กลุ่มนิเทศตดิตามและประเมินผล 

การศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

นายสุวรรณ จันทร์ศรี  
กลุ่มบรหิารงานบุคคล 

 

นางวรรณภิา  คฤหานนท์ 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 

นางสาวอรสา  คูภากรณ์  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศกึษา 

 

นางภทัร์ชาพร  อุ่นยวง 
กลุ่มบรหิารงานการเงิน 

และสินทรพัย์ 

นางสาวนรารตัน์  รักสม 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

นางเรวดี  บุตรเล็ก 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่ม 

อ านวยการ 

นางอนุชทิตา  สีมาพานิช 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่ม 
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

 
 
 
 

นายปรัชญา  อาษา 
ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.ศูนย์ 

   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๔ 

 

 
จ านวนบุคลากรที่เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

ของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๑ 

 
 

 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

               นายวิสิทธิ์  ญาณกิตติ 

       ศึกษานิเทศก์ ช านาญการพิเศษ 

               นายสม  ทับเนียม 

             พนักงานขับรถยนต์ 

               นายวิวัฒน์  ฤทธิเดช 

       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๕ 

 

จ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
แยกเป็นระดับบริหารและปฏิบัติงานรายกลุ่ม/ตสน. /ศูนย์ ICT 

ต าแหน่ง 
จ านวน 

รวม 
ชาย หญิง 

ผู้อ ำนวยกำร 1 - 1 

รองผู้อ ำนวยกำร 5 - 5 

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/ตสน. 2 6 8 

กลุ่มนิเทศฯ 2 11 13 

กลุ่มนโยบำยและแผน - 7 7 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 1 10 11 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ - 9 9 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ - 8 8 

กลุ่มอ ำนวยกำร 8 8 16 

กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน - 2 2 

หน่วยตรวจสอบภำยใน - 1 1 

ศูนย์ ICT 2 - 2 

รวม 21 62 83 

แหล่งข้อมูล ข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษา 10 มิถุนายน 2559 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๖ 

 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
              ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์
ประธานกรรมการ 

นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ 
กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล 
ผู้แทนผู้บริหารฯของรัฐ 

นางสาวรวงแก้ว  วงศ์คงเดิม 
ผู้แทนผู้บริหารฯของเอกชน 

นายอาจิณ  คงสงฆ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

นางสุนันท์  ประสพผล 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยฯ 

นางสาวปุญณิศา  แสงอัคคี 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย 

นางสาวอรทัย  ทินวงศ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 

นางศิริรุ่ง  หทัยรัตนานนท์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะฯ 
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คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กศจ.) 

1. นำยทวี  นริสศิริกุล  ผู้วำ่รำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ประธำนกรรมกำร 
2. นำยศรีชัย  พรประชำธรรม  ศึกษำธิกำรภำค 5   กรรมกำร 
3. นำยสุรนิทร์  บัวงำม ผู้แทนส ำนกังำนคณะกรรมกำร   กรรมกำร 

                         กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
4. นำยธีระ  นรสิงห์  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  กรรมกำร 
5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นภำพร  นำคทิม  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

                                             กำรอุดมศึกษำ   กรรมกำร 
6. นำงคงพสิิฏฐ์  ไชยวงศ์  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครู กรรมกำร 

                            และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
7. นำงอนชุทิตำ  สีมำพำนิช  ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม  กรรมกำร 

                                สถำนศึกษำเอกชน 
8. นำยเธียร  เธียรถำวร  ผู้แทนส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบ กรรมกำร 

                           และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย 
9. นำยธนศร  ดอกเดื่อ  ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กรรมกำร 
10. นำยธีรยุทธ  ส ำรำญทรัพย์  ท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กรรมกำร 
11. นำยนิพนธ์  สุวรรณำวำ  ประธำนสภำอุตสำหกรรม   กรรมกำร 

                              จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
12. นำยศุภอัฐ  ณรงค์ฤทธิ์  ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรรมกำร 
13. นำยเสถียร  เหล่ำคนคำ้  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ  กรรมกำร 

                              จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
14. นำยเกริกชัย  ชำติไทยไตรรงค์  วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขนัธ์  กรรมกำร 
15. นำยสนิท  บุญก่อสกุล  ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถ่ิน   กรรมกำร 
16. นำงอ ำพนั  รุ่งแจ้ง  ผู้แทนภำคประชำชนในท้องถ่ิน   กรรมกำร 
17. นำงอัฐชลี  หนูสวี  ผู้แทนขำ้รำชกำรครูในท้องถ่ิน   กรรมกำร 
18. นำยพิศิษฐ์  รอดทิม  ผู้แทนข้ำรำชกำรครูในท้องถ่ิน   กรรมกำร 
19. นำยชำญวทิย์  อุณหสุทธิยำนนท์          กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
20. ผู้ช่วยศำตรำจำรย์เสงี่ยม  บุษบำบำน               กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
21. บำทหลวงนที  ธีรำนุวรรตน์                กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
22. นำยบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ศึกษำธกิำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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ข้อมูลด้านการศึกษา 
จ านวนสถานศึกษาในเขตบริหารจัดการของ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
แยกเป็นรายอ าเภอ รายสังกัด 

อ าเภอ 
จ านวน (สถานศึกษา) รวม 

(โรงเรียน) สังกัด สพป. สช. อปท. สอศ. 
เมืองฯ 36 7 3 1 47 
ทับสะแก 27 2 - - 29 
บำงสะพำน 36 1 - 1 38 
บำงสะพำน
น้อย 

23 1 - - 24 

รวม 122 11 3 2 138 
 
 

จ านวนโรงเรียน จ านวนครู และจ านวนนักเรียนสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

แยกเป็นรายอ าเภอ 

อ าเภอ จ านวนโรงเรียน 

จ านวนคร ู
(รวมผู้บริหารและ

ครูผู้สอน) 

นักเรียน 
ชาย หญิง 

(ทุกระดับชั้น) 

เมืองฯ 36 324 6,165 

ทับสะแก 27 210 3,816 
บำงสะพำน 36 443 9,099 
บำงสะพำนน้อย 23 262 5,014 
รวม 122 1,239 24,094 

     แหล่งข้อมูล  ข้อมูลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2559 
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ข้อมูลศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
จ านวน ๑๙ ศูนย์  แยกเป็นรายอ าเภอ 

 
อ าเภอ ศูนย์ส่งเสริมฯ  

กลุ่มโรงเรียน 
จ านวนโรงเรียน 

ในกลุ่ม 
จ านวนนักเรียน 

ในกลุ่ม 

เมือง 

บ่อนอก 
อ่ำวน้อยนิคม ๑ 
อ่ำวน้อยนิคม ๒ 
อ่ำวน้อยนิคม ๓ 
คลองวำฬ 
ห้วยทรำย 

๘ 
๖ 
๕ 

๑๒ 
๙ 
๔ 

663 
957 
818 

2,214 
797 
716 

ทับสะแก 

ห้วยยำง 
ทับสะแกนำหูกวำง 
เขำล้ำนพฒันำ 
อ่ำงทอง 

๗ 
๗ 
๖ 
๘ 

914 
994 
877 

1,031 

บำงสะพำน 

ธงชัย 
แม่ร ำพึงพงศ์ประศำสน ์
ชัยเกษม 
ก ำเนิดนพคุณ 
ร่อนทองมงคล 

๖ 
๘ 
๘ 
๗ 

๑๐ 

1,008 
1,599 
1,247 
1,555 
3,690 

บำงสะพำนน้อย บำงสะพำน 
ไชยรำชชำ้งแรก 
ทรำยทอง 
บ้ำนปำกแพรก 

๕ 
๗ 
๖ 
๕ 

788 
2,306 
614 

1,306 
รวม       ๔  อ ำเภอ                 ๑๙ ศูนย์ ๑๓๔  24,094 
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ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ที่ผ่านเกณฑ์ 
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2558 กับ 2559  

 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
ระดับ 
ชั้น 

จ านวน
นักเรียน
ปกติ(คน) 

ผ่านเกณฑ์
การอ่าน 

ดีเยี่ยม-พอใช้ 
(คน) 

ผ่านเกณฑ์
การเขียน 

ดีเยี่ยม-พอใช้ 
(คน) 

จ านวน
นักเรียนปกติ

(คน) 

ผ่านเกณฑ์
การอ่าน 
ดีเยี่ยม-

พอใช้ (คน) 

ผ่านเกณฑ์
การเขียน 
ดีเยี่ยม-

พอใช้ (คน) 
ป.1 2,724 2,066 2,023 2,592 2,103 2,244 
ป.2 2,567 2,285 2,143 2,527 2,527 2,329 
ป.3 2,624 2,390 2,225 2,515 2,425 2,397 
ป.4 2,543 2,369 2,237 2,483 2,406 2,399 
ป.5 2,616 2,452 2,273 2,484 2,339 2,351 
ป.6 2,353 2,241 2,137 2,555 2,445 2,476 

 
แหล่งข้อมูล     กำรรำยงำนผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนทำงระบบ e-mes 
                    ส ำนักติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  สพฐ.  ปีกำรศึกษำ 2558  
                    ภำคเรียนที่ 2 ณ 31 มี.ค.59 และปีกำรศึกษำ 2559 ภำคเรียนที่ 1 ณ 31 ส.ค.59 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑                           

เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒557 กับ ปีการศึกษา 2558 

ปี
การศึกษา 

จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย 
+เพิ่ม 
-ลด ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 

2557 1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 49.03 
2558 2,275 51.05 50.35 36.50 46.85 44.10 45.80 

+เพิ่ม / 
- ลด 

 +4.31 -2.70 -0.04 +1.53 -1.72 -3.23 

 

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงาน 
จ านวน 
นักเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมเฉลี่ย 
+เพิ่ม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ 

สพป.ประจวบฯ 
เขต1 

2,275 51.05 50.35 36.50 46.85 44.10 45.80 

สพฐ. 471,307 48.39 47.64 36.61 41.76 41.55 43.19 
+ สูงกว่า /  
- ต่ ากว่า  
   สพฐ. 

 
+2.66 +2.71 -0.11 +5.09 +2.55 +2.61 

 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑                      
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒557 กับ ปีการศึกษา 2558 

ปีการ 
ศึกษา 

จ านวน 
นร. 

กลุ่มสาระฯ รวมเฉลี่ย 
ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ +เพ่ิม /– ลด 

2557 840 35.19 47.28 25.27 28.78 38.78 35.06 
2558    753 41.52 44.63 27.28   30.15 36.56 36.03 
+ เพิ่ม/ 
- ลด 

 
+6.33 -2.65 +2.01 +1.37 -2.22 +0.97 

  
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2558 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

กลุ่มสาระฯ รวมเฉลี่ย 
+เพิ่ม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ฯ 

สพป.ประจวบฯ 
เขต1 

   753 41.52 44.63 27.28 30.15 36.56 36.03 

สพฐ. 491,775 42.89 46.42 30.16 32.42 37.88 37.95 
+ สูงกว่า /  
-ต่ ากว่า สพฐ. 

 
-1.37 -1.79 -2.88 -2.27 -1.32 -1.92 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

2557 55.83 47.91 53.60 52.45 
2558 53.09 47.78 54.48 51.78 

      +เพิ่มขึ้น/ 
       -ลดลง 

-2.74 -0.13 +0.88 -0.67 

แหล่งข้อมูล : รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                 ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ หน้า ๑๓ 

 

     ผลการบริหารจัดการตามจุดเน้น สพฐ. 2 ด้าน ประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2559 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 

จุดเน้น สพฐ. ด้าน คะแนนเฉลี่ย กลยุทธ์ คะแนนเฉลี่ย 

กำรพัฒนำผู้เรียน  2.70 1 4.00 

ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 4.33 2 5.00 

 
 
เฉลี่ยรวม 

 
 

3.52 

3 - 
4 4.00 

เฉลี่ยรวม 4.33 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม 

        แหล่งข้อมูล : รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่ 
                         การศึกษาตามกลยุทธ์ จุดเน้น ของ สพฐ. ประจ าปีงบประมาณ 2558 และ 2559            

ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ 
                                      เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2558 กับ 2559 

 
มาตรฐานที่ 

 
 

ปีงบประมาณ 2558 (2557) ปีงบประมาณ 2559 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

1. 28.60 ดีเยี่ยม 27.91 ดีเยี่ยม 

2. 30.00 ดีเยี่ยม 27.00 ดีเยี่ยม 

3. 30.00 ดีมาก 31.00  ดีมาก 

รวม 88.60 ดีเยี่ยม 85.91 ดีเยี่ยม 

      แหล่งข้อมูล : รายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่ 
                       การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่ประจ าปีงบประมาณ 2558  
                      และ 2559            
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ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิสัยทัศน์  
 มุ่งม่ันสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

พันธกิจ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ 

ค่านิยมหลักของคนไทย 12ประการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบ 

ต่อคุณภาพการศึกษา 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและ 

จัดการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 6 เป้าหมายคุณภาพสู่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

เป้าประสงค์    
๑. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยตามช่วงวัยและได้สมดุล 

 และนักเรียนระดับการศึกษาข้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างทั่วมีคุณภาพและเสมอภาค 
๓. นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔ . ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน มีทักษะที่ เหมาะสม  

และมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
๖. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการ างานเน้นการบริหารแบบมีส่ วนร่วมและ 

ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
๗. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

7. 1  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่อันดับ 1 ใน 10 
 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 
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7.2  ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3  

7.3 ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
รวม 3 ด้านเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
         8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             8.1 ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
และคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 0.50 
            8.2 ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกมิติเพ่ิมขึ้น 0.50 
            8.3 การด าเนินงาตามแผนปฏิบัติราชการ (KRS) คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลยุทธ์เพิ่มข้ึน 0.50 
            8.4 ผลการด าเนินงานจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

กลยุทธ์ 
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
          กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน 
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  
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ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสถำนศึกษำในสังกัด ให้มีคุณภำพ โดยกำรประกำศเป็นวำระ 2 ปี 
6 เป้ำหมำยคุณภำพสู่ 1 คุณภำพผู้เรียน ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ ประจ ำปีงบประมำณ 2559  
มีโครงกำรที่ด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำน 4 กลยุทธ์ โดยมีผลกำรด ำเนินงำนรำยกลยุทธ์ รำยโครงกำร ดังนี้ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีผลการด าเนินงาน
โครงการ ดังนี้ 
 1. การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาค
ตะวันออก และระดับชาติ   
            เพ่ือเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้ใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมให้นักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันระดับ
ภำคและระดับประเทศ ผลกำด ำเนินกำร ดังนี้ 

  1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งนักเรียนประกวด
แข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 65 ระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก จ ำนวน 362 คน จ ำนวน
กิจกรรม 125 รำยกำร ระหว่ำงวันที่ 18 – 20 ธันวำคม 2558 ณ จังหวัดอ่ำงทอง 

        ผลการแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก 
        รำงวัลเหรียญทองชนะเลิศ 2 รำงวัล ได้แก่  
        กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-4 โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด 

อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
       กำรสร้ำงสรรค์ผ้ำด้วยกำรปะติด โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ 
       รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ อันดับ 1 มี 1 รำงวัล ได้แก่  
       กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 

อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
       รำงวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 3 รำงวัล 
       กำรประกวดร้องเพลงระดับชั้นมัธยมศึกษำปี่ 1 – 3 โรงเรียนบ้ำนทองมงคล อ ำเภอ 

บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๑๗ 
 
 
 

         กำรแข่งขันท ำอำหำรน้ ำพริกผักสดเครื่องเคียง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 
โรงเรียนบ้ำนดงไม้งำม อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

         กำรแข่งขันจัดสวนถำดแบบแห้ง ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้ำนย่ำนซื่อ 
อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งนักเรียนในสังกัด 
ที่ได้รับเกียรติบัตรล ำดับที่ 1 – 3 ในระดับภำคเข้ำร่วมประกวดแข่งขันระดับชำติ 

         ผลการแข่งขันระดับชาติ 
         รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรสร้ำงสรรค์ภำพด้วยกำรปะติดชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3 

ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันวำดภำพลำยเส้นชั้นมัธยมศึกษำปี่ที่ 1 – 3 โรงเรียน 

บ้ำนในล็อค อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
         รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันท ำอำหำรน้ ำพริกผักสดเครื่องเคียง โรงเรียนบ้ำนดงไม้งำม 

อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         รำงวัลเหรียญทอง กำรประกวดมำรยำทงำมอย่ำงไทย ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง

ทำงสติปัญญำ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้ำนในล็อค อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

        รำงวัลเหรียญทอง กำรแข่งขันกำรจัดสวนถำดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่อง
ทำงกำรเรียนรู้ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้ำนย่ำนซื่อ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

       รำงวัลเหรียญทองแดง กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  – 3 
โรงเรียนบำนทองมงคล อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

       รำงวัลเหรียญทองแดง กำรประกวดหนังสือเล่มเล็ก โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

       จำกกำรที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำร
จัดกำรประกวดแข่งขันในระดับเขตพ้ืนที ่และประสำน สนับสนุน ส่งเสริมให้ครู นักเรียนที่เป็นตัวแทน 
ไปประกวดแข่งขันในระดับภำคกลำงและภำคตะวันออก และระดับชำติ ครูผู้บริหำร นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน มีควำมพึงพอใจในระดับมำก ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรในระดับเขตพ้ืนที่ 
ระดับภำค และระดับประเทศ จ ำนวน 269,000 จ ำนวน 

2. การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอขอวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญตาม ว 13/2556  

     เพ่ือเป็นกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เสริมสร้ำงขวัญและ 
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ก ำลังใจในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน สำมำรถจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพ่ือเสนอขอให้มีวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ และวิทยฐำนะเชี่ยวชำญ ตำมหลักเกณฑ์ ว13/2556 
วันที่ 14 – 15 พฤศจิกำยน 2558 ณ โรงแรมประจวบสำมอ่ำว อ ำเภอเมืองฯ จังหวดประจวบคีรีขันธ์ 
ผู้เข้ำร่วมประชุม เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 50 คน โดยเชิญบุคคล  
ที่ควำมรู้ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์ ได้บรรยำยให้ควำมรู้แนะแนวทำงกำรจัดท ำผลงำนทำงวิชำกำร  
ที่ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก  
โครงกำรนี้ได้รับจัดสรร ส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวน 291,300 บำท  

3. การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity &Traspararency Assessment : ITA)  

   เพ่ือร่วมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมและธรรมำภิบำลในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดประชุมชี้แจงกำร

ด ำเนินงำนเตรียมรับกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity &Traspararency Assessment : ITA) ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 78 คน ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
ด ำเนินงำน จ ำนวน 5,200 บำท  

4. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559  

    เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับผู้บริหำร 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  เพ่ือกำรขับเคลื่อนนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และเพ่ือขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2559 
ทุกระดับชั้นให้สูงขึ้น จึงจัดประชุมชี้แจงกำรใช้สื่อนวัตกรรมชุดส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยและกำร
คิดค ำนวณคณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 วันที่ 8 – 10 ธันวำคม 2558 โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม 
เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนภำษำไทย คณิตศำสตร์ โรงเรียนละ 2 คน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 600 คน แบ่ง
กำรประชุม เป็น 4 แห่ง ได้แก่ ผู้เข้ำประชุมที่สถำนศึกษำตั้งอยู่ในเขต อ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอทับสะแก 
อ ำเภอบำงสะพำน และอ ำเภอบำงสะพำนน้อย  เพ่ือแจ้งนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนให้ ผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้สอน ได้ทรำบเพ่ือน ำไปปฏิบัติหนำที่ที่รับผิดชอบให้ไปในทิศทำงเดียวกัน 
และชี้แจงกำรใช้สื ่อนวัตกรรมชุดส่งเสริมทักษะกำรอ่ำนภำษำไทยและคิดค ำนวณคณิตศำสตร์ 
นอกจำกนี้ได้มีกำรมอบเกียรติบัตรให้กับครู ผู้บริหำร โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสอบ O – NET, NT 
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ในรำยกลุ่มสำระที่มีคะแนนสูง และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ศึกษำนิเทศก์ ที่รับผิดชอบ 
นิเทศ ก ำกับ ติดตำม โรงเรียนที่ได้รับมอบหมำยให้ก ำกับ ดูแล จำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน  
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจและ
เป็นแบบอย่ำงให้เพ่ือนครู ผลกำรจัดประชุมชี้แจง และกำรจัดท ำสื่อนวัตกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยรวมได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่วมประชุม และผู้
เข้ำประชุมมีควำมเข้ำใจในกำรใช้สื่อฯ ในระดับมำก ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำร 
จ ำนวน 89,000 บำท 

6. การจัดท าซีดีชุดเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยและคิดค านวณคณิตศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 

    เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยจุดเน้นส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำร
พัฒนำผู้เรียนด้ำนทักษะและควำมสำมำรถ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำปะจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 จึงจัดท ำเอกำรชุดทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยและคิดค ำนวณคณิตศำสตร์ ให้ครูผู้สอน
น ำไปใช้จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน กำรสอนซ่อมเสริม โดยจัดท ำให้เป็นซีดี ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำน 
จับใจควำมภำษำไทย คณิตศำสตร์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 จ ำนวน 2 วิชำ 6 แผ่น ประกอบด้วย 
แผ่นซีดีภำษำไทย  คณิตศำสตร์  (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ )  แผ่นซีดีคณิตศำสตร์  (ระดับชั้ น
ประถมศึกษำปีที่ 5) แผ่นซีดี ภำษำไทย คณิตศำสตร์   (ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6) มอบให้กับ
โรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 22 โรงเรียน แบ่งเป็น 
     ครูผู้สอนน ำไปใช้พัฒนำนักเรียนได้จริง นักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรอ่ำนจับใจควำม
ภำษำไทย (Literacy) และทักษะคณิตศำสตร์ (Numberacy) ท ำให้เขียนคล่องอ่ำนคล่อง คิดเลขเร็ว  
ครูผู้สอนมีควำมพึงพอใจมำกเพรำะสื่อสำมำรถน ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนใช้งบประมำณในกำร
ด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 23,950 บำท  
 7. การรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
     เพ่ือให้ข้ำรำชกำรครู  บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรม รณรงค์ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งประเทศไทยร่วมประเทศ
ภำคีสมำชิกสมัชชำสหประชำชำติ (UN) 194 ประเทศ ได้ร่วมลงนำมในอนุสัญญำประชำชำติว่ำด้วยกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต ค.ศ. 2003 ณ ประเทศแม็กซิโก โดยประกำศให้วันที่ 9 ธันวำคม ของทุกปีเป็นกำร 
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
ได้ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ (โรงเรียนที่ร่วมโครงกำรโรงเรียนสุจริต) 
และข้ำรำชกำรที่ปฏิบัติงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำในสังกัด จ ำนวน 500 คน ร่วมเดินรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทุจริต จำกกองบิน 5 ไปยังบริเวณสนำมหน้ำศำลำกลำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 
ธันวำคม 2559 ใช้งบประมำณด ำเนินกิจกรรมทั้งสิ้น จ ำนวน 5,000 บำท 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๒๐ 
 
 
 

 8. การขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
             เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยกำรปรับลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  และ
ให้โรงเรียนสำมำรถน ำแนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมเวลำรู้ไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจกำรขับเคลื่อนนโยบำยให้แก่โรงเรียนน ำร่อง (10%ของจ ำนวนโรงเรียนทั้งหมด 122 แห่ง) 
จ ำวน 12 แห่ง ประกอบด้วยผู้บริหำรโรงเรียน ครูวิชำกำรโรงเรียนระดับประถมศึกษำและระดับ
มัธยมศึกษำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภำยใน  
ศึกษำนิเทศก์ ทุกคน ทีม Smart trainer  รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 50 คน  
     ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเขำใจนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมผ่ำนกำรรับชมกำรถ่ำยทอดทำงไกลผ่ำนดำวเทียม  
ทำงช่อง DLTV ตลอดระยะเวลำกำรประชุมตั้งแต่วันที่ 15 – 16 ตุลำคม  2559 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  และได้มีกำรนิเทศติดตำมผลระหว่ำง
เดือนพฤศจิกำยน 2558 – เดือนกุมภำพันธ์ 2559 เดือนละ 2 ครั้ง รวม 96 ครั้งจัดประชุมสร้ำงควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ ให้แก่ ผู้บริหำร ครู โรงเรียน 
ทุกโรงเรียนในสังกัด โดยในปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรขยำยผลโรงเรียนที่ร่วมโครงกำร ได้แก่ 

- โรงเรียนเป้ำหมำย 10% จ ำนวน 12 โรงเรียน 
- โรงเรียนเป้ำหมำย 50% จ ำนวน 55 โรงเรียน 

     - โรงเรียนคู่ขนำน จ ำนวน 55 โรงเรียน  
    ในกำรประชุมโรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 55 โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน  ครูวิชำกำร

โรงเรียน  ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวนทั้งสิ้น 257 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ ครึ่งวัน ผลกำรประชุม 
โรงเรียนกลุ่มเป้ำหมำย ละโรงเรียนคู่ขนำนสำมำรถน ำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติได้จริง ครูน ำควำมรู้ใช้ 
ในกำรจัดกิจกรรมเวลำเรียน ลดเวลำรู้ ผู้ปกครองมีควำมรู้ควำมเข้ำใจวัตถุประสงค์ วิธีกำรด ำเนินงำน
ตำมนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำหรับด ำเนินงำน จ ำนวนทั้งสิ้น 
101,800 บำท            

9. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558 โดยใช้ข้อสอบกลาง
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 5 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 2  

    เพ่ือกำรตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนระดับเขตพื้นที่ และประเมินผล
โดยใช้ข้อสอบกลำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มสำระ
ภำษำไทย  ปีที่ 4 – 5 กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 2 
กลุ่มสำระภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำฯ และภำษำอังกฤษ นักเรียนทุกคนได้รับ
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำมีผลกำรประเมินในภำพรวม ดังนี้ 
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         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 นักเรียนเข้ำสอบทั้งหมด 2,469 คน คะแนนเฉลี่ย 61.39   
         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 นักเรียนเข้ำสอบทั้งหมด 2,488 คน คะแนนเฉลี่ย 47.89 
         ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 นักเรียนเข้ำสอบทั้งหมด 2,564 คน คะแนนเฉลี่ย 46.48 
         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1   นักเรียนเข้ำสอบท้ังหมด   780 คน คะแนนเฉลี่ย 41.77 
         ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2   นักเรียนเข้ำสอบท้ังหมด   725 คน คะแนนเฉลี่ย 39.26       

ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 228,022 บำท 

10. การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษา 

      เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ให้มีคุณลักษณะของเขตสุจริต และผ่ำนกำรประเมิน ITA ระดับสูง และบุคลำกรของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่เป็นต้นแบบที่ดีในกำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติชอบและเพ่ือพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำย
โรงเรียนสุจริต ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ สร้ำงคุณธรรมจริยธรรม  
ในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”  พัฒนำบุคลำกรเรื่อง “1000 วิจัยโรงเรียนสุจริต” กำรประเมิน
โรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด 

      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนำบุคลำกรโดยกำร 
จัดประชุมปฏิบัติกำรกำรป้องกันกำรทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 และจัด
ทัศนศึกษำดูงำนเขตสุจริต ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 6 ศึกษำดูงำน 
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำรชั่งหัวมัน ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่ำงวันที่ 21 – 25 มกรำคม 
2559  

       ในส่วนของโรงเรียนได้มีกำรด ำเนินงำน กำรประเมินโรงเรียน สพฐ. ใสสะอำด โรงเรียนที่ผ่ำน
กำรประเมิน ได้แก่ โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลกำรประเมิน
คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐระดับสถำนศึกษำ ( ITA) เครือข่ำย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 จ ำนวน 1 แห่ง  พัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 20  จ ำนวน 26 
โรงเรียน จัดประชุม ครู นักเรียนโรงเรียนเครือข่ำยสุจริตร้อยละ 20 และจัดค่ำยเยำวชนคนดีศรีแผ่นดิน 
นอกจกนี้มีกำรเผยแพร่นวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม “โรงเรียนสุจริต” ของผู้บริหำร
โรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 1 แห่งได้แก่ โรงเรียนวัดบ่อนอก (ทองวิทยำ) โดยใช้กิจกรรมวิถีธรรมวิถีไทย 

        ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร แบ่งเป็น พัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
จ ำนวน 228,000 บำท และพัฒนำบุคลำกรโรงเรียนเครือข่ำย จ ำนวน 158,000 บำท 

11. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      เพ่ือเป็นกำรนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในสังกัด และนิเทศ 
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ติดตำมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (DLIT) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งศึกษำนิเทศก์เพ่ือด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด  
ตำมนโยบำย ดังนี้ 

1) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์ 5 ด้ำนได้แก่ ด้ำน คุณภำพ 
โรงเรียน คุณภำพผู้บริหำร คุณภำพครู คุณภำพนักเรียน คุณภำพกำรจัดกิจกรรม 

2) กำรนิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนในสังกัด ตำมมติของ 
คณะกรรมกำร ก.ต.ป.น. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนตำมวำระ 2 ปี 6 เป้ำหมำคุณภำพสู่ 1  
คุณภำพผู้เรียนซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประกำศเป็นวำระ 2 ปี 
ได้แก่ คุณภำพส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ คุณภำพโรงเรียน คุณภำพผู้บริหำรโรงเรียน คุณภำพครูผู้สอน 
คุณภำพผู้ปกครอง  คุณภำพกิจกรรมนักเรียน และนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนมำตรกำรกำรขับเคลื่อน
นโยบำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

4) นิเทศติดตำมโครงกำรพัฒนำคุณภำพภำษำไทย คณิตศำสตร์ อย่ำงเป็นะบบ 
5) นิเทศติดตำมผลโครงกำรขยำยผลกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม DLTV, DLIT  
6) นิเทศติดตำมผลค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
7) นิเทศตดตำมผลโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย 
8) นิเทศติดตำมผลนโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้  
9) นิเทศติดตำมผลโครงกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 100%  
10) นิเทศติดตำมผลโครงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ (STEM Education)  
11) นิเทศตดิตำมผลโครงกำรโรงเรียนสุจริตต้นแบบและโรงเรียนสุจริตเครือข่ำย 
12) นิเทศติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ 
13) นิเทศติดตำมโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและกำรใช้ห้องสมุด 
14) นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพ 19 ศูนย์โดยนิเทศ 

ร่วมกับผู้บริหำรโรงเรียน 
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวน 80,000 บำท 

12. การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 100% 
     เพ่ือเป็นกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  

ด้ำนกำรศึกษำ และพัฒนำสถำนศึกษำที่ยังไม่ผ่ำนกำรประเมินให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียง ทุกโรงเรียน 
     โดยได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร ประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ประเมินสถำนศึกษำ

พอเพียง และจัดประชุมปฏิบัติกำรพัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ จ ำนวน 12 แห่ง   
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ด ำเนินกำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ และด ำเนินกำรประเมินผล
สถำนศึกษำพอเพียง จ ำนวน 36 แห่ง  ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรโครงกำรนี้ จ ำนวน 
76,000 บำท 

13. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558  
     เพ่ือเป็นกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนภำษำอังกฤษที่เป็นสำกล(CEFR) ส ำหรับครูผู้สอน

วิชำภำษำอังกฤษให้มีควำมสำมำรถสอนได้ตำมสมรรถนะสำกล ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรรับสมัครครูผู้สอนภำษำอังกฤษ มีครูสมัครเข้ำรับกำร
ประเมิน จ ำนวน 67 คน ผลกำรประเมิน ดังนี้ 

 - CEFR Bclow A1 จ ำนวน9 คน ไม่ปรำกฏผล จ ำนวน 2 คน 
 -  Bclow A จ ำนวน 2 คน 
 - A1 จ ำนวน 24 คน 
 - A2 จ ำนวน 33 คน 
 - B1 จ ำนวน 7 คน 
 - B2 จ ำนวน 1 คน 
 - C1จ ำนวน – คน 
 - C2 จ ำนวน – คน 

ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรโครงกำรนี้ จ ำนวน 30,950 บำท 

14. การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ 2559 

      เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนด้ำนกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. 2551 และเพ่ือให้ครูวัดผล  
ทุกโรงเรียน มีควำมรู้ด้ำนกำรวัดผล ประเมินผลและกำรจัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำได้อย่ำงถูกต้อง 

      จึงจัดกำรอบรมปฏิบัติกำรให้ครูทะเบียนและวัดผลโดยมีเนื้อหำระบบกำรประเมินผลตำม
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช พ.ศ. 2551 กำรประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ โปรแกรมกำรกรอกข้อมูลผลกำรเรียนและกำรออกเอกสำรหลักฐำนกำรศึกษำ SchoolMIS  
ครูผู้อบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง ซึ่งผู้เข้ำอบรมมีควำมพึงพอใจโดยรวม
ระดับมำก  งบประมำณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ือด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 25,000 บำท  

15. การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
     เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบอัตนัย  

ให้กับครูผู้สอน ในสถำนศึกษำ และครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนกำร 
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วัดและประเมินผลกำรเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบอัตนัยได้ในระดับดี 
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำจึงได้จัดอบรมให้กับครูผู้สอนภำษำไทย 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ด้ำนกำรวัดและประเมินผลฯ จ ำนวน 122 คน โดยได้รับจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวน 50,000 บำท 

16. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยประจ าปีงบประมาณ 2559 
     เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำทักษะภำษำไทยให้แก่ครูผู้สอนภำษำไทยทุกระดับชั้น และพัฒนำ

ครูผู้สอนภำษำไทย ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย และมีกำรนิเทศติดตำม
ผลโดย ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

     โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสอนซ่อมเสริมผู้เรียน
ที่มีปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนภำษำไทย”  ให้ครูผู้สอนได้มีควำมเข้ำใจในกำรน ำสื่อเทคโนโลยี 
ไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย ให้เกิดประสิทธิภำพ และวำงแผนกำรสอนซ่อมเสริม
ให้สอดคล้องกับปัญหำและควำมต้องกำรของผู้เรียน วิธีกำรประเมินผลกำรสอนซ่อมเสริมให้กับผู้เรียน   
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 97 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเนื้อหำกำรอบรม สำมำรถน ำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนได ้ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมอยู่ที่ระดับมำก 

17. การประเมินการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2558  
      เพ่ือทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคน ปลำยภำคเรียนที่ 2 
ปีกำรศึกษำ 2558 อย่ำงมีคุณภำพ โรงเรียนมีข้อมูลน ำไปวินิจฉัยเพ่ือแก้ปัญหำกำรอ่ำนกำรเขียนของ
นักเรียน  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมชี้แจง กำร
ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2558 ปลำยภำคเรียนที่ 2  
วันที่ 14 มีนำคม 2559 แบ่งเป็น 4 จุด ได้แก่ ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลทับสะแก ห้องระชุมโรงเรียนอนุบำล
บำงสะพำน และห้องประชุมโรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำประชุมใน
กำรเดนิทำง ผู้เข้ำประชุม 4 จุด จ ำนวน 144  คน ซึ่งผลกำรประชุมพบว่ำผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจ
โดยรวมระดับมำกที่สุด ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 44,110 บำท 

 18. การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ปีการศึกษา 2559  
       เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลกำรประเมินกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดในกำร

ด ำเนินงำนกำรอ่ำนกำรเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 4 ปีกำรศึกษำ 2559 เพื่อวิเครำะห์ 
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ผลกำรประเมินเป็นสำรสนเทศที่น ำไปใช้วำงแผนปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรอ่ำนออกเขียนได้  
อย่ำงเหมำะสมและเพ่ือก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในกำรเรียนรู้ของนักเรียนในชั้นที่สูงขึ้นให้มีควำมเข้มแข็งและยั่งยืน 
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประเมิน
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 4 ปีกำรศึกษำ 2559 ทุกคน วันที่ 28 กันยำยน 2559 โดยใช้
แบบทดสอบกำรอ่ำนออกเขียนได้ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 4 ปีกำรศึกษำ 2559  
ผลกำรประเมินระดับเขตพ้ืนที่ ดังนี้ 

- ฉบับที่ 1 ควำมสำมำรถกำรอ่ำนออกเสียง มีนักเรียนเข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 
2,623 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.49 

- ฉบับที่ 2 ควำมสำมำรถกำรอ่ำนรู้เรื่อง มีนักเรียนเข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน  
2,623 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 77.09 

- ฉบับที่ 3 ควำมสำมำรถกำรเขียน มีนักเรียนเข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน 
2,623 คน มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 65.67 
                   รวมคะแนนเฉลี่ยกำรประเมิน 3 ฉบับ ร้อยละ 58.79  ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำร
ด ำเนินงำน จ ำนวน 20,000 บำท 

 กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน  
ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ มีผลการด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

          1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นกำรเผยแพรข่ำวสำร กิจกรรม ผลงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนของ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แก่ สำธำรณชน บุคลำกรในสังกัด 
และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ ำยประชำสัมพันธ์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ด ำเนินงำนเกี่ยวกับ
กำรประชำสัมพันธ์ ดังนี้ 

1) จัดท ำจุลสำรประจ ำเดือน ๆ ละ 1 ฉบับ 
2) จัดท ำแผ่นพับแนะน ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
3) จัดกิจกรรม/ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภำครัฐ และ 

เอกชน วัด ชุมชน เกี่ยวกับกำรแสดงควำมจงรักภัคดีต่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
4) จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง  ๆของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำรเผยแพร่ข่ำวสำร กำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง  ๆ
จ ำนวน 100,000 บำท  
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 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1. การส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน ลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้ำรับกำรตรวจสุขภำพประจ ำทุกปี และเพ่ือให้
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน ลูกจ้ำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ใส่ใจสุขภำพ มีสุขภำพดี
ร่ำงกำยแข็งแรงปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ สุขภำพจิตดี ส่งผลให้กำรปฏิบัติในหน้ำที่บังเกิดประสิทธิภำพ  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงประสำนกับแพทย์ 
พยำบำล โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือตรวจสุขภำพ (เจำะเลือด ตรวจปัสสำวะ) ให้กับข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำพนักงำน ลูกจ้ำง ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 1 วัน และทำงแพทย์จะนัดผู้รับกำรตรวจสุขภำพไปฟังผล
กำรตรวจในวันถัดไป ที่โรงพยำบำลประจวบคีรีขันธ์ ครั้งละ 10 – 12 คน ผู้เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 
63 คน สำเหตุที่มีจ ำนวนน้อยเนื่องจำกกลุ่มเป้ำหมำยส่วนใหญ่มีภำรกิจของทำงรำชกำรนอกเขตพ้ืนที่ไม่
สำมำรถมำรับกำรตรวจสุขภำพได้ครบทุกคน แต่ได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้เข้ำร่วมโครงกำรในระดับมำก
ที่สุดและเสนอให้มีกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องทุกปี ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 
4,000  บำท 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน  
ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
     เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังศีลธรรมของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเพ่ือได้
รับทรำบนโยบำย จุดเน้นและแนวทำงปฏิบัติงำนในหน้ำที่ และกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงควำมสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดประชุมชี้แจง
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน นโยบำยกำรด ำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมกับกำร
จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม นั่งสมำธิ  ถวำยภัตตำหำรแด่พระภิกษุสงฆ์   ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 68 คน 
ได้รับทรำบนโยบำย แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีกิจกรรมร่วมกันเพ่ือส่งเสริมควำมรักสมัครสมำนสำมัคคี   
มีสติในกำรท ำงำน รู้จักกำรให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยน ำหลักธรรมจำกกำรฟังธรรม และกำรนั่งสมำธิ
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินชีวิตประจ ำวัน ผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจต่อโครงกำรนี้ในระดับมำก 
ใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 45,000 บำท  
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3. การจัดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร 
เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงเยำวชนให้ตระหนักและเทิดทูนสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 

เพ่ือเป็นกำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  พัฒนำเยำวชน  
ให้มีทักษะส ำคัญในกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกัน ท ำงำนเป็นทีมและกำรเป็นผู้น ำ 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 5 
กิจกรรม ดังนี้ 
          1. ประชำสัมพันธ์ให้โรงเรียนทรำบ จ ำนวน 122 โรงเรียนเพ่ือเข้ำร่วมโครงกำร โดยควำมสมัครใจ
ของโรงเรียน เพ่ือด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
เข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมครูที่รับผิดชอบด้ำนสิ่งแวดล้อม และต้องน ำไปขยำยผล มีโรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 18 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียน 
             บ้ำนบึง อนุบำลประจวบคีรีขันธ์ วัดบ่อนอก (ทองวิทยำ) วังมะเดื่อ ด่ำนสิงขร บ้ำนห้วยน้ ำพุ 
บ้ำนมะเดื่อทอง บ้ำนทุ่งตำแก้ว วัดดอนยำง บ้ำนมรสวบ ธนำคำรออมสิน บ้ำนสวนหลวง บ้ำนดอนส ำนัก 
บ้ำนท่ำขำม วัดก ำมะเสน บ้ำนปำกคลอง (รำษฎร์อุปถัมภ์) บ้ำนช้ำงเผือก และบ้ำนทองอินทร์ 
          2. พัฒนำครูสิ่งแวดล้อมศึกษำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จ ำนวน 17 คน 
เพ่ือส่งเข้ำรับกำรอบรมระหว่ำงวันที่ 16 – 18 มีนำคม 2559 ณ ศูนย์ศึกษำธรรมชำติและสัตว์ป่ำ
หำดใหญ่ (น้ ำตกโตนงำช้ำง) จังหวัดสงขลำ เพ่ือเป็นวิทยำกรค่ำยและครูพี่เลี้ยงร่วมกับหน่วยงำนต่ำงๆ     
          3. จัดกิจกรรมค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพ โดยจัดร่วมกับศูนย์กำรเรียนรู้เพ่ือกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้
ตำมแนวพระรำชด ำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  เข้ำร่วมโครงกำร 
โดยแบ่งเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 60 คน ระยะเวลำกำรอบรมรุ่นละ 3 วัน ระหว่ำงวันที่ 23 พฤษภำคม – 11 
มิถุนำยน 2559  รวมทั้งสิ้น 240 คน ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ เ พื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้
ตำมแนวพระรำชด ำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
           4. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำกค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร สู่วิถีกำรอนุรักษ์อย่ำงยั่งยืน โดยมี
โรงเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม กำรจัดนิทรรศกำรและน ำเสนอผลงำนจำกกำรด ำเนินงำนและต่อยอดกิจกรรม 
จ ำนวน 12 โรงเรียน มีครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน รวมทั้งสิ้น 65 คน 
              ผลกำรประกวด นักเรียนได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมกิจกรรม ค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร 
ระดับประเทศ ในงำนสีสันพรรณไม้ เทิดไท้บรมรำชินี ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 
2 รำย ได้แก่  
               - เด็กหญิงวรำงคณำ  ป้องใหญ่ โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก  
               - เด็กหญิงพัทธนันท์  เกษียรแก้ว โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์  อ ำเภอเมืองฯ 
ส ำหรับโรงเรียนที่ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกิจกรรมงำนสีสันพรรณไม้  
เทิดไท้บรมรำชินี ระหว่ำงวันที่ 6 – 12 สิงหำคม 2559 ได้แก่  
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             - รำงวัลเหรียญทองอันดับ 2 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ 
              - รำงวัลเหรียญทองอันดับ 3 โรงเรียนบ้ำนปำกคลอง (รำษฎร์อุปถัมภ์) อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
             - รำงวัลเหรียญทองอันดับ 4 โรงเรียนวัดดอนยำง อ ำเภอบำงสะพำน 
             - รำงวัลเหรียญทองอันดับ 4 โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก 
             - รำงวัลเหรียญเงิน  โรงเรียนด่ำนสิงขร อ ำเภอเมืองฯ โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง โรงเรียน
ธนำคำรออมสิน โรงเรียนบ้ำนดอนส ำนัก อ ำเภอบำงสะพำน โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง อ ำเภอทับสะแก  .
โรงเรียนบ้ำนช้ำงเผือก อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  
            - รำงวัลเหรียญทองแดง โรงเรียนบ้ำนทองอินทร์ 
         5. เข้ำร่วมโครงกำร “ค่ำยเยำวชน...รักษ์พงไพร” เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษำสมเด็จพระเทพ-
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ระดับประเทศ โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน  
จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 6 – 12 สิงหำคม 2559 ณ กรุงเทพฯ มีนักเรียนได้เป็นตัวแทนร่วมงำนนี้ ได้แก่
เด็กหญิงวรำงคณำ  ป้องใหญ่ และเด็กหญิงพัทธนันท์ เกษียรแก้ว โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์  
          ผลกำรจัดกิจกรรมของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำกกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจโดยรวมระดับมำกงบประมำณส ำหรับ 
ใช้ด ำเนินงำนจ ำนวน 220,000 บำท 

4. การประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบครู    
เพ่ือให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เข้ำร่วมปะชุมรำยกำร  

“นำยกรัฐมนตรีพบครู” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภำคม 2559 เพ่ือรับทรำบนโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ทำง Vidio onference ETV โทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียม  
     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ประสำนกั บ
วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ และโรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำนเพ่ือเป็นจุด
ให้ผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ประชุมรำยกำร “นำยกรัฐมนตรีพบครู” และ
จัดเตรียมอุปกรณ์สัญญำณกำรถ่ำยทอด ให้ได้รับชมและรับฟังอย่ำงทั่วถึงโดยกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรจัดเตรียมสถำนที่ ส ำหรับผู้เข้ำประชุม อุปกรณ์กำรรับสัญญำณ
จำกส่วนกลำง อุปกรณ์กำรเผยแพร่ กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้เข้ำประชุม โดยประสำนขอใช้
สถำนที่ อุปกรณ์จำกวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือบริกำร ผู้บริหำร ครู บุคลำกรจำกหน่วยงำน
กำรศึกษำทุกระดับในเขตอ ำเภอทับสะแก อ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอกุยบุรี อ ำเภอปรำณบุรี อ ำเภอหัวหิน 
อ ำเภอสำมร้อยอด เป็นจุดที่ 1 และจุดที่ 2 สถำนที่พร้อมอุปกรณ์จำกโรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอ
บำงสะพำน เพื่อบริกำร ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำจำกหน่วยงำนกำรศึกษำในเขตอ ำเภอ
บำงสะพำน อำเภอบำงสะพำนน้อย มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสองจุด จ ำนวน 2,400 คน ในกำรด ำเนินงำน
มีกำรใช้งบประมำณ จ ำนวน 107,000 บำท 
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5. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาในการ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
     เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจควำมหมำยของทักษะชีวิตองค์ประกอบตัวชี้วัดพฤติกรรมทักษะ
ชีวิตและแนวทำงกำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนให้กับครูผู้สอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ และสำมำรถน ำไปจัดกิจรรมกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและ
สภำพปัจจุบัน 
      ครูผู้สอนกลุ่มสำระสุขศึกษำและพลศึกษำระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 จ ำนวน 35 คน 
เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ที่สร้ำงเสริมทักษะชีวิต โดยครูผู้สอนสำมำรถ
ออกแบบแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยบูรณำกำรทักษะชีวิตในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและ
พลศึกษำ  กำรด ำเนินกำรอบรมผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจโดยรวมที่ระดับมำก งบประมำณ 
ที่ได้รับจัดสรรเพื่อด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 15,000 บำท 

 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

1. การจัดจ้างลูกจ้างเพื่อส่งเสริมและการพัฒนางานด้านการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ 
ภายใน และการจัดจ้างบุคลากรด้าน ICT (Information and Communication Rechnology) 
      เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบ
ภำยในและศูนย์ ICT และเพ่ือเป็นกำรบริกำรข้ำรำชกำรครู ข้ำรำชกำรบ ำนำญ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ให้ เกิดควำมคล่องตัว 
รวดเร็ว ถูกต้องตำมระเบียบแนวปฏิบัติ ประหยัดเวลำ และให้ค ำแนะน ำ  เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรเงิน 
กำรเบิกจ่ำย กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ช่วยเหลือบริกำรกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเทคโนโลยี 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้จัดจ้ำงบุคลำกร 
จ ำนวน ๔ รำย เพ่ือปฏิบัติงำน ดังนี้ 

1) นำงสำวจินต์จุฑำ ตระกูลคูศรี วุฒิกำรศึกษำ ปวส. อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บำท 
และเงินสมทบประกันสังคมเดือนละ ๕๗๕ บำท ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
มีหน้ำที่รับผิดชอบ น ำส่งเงินรำยได้แผ่นดิน ณ ธนำคำรกรุงไทย บันทึกหนังสือน ำส่งรำยงำนประจ ำเดือน  
ประมวลข้อมูลเงินนอกงบประมำณเข้ำ ZINF_RB ในระบบ GFMIS และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  

2) นำงสำวจิรำพร  คีรีวัลย์ วุฒิกำรศึกษำ ปวส. อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๕๐๐  บำท 
และเงินสมทบประกันสังคมเดือนละ ๕๗๕ บำท  ปฏิบัติงำนในกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
มีหน้ำที่ บันทึกฎีกำรำยกำรบัญชีรำยงำนกำรขอเบิกเงินคงคลัง  ตรวจเอกสำรแบบ 7131 ใบเบิกสวัสดิกำร
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำล กำรเบิกจ่ำยสวัสดิกำรของข้ำรำชกำรบ ำนำญ และอ่ืน ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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3) นำงสำวนิศำรัตน์  คลังทรัพย์ วุฒิ ปวส. อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ  ๑๑,๕๐๐  บำท และ 
เงินสมทบประกันสังคมเดือนละ ๕๗๕ บำท ปฏิบัติงำนในหน่วยตรวจสอบภำยในมีหน้ำที่ตรวจเช็ค
รำยงำนเงินคงเหลือประจ ำวัน บันทกึลงทะเบียนหนังสือ รับ –ส่ง ภำยในหน่วยตรวจสอบภำยใน จัดเก็บ
เอกสำรทำงรำชกำรแต่ละวันให้เป็นปัจจุบัน และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย        

4) นำยรำชศักดิ์  แน่นแคว้น วุฒิปริญญำตรี อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท 
เงินสมทบประกันสังคมเดือนละ 752.50 บำท  ปฏิบัติหน้ำที่ ณ ศูนย์ ICT เกี่ยวกับกำรควบคุมดูแล 
และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยี  เช่น กำรรำยงำนผล 
กำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ (P-Report) กำรรำยงำนข้อมูลครุภัณฑ์ 
ประสำนและดูแลระบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยระบบ DLTV,  DLIT และอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย  
              งบประมำณส ำหรับกำรจ้ำงพนักงำนดังกล่ำว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2558 – 30 กันยำยน 2559 
รวมทั้งสิ้น 624,330 บำท 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าประมาณราคาและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ 
เพ่ือพัฒนำเจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรประมำณรำคำกลำง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบลงทุนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถด ำเนินกำรจัดหำพัสดุด้วยวิธี  
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
              โดยกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรจัดท ำประมำณรำคำกลำง และจัดซื้อจัดจ้ำงจำก 
งบลงทุนค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมมำตรกำรกำรลงทุน ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุโรงเรียน ระหว่ำงวันที่ 21 – 
22 ตุลำคม 2558 ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำรับกำร
อบรมจ ำนวน 108 คน ภำยหลังกำรอบรม ส ำนักงำนเขพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนภำยหลังกำรอบรม พบว่ำสำมำรถ
ด ำเนินงำน 
ได้ถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ  ด ำเนินกำรก ำหนดรำคำกลำงและสำมำรถ จัดซื้อจัดจ้ำง  
ทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้อง และทันตำมก ำหนดสัญญำ โรงเรียนได้มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
เพียงพอ และมีพร้อมเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งผู้เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมพึงพอใจอย่ำงมำก  งบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ จ ำนวน 51,050 บำท 

3. การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าและศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนำลูกจ้ำงประจ ำให้ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน 

ในหน้ำที่ และเพ่ือให้ลูกจ้ำงประจ ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรพัฒนำตนเอง มีผลให้ 
กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ  
       ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดอบรมพัฒนำ
ศักยภำพลูกจ้ำงประจ ำ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
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วันที่ 30 ตุลำคม 2559 โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 1 มอบนโยบำยกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง และมอบเกียรติบัตรให้กับลูกจ้ำงประจ ำที่ร่วมกิจกรรม
ของโรงเรียน ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ด้วยดีตลอดมำ จัดทัศนศึกษำดูงำนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม  ณ 
สวนนงนุช และกำรจัดสวนสถำปัตย์ประยุกต์ ณ บ้ำนสุขำวดี จังหวัดชลบุรี วันที่ 31 ตุลำคม 2559 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 89 คน  มีควำมพึงพอใจโดยรวมแล้วอยู่ที่ระดับมำกท่ีสุด 

4. การพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในการใช้งานระบบสนับสนุน 
การบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++Plus) 
      เพ่ือเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ให้มีควำมสำมำรถใช้ระบบ Amss++Plus ปฏิบัติ งำนตำมภำระหน้ำที่ที่ รับผิดชอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  
       ดังนั้นส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดประชุม
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เพ่ือชี้แจงกำรจัดกำรเอกสำรโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Amss++Plus ซึ่งสำมำรถใช้บริหำรจัดกำรงำนด้ำนเอกสำรภำยในส ำนักงำน
เขตพื้นที่และระหว่ำงโรงเรียน เป็นกำรลดกำรใช้กระดำษ มีควำมสะดวก รวดเร็ว โดยจัดประชุม 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559 
ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 50 คน ซึ่งมีบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ควำมสนใจและ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้จริง กำรประสำน กำรติดต่อ สื่อสำร เกี่ยวกับงำนเอกสำร ระหว่ำง
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กับโรงเรียน ระหว่ำงภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่เอง เกิดควำมคล่องตัว สะดวก 
ประหยัดเวลำ ลดกำรใช้กระดำษ ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมำก 

5. การจัดจ้างพนักงานท าความสะอาดและการปรับปรุงภูมิทัศน์   
เพ่ือเป็นสร้ำงควำมสวยงำม ควำมสะอำดเป็นระเบียบให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ บริเวณรอบนอก 

อำคำรส ำนักงำน และภำยในอำคำรส ำนักงำน สร้ำงควำมประทับใจให้แก่ผู ้มำใช้บริกำร ส่งเสริม
สุขภำพจิตที่ดีส ำหรับผู้ปฏิบัติงำน และผู้มำติดต่อใช้บริกำร สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่ส ำนักงำนเขต พ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทัศน์บริเวณภำยนอกและภำยในอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดจ้ำงพนักงำนเพ่ือ
ท ำควำมสะอำดส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำย อัตรำค่ำจ้ำงรำยละ 12,000 บำท ระยะเวลำ 12 เดือน 
เป็นเงิน 288,000 บำท พนักงำนท ำสวนและควำมสะอำดบริเวณรอบ ๆ อำคำรส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำย  
ระยะเวลำ 12  เดือน เป็นเงิน 100,000 บำท เพื่อด ำเนินกำร 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๓๒ 
 
 
 

- ท ำควำมสะอำดห้องปฏิบัติงำน ห้องสุขำ ห้องประชุม ภำยในอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 2 หลัง ทุกวัน 

- ท ำควำมสะอำด บริเวณสนำมหญ้ำรอบบริเวณอำคำรส ำนักงำน จัดท ำสวนหย่อม ตัดแต่ง 
กิ่งไม้ ต้นไม้ สนำมหญ้ำ รดน้ ำพรวนดิน บ ำรุงต้นไม้ ให้งอกงำมอยู่เสมอบริเวณรอบ ๆ อำคำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ทุกวัน 
              ผลกำรด ำเนินงำน ท ำให้บริเวณภำยใน ภำยนอกอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  สะอำด น่ำอยู่ น่ำมอง บรรยำกำศดีต่อผู้ปฏิบัติงำนและผู้มำติดต่อ
งำน จำกกำรส ำรวจของกลุ่มอ ำนวยกำร พบว่ำได้รับควำมพึงพอใจอย่ำงมำก 

6. การเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเป็นปึกแผ่น น้ ำหนึ่งใจเดียว สมัครสมำนสำมัคคี กำรแสดงถึงควำมจงรัก 

ภัคดตี่อสถำบันชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยกำรน ำคณะผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรม ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ เช่น 
กิจกรรม “จิตดีมีปัญญำ น ำพำประสิทธิภำพ” โดยกำรท ำบุญถวำยภัตตำหำรพระภิกษุสงฆ์ ทุกวันพระ 
ณ วัด ในเขตบริกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  กิจกรรม 
“ร่วมแรงร่วมใจส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สดใสด้วย 5s” โดย
กำรร่วมกันท ำควำมสะอำดบริเวณภำยในห้องปฏิบัติของแต่ละกลุ่มและพ้ืนที่ส่วนกลำง ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 
ของเดือน  กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนโครงกำรหลวง กิจกรรมกำรเคำรพธงชำติ ร้องเพลงชำติ สวดมนต์
หน้ำเสำธงของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ได้เชิญชวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันส ำคัญของทำงศำสนำ เช่น วันวิสำขบูชำ วันมำฆบูชำ 
วันอำสำฬหบูชำ วันเข้ำพรรษำ วันออกพรรษำ  วันเฉลิมพระชนมพรรษำ วันปิยมหำรำช กำรณรงค์
ต่อต้ำนกำรทจุริต เป็นต้น  

7. การส่งเสริมโครงการจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (BIKE FOR DAD) งานการ
จัดกิจกรรมและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
                เพ่ือเป็นกำรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกำส
มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ 88 พรรษำ เพ่ือให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ำได้มีโอกำสร่วมกิจกรรม
จักรยำนเฉลิมพระเกียรติอย่ำงทั่วถึง เป็นกำรส่งเสริมสุขภำพ โดยกำรออกก ำลังกำย จำกกิจกรรม 
ปั่นจักรยำน และนักเรียนนักศึกษำประชำชนทั่วไปได้รับควำมรู้ รับทรำบถึงพระรำชกรณียกิจ  จำกกำร 
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จัดนิทรรศกำรบริเวณหน้ำศำลำกลำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนสถำนศึกษำจัดนิทรรศกำร 
ได้แก่ โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมกำรแสดงบนเวที กิจกรรมกำรรับมอบจักรยำนให้นักเรียนที่เรียนดี  
แต่ยำกจน จ ำนวน 73 คัน ณ วัดคลองวำฬ พระอำรำมหลวง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                              
ระหว่ำงวันที่ 11 – 13 ธันวำคม 2558  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม และผู้ที่เข้ำชมนิทรรศกำร โดยรวมมีควำมพึงพอใจ
ระดับมำกที่สุด 

8. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
               เพ่ือเป็นกำรพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ให้มี
กำรบริหำรจัดกำรตำมภำรกิจได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้บุคลำกรผู้รับผิดชอบงำน
ตำมตัวชี้วัดของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินกำรและกำรจัดเก็บข้อมูล
ผลกำรด ำเนินงำนพร้อมมีหลักฐำนอ้ำงอิงได้ถูกต้อง ครบถ้วน สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้
ภำยในเวลำที่ก ำหนด 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดท ำโครงกำรนี้เพ่ือ
ด ำเนินกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจ ให้กับคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำนในกำรรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำนแต่ละตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ของมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 3 มำตรฐำน  ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้ง/
มอบหมำยโดยผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ให้ได้รับ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ถูกต้องตรงประเด็นค ำถำมของแบบติดตำม  
และประเมินผลที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจัดท ำขึ้นเพ่ือติดตำมและประเมินผล
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ในปีงบประมำณ 2559 โดยมีกำรประชุมชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในที่ประชุมผู้บริหำร
ระดับเขตพ้ืนที่ เสนอรำยชื่อผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรำยงำนผล จัดท ำเอกสำร กำรน ำเสนอรำยงำน   
ประชุมพิจำรณำข้อมูลที่เขียนรำยงำนพร้อมหลักฐำนอ้ำงอิงร่วมกัน และน ำไปปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุด
ก่อนวันประชุมรับกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รับกำรติดตำมและประเมินผล 
วันที่ 26 สิงหำคม 2559  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ระยะเวลำ 1 วัน ผู้เข้ำรับกำรประเมินและผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน 
จ ำนวน 70 รำย ผลกำรประชุม สำมำรถรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกตัวชี้วัด/บ่งชี้/
มำตรฐำน มีหลักฐำนครบถ้วนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนระบุในแบบติดตำม
และประเมินผล ส่งเอกสำรและรำยงำนภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยรวมผู้เข้ำรับกำรประเมิน และผู้ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรหรือคณะท ำงำน มีควำมพึงพอใจที่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
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ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดประชุมชี้แจงให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรรับกำร
ประเมินกำรติดตำมและประเมินผลจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นอย่ำงมำก  

9. การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำผู้บริหำร และครูโรงเรียนเอกชน ที่อยู่ในควำมดูแลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรสอน 
วิชำภำษำอังกฤษ กำรสร้ำงทักษะกระบวนกำรคิด พัฒนำทักษะชีวิต กำรปลูกฝังค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร คุณธรรม จริยธรรม จิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบต่อสังคม พัฒนำคุณภำพโรงเรียนเอกชน
ประเภทอำชีวศึกษำและกำรจัดกิจกรรมลดเวลำเรียนเพ่ิมเวลำรู้ ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้ำรับกำร
อบรมมีควำมมั่นใจและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ เป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชน ครูผู้สอน ผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 29 มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุม  จ ำนวน 39 คน 

2) ประชุมผู้บริหำร ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำ ระดับก่อนประถมศึกษำ 
เกีย่วกับกำรสอนหน่วยอำเซียน วันที่ 23 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 120 คน  

3) กำรอบรมยกระดับคุณภำพผู้เรียนให้ตรงเป้ำหมำยและถูกทิศทำงด้วยกระบวนกำร GPAss Step 
อย่ำงครูมืออำชีพ ให้แก่ผู้บริหำร ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ผู้เข้ำอบรม
จ ำนวน 119 คน วันที่ 29 มกรำคม 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

4) กำรประชุมผู้บริหำร ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีกำรสอนค่ำนิยมหลัก 
ของคนไทย 12 ประกำร  ระหว่ำงวันที่ 19 – 20 มีนำคม 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 109 คน  

5) กำรอบรมเทคนิคกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน 
ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน วันที่ 26 – 27 มีนำคม 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จ ำนวน 60 คน   

6) กำรอบรม STEM Education กับกำรพัฒนำทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน 
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 เมษำยน 2559 ณ โรงเรียน
หัวหินวิทยำลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 110 คน 
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7) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนจัดกำรเรียนรู้แบบโครงกำรเป็นฐำน 
ให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2559 
ณ วิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 4 – 5 มิถุนำยน 2559 ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 55 คน  

8) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนำคุณภำพครู ให้กับผู้บริหำรและ 
ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 28 – 29 พฤษภำคม 2559 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนพำณิชยกำรหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 55 คน  
                   โดยรวมผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจทุกกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจัดประชุม/อบรม ผู้เข้ำ
ประชุม/อบรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก และผู้เข้ำประชุม/อบรมเกินเป้ำหมำยที่ก ำหนด  

10. การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Governme 
Procurement : e-Gp) 
                เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรใช้ระบบเทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์  
(e-GP) ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรภำครัฐ ที่มีต้นแบบในกำรประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครบกระบวนกำรและเชื่อมต่อข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอ่ืน  และสอดคล้องกับนโยบำยของ
รัฐบำลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีกำรจัดหำพัสดุไว้ใช้ในรำชกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด 
ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้จัดอบรม 
เชิงปฏิบัติกำรให้กับบุคลำกรที่ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 170 คน ผู้เข้ำรับกำรอบรมภำยหลังกำรอบรม สำมำรถ
น ำควำมรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติงำนและบริหำรงำนด้ำนพัสดุ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงมีหลักเกณฑ์
และเป็นระบบ สำมำรถน ำเทคโนโลยีทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้น ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนวิชำชีพ  
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำหน้ำที่ด้ำนพัสดุของโรงเรียน ด ำเนินกำรจัดอบรมวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2559 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมดังกล่ำวมีควำมพึงพอใจ
ต่อโครงกำรนี้ในระดับมำก 

11. การประชุม ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
เพ่ือให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน ได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว 

ในกำรด ำเนินงำนกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชน กำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำร
เรียนรู้ ได้อย่ำงมีคุณภำพ ได้มำตรฐำน ตำมท่ีกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ โดยกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน
จึงจัดประชุมผู้บริหำร ครูผู้สอน ในโรงเรียนเอกชน ประจ ำปีงบประมำณ 2559  โดยจัดประชุมเฉพำะ 
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ในส่วนของโรงเรียนเอกชน และประชุมร่วมกับผู้บริหำร ครูผู้สอนโรงเรียนภำครัฐในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สถำนที่ประชุมคือ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้บริหำรและครูผู้สอน โรงเรียนเอกชน ได้รับควำมรู้  
รับทรำบควำมเคลื่อนไหวนโยบำยในกำรด ำเนินงำนจัดกำรเรียนกำรสอนสำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ของกระทรวงศึกษำธิกำร มีกำรบริหำรจัดกำรไปในทิศทำงเดียวกัน  

12. การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม หน่วยตรวจสอบ 
ภายในและศูนย์ ICT ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
               เพ่ือแจ้งนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้กับบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับผู้บริหำร ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม 
หน่วยตรวจสอบภำยใน ศูนย์ ICT โดยก ำหนดประชุมอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 1 ครั้ง  
               ผู้ เ ข้ ำประชุ ม ได้ รั บทร ำบนโยบำย  แนวทำงกำรปฏิบั ติ ง ำนตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำน รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิบัติงำนของ
หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำ 
ในสังกัด เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ และหำแนวทำงขับเคลื่อนนโยบำยสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนด ในรอบ
ปีงบประมำณ 2559 มีกำรประชุม จ ำนวน 50 ครั้ง ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรโครงกำร จ ำนวน 
50,000 บำท  

13. การอบรมมัคคุเทศก์น้อย (THE JONOR GUDE) 
เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวและท้องถิ่นให้แก่ 

ผู้เข้ำรับกำรอบรม และได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ โดยกลุ่มเป้ำหมำยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 
ของโรงเรียนขยำยโอกำส ในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ด ำเนินกำรจัดอบรม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ของโรงเรียนขยำยโอกำสในสังกัด โดยคัดเลือกนักเรียนที่เป็นประธำนสภำ
นักเรียน คณะกรรมกำรสภำนักเรียน ที่มีควำมประพฤติดี มีทักษะในกำรพูด มีภำวะผู้น ำ จ ำนวนทั้งสิ้น 97 คน 
อบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 26 ธันวำคม 2558 โดยน ำไปบูรณำกำรกับกระบวนกำรลูกเสือ มีวิทยำกรภำยนอก
ให้ควำมรู้ นักเรียนที่ผ่ำนกำรอบรม มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งท่องเที่ยว
เชิงธรรมชำติ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำมำรถท ำหน้ำที่มัคคุเทศก์น้อยได้  ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 120,000 บำท จำกกำรท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
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14. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 
               เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องในกำรจัดเก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำโดยใช้โปรแกรม
กำรจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ B-OBEC , M-OBEC  มีกำรยืนยันกำรรำยงำนข้อมูลของโรงเรียนได้แล้วเสร็จ
ภำยในเวลำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนก ำหนด และเป็นประโยชน์กับโรงเรียน
ในสังกัด กรณีได้รับจัดสรรงบประมำณเงินอุดหนุนรำยหัวและปัจจัยพ้ืนฐำนตำมจ ำนวนที่มีตัวอยู่จริง 
และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนระบบข้อมูลสำรสนเทศของบุคลำกรในสังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                โดยกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรโรงเรียนที่รับผิดชอบรำยงำนข้อมูลสำรสนเทศ
ของโรงเรียน จ ำนวน 122 โรงเรียน ๆ ละ 1 – 2 คนตำมควำมจ ำเป็นของโรงเรียน โดยแบ่งกำรอบรม
เป็น 2 รุ่น สถำนที่จัดอบรม 2 จุด เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรเดินทำงของครูผู้เข้ำรับกำรอบรม ดังนี้ 

- จุดอบรม ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เป็นบุคลำกรโรงเรียนในเขตอ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลำกำรอบรม 
จ ำนวน 1 วัน  
               - จุดอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน เป็นบุคลำกรโรงเรียน 
ในเขตอ ำเภอบำงสะพำน และอ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลำกำรอบรม 
จ ำนวน 1 วัน 
               ผลกำรอบรม ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรรำยงำนข้อมูลจ ำนวนนักเรียน 
ครู ในโปรแกรม B-OBEC, M-OBEC สำมำรถรำยงำนข้อมูลได้ถูกต้อง และยืนยันข้อมูลภำยในเวลำ 
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร 
จ ำนวน 20,020 บำท  

15. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
              เพ่ือด ำเนินกำรจัดเก็บข้อมูลด้ำนกำรศึกษำของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ อย่ำงเป็นระบบ มีควำมสมบูรณ์ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน มีคลังข้อมูลสำรสนเทศ
ด้ำนกำรศึกษำของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีประสิทธิภำพบังเกิดผลดีสำมำรถน ำข้อมูลด้ำนกำรศึกษำ
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทำงรำชกำร เช่น จัดท ำแผนพัฒนำจังหวัด หรือน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได ้
เป็นต้น 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จัดประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ประกอบด้วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เป็นประธำนกรรมกำร หัวหน้ำหน่วยงำนกำรศึกษำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นกรรมกำร ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร กำรประชุม 
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ในรอบปีงบประมำณ 2559 มีกำรประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุม
สิงขร ชั้น 3 ศำลำกลำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธำนกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำแบบ/เครื่องมือ
จัดเก็บข้อมูลทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและสอดคล้องกับหน่วยงำนทำงกำรศึ กษำ
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นผู้รำยงำนข้อมูล  โดยที่ประชุมแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ เพ่ือจัดท ำแบบ/เครื่องมือ จัดเก็บข้อมูล และประมวลผล ซึ่งได้มีกำร
ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ 1 ครั้ ง เมื่อวันที่ 28 
มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เพื่อวำงแผนจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดท ำเอกสำร และเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 7,550 บำท 

16. การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
เพ่ือติดตำม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที ่

กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัด ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) เพ่ือพัฒนำ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ส ำหรับน ำไปใช้ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพยิ่ง ๆ ขึ้น  
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุม
คณะกรรมกำร เพ่ือจัดท ำเครื่องมือกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล
และผลจำกกกำรประเมินกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพ่ือประกอบกำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผลสถำนศึกษำในสังกัดและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ โดยติดตำมกำรบริหำร
จัดกำร ดังนี้ 
               - ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 4 ด้ำน ได้แก่ 
ด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนบริหำรงำนบุคคล ด้ำนบริหำรทั่วไป ติดตำมตรวจสอบประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ 2559 
               - ระดับอ ำเภอ กลุ่มโรงเรียน ติดตำมกำรด ำเนินงำน 4 เรื่อง ได้แก่ กำรอ่ำนออกเขียนได้
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 นโยบำยลดเวลำเรียน เพ่ิมเวลำรู้ กำรบริหำรงำน 4 ด้ำน คือ 
วิชำกำร งบประมำณ บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนทั่วไป ผลกำรด ำเนินงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ  
สำมำรถด ำเนินกำรติดตำมฯ ได้ครบทุกอ ำเภอ กลุ่มโรงเรียน โดยติดตำมตรวจสอบและประเมินผล 
ช่วงเดือนมกรำคม 2559 – กันยำยน 2559 
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               - ระดับโรงเรียน ติดตำมกำรด ำเนินงำน 4 เรื่อง ได้แก่ นโยบำย ปี 2559 ปลอดนักเรียน
อ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ มำตรกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ 2 (ปี 2559 – 2560) โครงกำร
พัฒนำคุณภำพภำษำไทยและคณิตศำสตร์อย่ำงเป็นระบบ  กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม สำมำรถ
ติดตำมได้ครบทุกโรงเรียน โดยติดตำมตรวจสอบและประเมินผลช่วงเดือนมกรำคม 2559 – กันยำยน 2559 
ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 30,000 บำท  

17. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 

เพ่ือเป็นกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งส ำนักงำเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ก ำหนดนโยบำยเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุม 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนในสังกัดจ ำนวน 122 โรงเรียน จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 
1,500 คน โดยจัดประชุมเป็น 4 จุด ๆ ละอ ำเภอ ๆ ละ ครึ่ง วันระหว่ำงวันที่ 18 – 19 มิถุนำยน 2559  
เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  และนโยบำยกำรขับเคลื่อนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ กำรศึกษำ เพ่ือน ำไปใช้
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ให้บรรลุเป้ำหมำย คือ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงขึ้นผลกำรประชุม ข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในทิศทำงเดียวกัน โดยรวมแล้วผู้เข้ำประชุมมีควำม
พึงพอใจระดับมำก ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 50,000 บำท  

18. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 
     เพ่ือด ำเนินกำรคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practce) ของโรงเรียนขนำดเล็ก และประชุม 

ผู้บริหำรโรงเรียนขนำดเล็ก  ให้ไดร้ับควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวทำงกำรเรียน
กำรสอนในโรงเรียนขนำดเล็ก โดยระบบทำงไกลผ่ำนดำวเทียมและได้รับกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมผู้บริหำร  
ครูผู้สอน ในโรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวน 63 โรงเรียน  และโรงเรียนขนำดเล็กได้ ร่วมกิจกรรมกำรจัด
นิทรรศกำร  กำรส่งผลงำนของโรงเรียน ครู โรงเรียนขนำดเล็กเข้ำประกวด ในช่วงเดือนกันยำยน 2559  
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับจัดสรร
งบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 35,000 บำท  

19. การพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 
     เพ่ือให้ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนในฝันมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
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แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพโรงเรียนในฝัน และเพื่อด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกำรศึกษำ
ของโรงเรียนในฝันเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำควำมยั่งยืนของโรงเรียน  สู่โรงเรียน
คุณภำพในศตวรรษท่ี 21 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประชุม
ผู้บริหำร ครูผู้สอน โรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรโรงเรียนในฝัน เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำ
โรงเรียนในฝัน จ ำนวน 5 โรงเรียน กิจกรรมกำรจัดนิทรรศกำร และกำรน ำเสนอผลงำนวิธีปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ของโรงเรียนในฝัน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ช่วงเดือนกันยำยน 2559  ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินโครงกำร 
จ ำนวน 75,000 บำท 

20.  การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบลปีการศึกษา 2559 
      เพ่ือเป็นกำรพัฒนำโรงเรียนเป้ำหมำยที่ก ำหนดให้เป็นโรงเรียนดีระดับต ำบล ปีกำรศึกษำ 2559 

และผู้บริหำร ครู โรงเรียนดีประจ ำต ำบล บุคลำกรทำงกรศึกษำ ไดม้ีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำน  
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จึงจัดประชุมให้ควำมรู้ 
ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน  บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรน ำเสนอผลงำน
เพื่อคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดีประจ ำต ำบล จ ำนวน 
22 โรงเรียน จ ำนวนผู้เข้ำประชุม 190 คน ในช่วงเดือนกันยำยน 2559 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ในส่วนของศึกษำนิเทศก์ สำมำรถด ำเนินกำรนิเทศ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนดีประจ ำต ำบลได้ 100%  ไดร้ับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน
จ ำนวน 116,350  บำท 

21.  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วมและเรียนร่วมสู่มาตรฐาน 
 เพ่ือให้ครูผู้สอนมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนกำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมต้องกำร 

จ ำเป็นพิเศษตำมหลักสูตรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และเพื่อให้สถำนศึกษำ
ในสังกัดสำมำรถจัดกำรศึกษำเร ียนร ่วมและเรียนรวมได้ตำมมำตรฐำนกำรเร ียนรวม ตำมที่
กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
                จึงได้มีกำรจัดประชุมครูผู้สอนเด็กพิกำรเรียนร่วมและเรียนรวมโรงเรียนในสังกัด เพ่ือให้
มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะที่จ ำเป็นในกำรจัดกำรศึกษำต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ และจัดท ำข้อมูล
เด็กพิกำรเรียนร่วมและเรียนรวมอย่ำงเป็นระบบ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กันยำยน 2559 ระยะเวลำ 1 วัน ได้รับจัดสรร
งบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ จ ำนวน 100,000  บำท  
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22.  การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือเป็นกำรรวบรวมข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ตำมขั้นตอนที่ถูกต้อง เพ่ือจัดท ำเอกสำรส ำหรับเป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้และแนวทำงในกำรพัฒนำ
ทักษะกระบวนกำรคิด กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์ท้องถิ่น 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้มีกำรประชุม
ศึกษำนิเทศก์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แล ะเขต 2  
เพ่ือพิจำรณำจัดหำ รวบรวมข้อมูลด้ำนประวัติศำสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ออกแบบรูปเล่มเอกสำร ก ำหนดชื่อเรื่อง “ประจวบคีรีขันธ์ เขตขันธ์แห่งรำชภักดิ์” พร้อมแผ่นซีดี 
ส ำหรับเป็นสื่อในกำรจัดกำรเรียนรู้และแนวทำงในกำรศึกษำแหล่งเรียนรู้ทำ งประวัติศำสตร์ 
โบรำณสถำน แหล่งโบรำณคดีที่ส ำคัญ ให้กับสถำนศึกษำในสังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ เขต 2 และเผยแพร่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เอกสำรฉบับนี้
ใช้เป็นฐำนข้อมูลส ำคัญในกำรด ำเนินกำรออกแบบกระบวนกำรท ำงำน วำงแผนกำรบริห ำรจัดกำร
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรดังกล่ำวได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
25,000 บำท  

23.  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประจ าปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือเป็นกำรสนองนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำรและพัฒนำโรงเรียนในสังกัดให้สำมำรถจัดกิจกรรม 

ส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเต็มศักยภำพ และโรงเรียน
ได้ร่วมกิจกรรมประกวด Good Practice  กิจกรรมกำรประเมินห้องสมุดโรงเรียนระดับเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยส ำหรับครูบรรณำรักษ์   ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและพัฒนำห้องสมุดโรงเรียนตำมนโยบำย
กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่งได้ประกำศให้ปี 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งกำรอ่ำนและส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใช้กำรอ่ำนเป็นเครื่องมือในกำรแสวงหำควำมรู้ต่อไป 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ให้กับครูบรรณำรักษ์หรือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 
122 โรงเรียน ตำมควำมสมัครใจ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุด
เพิ่มเวลำรู้สู่กำรอ่ำนที่ยั่งยืน ซึ่งมีผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 143 คน และด ำเนินกำรคัดเลือก 
Good Practice หรือนวัตกรรมกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนและห้องสมุดมีชีวิตในกำร
อ่ำน มีโรงเรียนส่งผลงำนจ ำนวน 14 โรงเรียน ผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 
                   - โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อ ำเภอบำงสะพำน ได้ระดับดีเยี่ยม 
                   - โรงเรียนวัดหนองหอย อ ำเภอทับสะแก ได้ระดับดี 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๔๒ 
 
 
 

                   - โรงเรียนบ้ำนช้ำงเผือก อ ำเภอบำงสะพำนน้อย ได้ระดับดี 
                   - โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง อ ำเภอบำงสะพำน ได้ระดับพอใช้ 
ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร จ ำนวน 85,000 บำท 

24. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์วิทยำศำสตร์ส ำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีเป้ำหมำยในกำร 

ปลูกฝังให้เด็กนักเรียน มีเจตคติที่ดีต่อวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีด้วยกิจกรรมที่สร้ำงควำมสนุก 
ควำมเพลิดเพลิน ควำมสนใจใคร่รู ้  และควำมกระตือรือร้น ฝึกทักษะกำรสังเกต รู ้จัดตั้งค ำถำม
และหำค ำตอบด้วยตนเอง พร้อมให้เด็กปฐมวัยเหล่ำนี้เติบโตขึ้นเป็นนักวิทยำศำสตร์ และเพ่ือพัฒนำ
โรงเรียนน ำร่องโครงกำร “บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 6 จ ำนวน 10 โรงเรียน พัฒนำ
ครูโรงเรียน โครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์ ทุกรุ่น ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดกิจกรรม
กำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ตำมใบงำนใหม่ส ำหรับเด็กปฐมวัยได้ 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของโรงเรียนรุ่นที่ 1 , 2 , 3, 4  จ ำนวน  60  โรงเรียน  สรุปผลกำรประเมินโรงเรียน 
รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 4  จ ำนวน  20  โรงเรียน เสนอขอรับตรำพระรำชทำนในปีกำรศึกษำ  2558  ผลกำร
ด ำเนินงำนโรงเรียน รุ่นที่ 2  จ ำนวน  19  โรงเรียน  ผ่ำนกำรประเมินระดับคงสภำพกำรรับตรำ
บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย คิดเป็นร้อยละ  95  จัดอบรมเพ่ิมเติมขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียน น ำร่อง 
70 โรงเรียน ๆ ละ  2 คน  จ ำนวน 1 วันแบ่งเป็น  2  รุ่น โดย LN  และ LT ไปอบรมระดับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกลับมำอบรมเพ่ิมเติมขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนน ำร่อง
นอกจำกนี้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 ได้จัดกิจกรรม
สัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย  จ ำนวน 1  วัน   จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นเฉพำะทำง 
ครูผู้สอนในโรงเรียนโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยได้ร่วมกันวำงแผนกำรจัดกิจกรรมเทศกำล
วันนักวิทยำศำสตร์น้อย หัวข้อ ท่องโลกเวลำ  โดยมีผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดดังนี้  
            เด็กปฐมวัย 
           1) ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ดีอันจะเป็นประโยชน์ในกำรต่อยอดเพ่ือปลูกฝังให้เด็กปฐมวัย
มีควำมรู้ มีทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่อกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี จำกกิจกรรมที่จัดไว้  
          2) ได้รับประสบกำรณ์ที่ดีจำกกำรท ำกิจกรรมเพ่ือพัฒนำทักษะชีวิต เข้ำใจและสร้ำง
ประสบกำรณ์กับ “เวลำ” ที่มีควำมสัมพันธ์กับชีวิตประจ ำวันของเด็ก  เด็กนักเรียนไดเรียนรูทุกสิ่งรอบตัว 
ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปเสมอ สิ่งที่เรียนรูในวันนี้จะกลำยเปนอดีตของวันพรุงนี้  
          3) ได้รับควำมเพลิดเพลินและเป็นโอกำสที่ดีในกำรพัฒนำกำรทั้ง  4 ด้ำน คือด้ำนร่ำงกำย  
กำรใช้กล้ำมเนื้อมัดเล็กของเด็ก ในกำรจับใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ กิจกรรมแต่ละฐำน  ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ 
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กำรควบคุมอำรมณ์  กำรรอคอย สนุกสนำน เพลิดเพลิน เมื่อท ำกิจกรรมแต่ละฐำน ด้ำนสังคม เรียนรู้
กำรใช้ชีวิตในสังคมอื่น ควำมรับผิดชอบในกำรจัดเก็บอุปกรณ์  กำรเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันท ำกิจกรรม  
ด้ำนสติปัญญำ จะเห็นได้ชัดในกำรท ำกิจกรรมของเด็ก กำรสังเกต กำรตั้งค ำถำม ค้นหำค ำตอบ อภิปรำย
สิ่งที่เกิดข้ึนและสรุปเป็นองค์ควำมรู้ในกิจกรรมแต่ละฐำน  
                โดยภำพรวม พบว่ำ เด็กส่วนใหญ่มีควำมกระตือรือร้นในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้วยสีหน้ำยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีควำมสนุกสนำน ร่ำเริงและสนใจ/ตั้งใจฟังค ำอธิบำยของวิทยำกร พร้อมทั้งให้ควำมร่วมมือ
ในกำรท ำกิจกรรม โดยจดจ่อกับกิจกรรมด้วยควำมตั้งใจ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กด้วยกันและมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใหญ่ กล้ำแสดงออก มีระเบียบวินัย เชื่อฟังค ำสั่งของครู/วิทยำกร ในระดับดีมำก  
                 ครูผู้สอน ผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง 
                 1) ได้เปิดวิสัยทัศน์ และได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ในแต่ละฐำนที่จัดเตรียมไว้ และนิทรรศกำรต่ำง ๆ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยได้ 
                 2) สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงผู้ปกครองและเด็กในกำรท ำกิจกรรมร่วมกัน ผู้น ำกิจกรรม 
เด็กปฐมวัย และผู้ปฏิบัติงำน (Staff) ได้เรียนรู้ประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติงำนจริง เพ่ือน ำไปประยุกต์ใช้
ในกำรจัดกิจกรรมครั้งต่อไป อำทิ รูปแบบกิจกรรมที่จัดให้แก่เด็กปฐมวัย กำรบริหำรจัดกำรภำยใน
แต่ละฐำนกิจกรรม กำรบริหำรคนในกำรสับเปลี่ยนฐำนกิจกรรมให้เกิดควำมเหมำะสม รวมถึงช่วงระยะเวลำ
ที่เหมำะสมในกำรด ำเนินกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัย เป็นต้น ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนิน
โครงกำร จ ำนวน 114,400  บำท 

25.  ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ าปีงบประมาณ 2559 
               เพ่ือให้โรงเรียนเอกชนด ำเนินงำนและเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนทุกรำยกำรได้ถูกต้องตำมสิทธิ์
และเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุน  สร้ำงควำมเข้มแข็งให้โรงเรียนเอกชนสำมำรถบริหำร
จัดกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริม
สถำนศึกษำเอกชน กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภำยใน ร่วมกัน ตรวจติดตำม
กำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด จ ำนวน 10 โรงเรียน ให้ควำมรู้ ให้กำรแนะน ำ
วิธีกำรด ำเนินงำน กับผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน 
ให้มีควำมถูกต้องตำมระเบียบ  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำรติด
จ ำนวน 16,500 บำท  

26.  การอบรมนายหมู่ลูกเสือร่วมพัฒนาความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง 
นักเรียน 
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               เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถำนศึกษำ
ในสังกัดทุกแห่งให้มีควำมเข้มแข็ง  ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะชีวิตให้กับนำยหมู่ลูกเสือ ระดับชั้น
มัธยมศึกษำตอนต้น ให้มีควำมตระหนักรู้ และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น รู้จักวิเครำะห์ ตัดสินใจ
และแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ พัฒนำส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำโดยจัดท ำแผนเฝ้ำระวัง
และกำรตรวจรวมหรือกำรสนธิก ำลังระหว่ำงพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ (พสน.) ทหำร ต ำรวจ ฝ่ำยปกครอง และฝ่ำยท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในเรื่องควำมประพฤติ
ไม่เหมำะสมของนักเรียน 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ด ำเนินโครงกำรอบรม
นำยหมู่ลูกเสือร่วมพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจ ำปี  ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรม 
ดังนี้  
              - กิจกรรมกำรพัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้ก ำหนดให้ปีกำรศึกษำ 2559 – 2560 
เป็นปีแห่งกำรรักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน และคัดเลือกสถำนศึกษำที่มีผลกำรด ำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือประกวดและรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              - กิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม (ค่ำยทักษะชีวิต) ได้จัดอบรมให้แก่นักเรียนที่เป็นประธำน 
กรรมกำรนักเรียน กรรมกำรนักเรียน  ประธำนสภำนักเรียน และนำยหมู่ลูกเสือจำกโรงเรียนขยำยโอกำส
และโรงเรียนเอกชน รวม 36  โรงเรียน โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ ซึ่งมีผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งสิ ้น 
116 คน เป็นชำย 77 คน หญิง 39 คน  ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรที่เป็นผู้มีประสบกำรณ์  มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือและทักษะชีวิตในกำรพัฒนำทักษะชีวิตให้นักเรียนมีควำม
ตระหนักรู้ รักและเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อ่ืน รู้จักวิเครำะห์ ตัดสินปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ คณะ
วิทยำกำรมีควำมช ำนำญในกำรบูรณำกำรกำรจัดค่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรจัดกิจกรรมรูปแบบกำรจัดฐำน  
Walk  RalLLy ค่ำนิยม ๑๒ ประกำร โดยใช้กระบวนกำรลูกเสือ ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้แสดงควำมคิดเห็น 
และพึงพอใจในกำรจัดกำรอบรม และมีกำรประเมินควำมคิดเห็นของผู้ผ่ำนกำรอบรม เพื่อน ำผล
ไปปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดค่ำยกิจกรรมในครั้งต่อไป ปรำกฏว่ำ ผู้เข้ำ รับกำรอบรมได้ตอบแบบ
แสดงควำมคิดเห็นและมีพึงพอใจต่อกำรจัดอบรมที่ระดับมำก 

27. การพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนวิจัยทดลองกำรใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยพุทธศักรำช... 

เพ่ือพัฒนำโรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท 
จัดกิจกรรมพัฒนำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินงำนและมีผลดังนี้   
                1) งำนพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยปีงบประมำณ 255๙  ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
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กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้ด ำเนินกำรร่ำงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยขึ้นใหม่ ปัจจุบันเป็นฉบับร่ำง 
ปีงบประมำณ 2558  ได้วิจัยทดลองใช้หลักสูตรโดยโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่ เขตละ 3 โรงเรียน  ใน
ส่วนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต  1  มีโรงเรียนวิจัยทดลอง
คือ โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ  โรงเรียนอนุบำลทับสะแก  อ ำเภอทับสะแก  
โรงเรียนบ้ำนฝั่งแดง อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  
               2) โรงเรียนต้นแบบสนำมเด็กเล่นตำมหลักกำรพัฒนำสมอง (BBL) : เล่นตำมรอยพระยุคลบำท   
โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด  เป็นพ้ืนที่พัฒนำเด็กรอบด้ำนผ่ำนกำรเล่น คือ สำมำรถพัฒนำเด็กทั้งด้ำนร่ำงกำย 
อำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ ด้วยกำรเล่นและกำรเรียนรู้อย่ำงมีควำมสุข  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
              - เด็กได้เล่นตำมธรรมชำติท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำยและรวดเร็ว ได้รับกำรพัฒนำทั้ง 4 ด้ำน
คือ ร่ำงกำย อำรมณ์  สังคม และสติปัญญำ 
              - ผู้ปกครอง มีควำมเข้ำใจในตัวเด็กและธรรมชำติเรื่องกำรเล่นของเด็ก 
              3) งำนคำรำวำนผู้ปกครองเสริมสร้ำงเด็ก   
             ส่งเสริมให้โรงเรียน ทุกโรงเรียน จัดกิจกรรมให้ควำมรู้  ผู้ปกครอง คำรำวำนเสริมสร้ำงเด็ก  
ด้ำนกำรพัฒนำและอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ปี 2559  ด ำเนินกำรพัฒนำพ่อแม่  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย เป็น 4 จุด/อ ำเภอ  โดยใช้ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
เป็นหน่วยจัดเป็นรำยอ ำเภอ อ ำเภอเมืองฯ จัดที่โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 28 กรกฎำคม 2559 
อ ำเภอทับสะแก จัดที่โรงเรียนอนุบำลทับสะแก  อ ำเภอบำงสะพำน จัดที่โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน 
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จัดทีโ่รงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย  วันที่ ๒๕ กรกฎำคม 2559  กิจกรรมที่พัฒนำ
พ่อแม่ผู้ปกครอง  เรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัยรวมทั้งสิ้น  4  อ ำเภอ  220  ครอบครัว 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจร้อยละ  90 ขึ้นไป ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำน จ ำนวน 208,100   

        28. การพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า 
และการสนับสนุนงบประมาณจัดนิทรรศการเพื่อการมีงานท า 
             เพ่ือให้ครูผู้ท ำหน้ำที่แนะแนว สำมำรถให้บริกำรแนะแนวอำชีพและให้ค ำปรึกษำทำงอำชีพ
อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำรพัฒนำชีวิตและอำชีพ และสำมำรถให้บริกำรแนะแนวอำชีพรำยกลุ่มได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 – 6 ทุกคน ได้รับกำรแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ  
เพ่ือให้สถำนศึกษำที่มีควำมโดดเด่นในเรื่องกำรจัดกิจกรรมด้ำนอำชีพได้ใช้งบประมำณในกำรซื้อวัสดุ 
เพ่ือจัดนิทรรศกำรแนะแนวอำชีพ ให้โรงเรียนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณร่วมจัดนิทรรศกำรแนะแนว
อำชีพในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติกำรครูแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำโรงเรียนละ 1 คน 35 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 
35 คน ระยะเวลำ 2 วัน และด ำเนินกำรนิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำส
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ทำงกำรศึกษำโรงเรียนละ 1 ครั้ง 35 โรงเรียน โดยศึกษำนิเทศก์และคณะกรรมกำรของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณ ให้โรงเรียนในสังกัดไปจัดนิทรรศกำรแนะแนวอำชีพ จ ำนวน 4 แห่ง เป็นกำรจัดซื้อวัสดุ 
และจัดนิทรรศกำร ได้แก่ 
               1.1 บ้ำนคอกช้ำง อ ำเภอเมืองฯ จ ำนวน 12,500  บำท 
               1.2 บ้ำนมะเดื่อทอง อ ำเภอทับสะแก จ ำนวน 12,500 บำท 
               1.3 บ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน จ ำนวน 12,500 บำท 
               1.4 บ้ำนไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 12,500 บำท  
ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 90,000  บำท  

29. พัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (STEM Education & Solving Problem)  
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ให้แก่ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ และยกระดับ 

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ 
               ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมครูผู้สอน
คณิตศำสตร์ของโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 122 โรงเรียน เกี่ยวกับควำมรู้ เทคนิคกำรจัดกำรเรียนรู้
คณิตศำสตร์และน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ได้อย่ำงมีคุณภำพโดยภำยหลัง
กำรอบรม ครูผู้สอนคณิตศำสตร์ ที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ระยะเวลำในกำร
อบรม 1 วัน วันที่ 24 สิงหำคม  2559  ณ โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินงำน จ ำนวน 30,000  บำท  

30. การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอ านวยการเพื่อ 
ขับเคลื่อนการปฏิบัติ งานไปสู่ เป้ าหมายของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพ
สำมำรถปฏิบัติงำนบรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และเสริมสร้ำงพัฒนำบุคลำกรได้รับประสบกำรณ์จำกแหล่งเรียนรู้ที่ประสบ
ผลส ำเร็จเพื่อพัฒนำงำนไปสู่เป้ำหมำยได้ 
                 ประชุมข้ำรำชกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและกลุ่มอ ำนวยกำร เพ่ือชี้แจงขั้นตอน
ก ำหนดกำรไปศึกษำดูงำน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
และออกเดินทำงไปทัศนศึกษำดูงำน ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 27 กันยำยน 2559 เพ่ือดูงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณก์ำรปฏิบัติงำน 
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ระหว่ำงบุคลำกรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสิงห์บุรี กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เกี่ยวกับ กิจกรรมลูกเสือ งำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด งำนสภำนักเรียน งำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่
ตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 
(ARS/KRS) ซึ่งบุคลำกรที่ไปศึกษำดูงำนสำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒนำ/ปรับใช้กับงำนในหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย สู่เป้ำหมำยของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ
มีควำมสุขในกำรท ำงำน ระดับควำมพึงพอใจต่อโครงกำรที่ระดับมำกที่สุด ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ส ำหรับด ำเนินงำน จ ำนวน 30,000  บำท 

31.  การพัฒนากองลูกเสือต้นแบบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 กิจกรรมการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
               เพ่ือพัฒนำนำยหมู่ลูกเสือรุ่นใหญ่ให้สำมำรถช่วยเหลือผู้ก ำกับลูกเสือในกำรฝึกอบรมลูกเสือสำมัญ
และหรือลูกเสือส ำรองในสถำนศึกษำได้  
                ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมนำยหมู่ลูกเสือ 
วันที่ 9 – 11 ตุลำคม 2559 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ำยลูกเสือตำม่องล่ำย) อ ำเภอเมืองฯ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสำมำรถน ำไปช่วยในกำรฝึกอบรมลูกเสือได้  ได้รับ
จัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 68,000  บำท 

32.  การตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบประจ าปี 
งบประมาณ 2559 
               เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบมีระบบประกันคุณภำพภำยใน  และส่งเสริม
สนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้เป็นไปตำมมำตรฐำน
ที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง 
               คณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนเอกชนนอกระบบออกตรวจเยี่ยม 
นิเทศ และประเมินผลคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่มีกำรพัฒนำในแต่ละ
มำตรฐำนในทุกตัวบ่งชี้ของกำรประกันคุณภำพภำยในโรงเรียนเอกชนนอกระบบเพ่ือเป็นกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมระบบประกันคุณภำพภำยในของโรงเรียนเอกชนนอกระบบของโรงเรียน
สถำบันดับเบิ้ลยู. อี. ซี. ไอ. ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีกำรตรวจเยี่ยม 
และประเมินผลฯ ดังนี้ 
             - วันที่ 17 มิถุนำยน 2559 นิเทศตรวจเยี่ยม 
             - วันที่ 21 กรกฎำคม 2559 ประเมินผลพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 
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             สรุปผลกำรประเมิน ระดับดีมำก 10 ตัวชี้วัด ระดับดี 19 ตัวชี้วัด และมีกำรประกำศยกย่อง
เชิดชูเกียรติโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 1,000 บำท 

33.  การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 และการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
                เ พ่ือจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประจ ำปีงบประมำณ พ. ศ. 2560 – 2564 และจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปีงบประมำณ  2560 เพื่อน ำไปสู่ทิศทำงที่ต้องกำรขับเคลื่อนโดยใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน
ด้วยควำมร่วมมือของทุกฝ่ำย และมีกำรก ำกับ ดูแล ส่งเสริมสนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
                 โดยประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมำณ 2560 – 2564 และแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ปีงบประมำณ 2560 ผู้เข้ำประชุม
ร่วมกันพิจำรณำกำรจัดท ำเอกสำร วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำย กลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรม 
ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ผู้แทนศึกษำนิเทศก์แต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ผู้แทน
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้แทนครู ผู้แทนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้แทน 
คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) กำรด ำเนินงำน 
ใช้งบประมำณ จ ำนวน 70,088  บำท ท ำให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
มีแผนพัฒนำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 และแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2560 
ส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 

34. การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ ASAN Curriculum Sourcebook  
เพ่ือส่งเสริมกำรประเมินและพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตร ASEAN  

Curriculum Sourcebook หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนพุทธศักรำช 2551 กรอบหลักสูตร
เขตพ้ืนที่และวิสัยทัศน์โรงเรียน 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ประเมินพัฒนำหน่วยกำรเรียนรู้ให้แก่ครูในสังกัดทุกโรงเรียน จ ำนวน 300 คน โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 
1 วัน ระหว่ำงวันที่ 2 – 3 กรกฎำคม 2559 (วันหยุดรำชกำร) ผลกำรประชุม จำกกำรประเมินก่อน
ประชุม ครูมีควำมรู้ที่ระดับมำก ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย
คณะศึกษำนิเทศก์ ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ผู้เข้ำประชุมทุกคน ในช่วงเดือนสิงหำคม 2559 
จัดท ำเครื่องมือประเมินหน่วยกำรเรียนรู้ที่เน้นอำเซียน ผลกำรนิเทศก ำกับติดตำม โดยมีผลจำกกำร
ประเมินอยู่ที่ระดับมำก ควำมพึงพอใจโดยรวมทั้งสองกิจกรรมของผู้เข้ำรับกำรประชุม ระดับมำก ได้รับ
จัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินกำร จ ำนวน 190,000  บำท  
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35. การอบรมลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด 
เพ่ือให้ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และผู้บังคับบัญชำลูกเสือมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจถึงภัยอันตรำย 

และควำมเสี่ยงของยำเสพติด  เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักให้แก่ลูกเสือสำมัญ สำมัญรุ่นใหญ่ และ
ผู้บังคับบัญชำลูกเสือ รู้ถึงโทษและร่วมรณรงค์ป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำของตน  และเพ่ือส่งเสริม
ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งลูกเสือ เนตรนำรี ร่วมกิจกรรมกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด
ในสถำนศึกษำ/หน่วยงำนของตน 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก ำหนดจัดโครงกำร
ลูกเสือไทยต้ำนภัยยำเสพติดปีงบประมำณ 2559 งบประมำณ 23,250 บำท โดยจัดอบรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 111.25 จัดอบรม 
โดยกำรบรรยำยให้ควำมรู้และจัดกิจกรรมฐำนต้ำนภัยยำเสพติดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม และเปิดโอกำส
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมได้ร่วมซักถำมปัญหำและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกำรอบรมในครั้งนี้
โดยได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นของผู้เข้ำรับกำรอบรมโครงกำรลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด
ปีงบประมำณ 2559 ที่มีต่อกำรจัดอบรมทุกคน เพื่อน ำผลมำประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกำรจัดอบรม
ในครั้งต่อไปปรำกฏว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมส่งแบบสอบถำมควำมคิดเห็นกลับคืนจ ำนวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.70 ของผู้เข้ำรับกำรอบรมและผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิดเห็นต่อกำรจัดกำรอบรมโดยรวม
ระดับมำกท่ีสุด  ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับด ำเนินงำน จ ำนวน 303,250 บำท 

36. การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาประจ าปี 2559 
                เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะชีวิตให้กับนักเรียนแกนน ำระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
ให้มีควำมตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อื่น รู้จักวิเครำะห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์  
เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติดให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น  
และเพ่ือให้ครูผู้ดูแลนักเรียนได้รับกำรพัฒนำทักษะชีวิต มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยำเสพติด ในเด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น 
                 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ที่เป็น
ประธำนสภำนักเรียน รองประธำนสภำนักเรียน คณะกรรมกำรสภำนักเรียน และหรือนำยหมู่ลูกเสือ 
จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 4 คน รวม 80 คน ครูผู้ควบคุม จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ  1 คน รวม 
20 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน ระหว่ำงวันที่  3 – 5 สิงหำคม 2559 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ค่ำยลูกเสือตำม่องล่ำย) อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยกำรบรรยำยให้
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ควำมรู้และจัดกิจกรรมฐำน WALK RALLY ต้ำนภัยยำเสพติดให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรม ผู้เข้ำอบรม
มีโอกำสซักถำมปัญหำ และแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดอบรม จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ 
โดยรวมพบว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจที่ระดับมำกที่สุด  ได้รับจัดสรรงบประมำณส ำหรับ
ด ำเนินงำน จ ำนวน 78,750  บำท 

37. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)  
ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2563 
                เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นเยำวชนของชำติได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยำเสพติด
ปฏิเสธยำเสพติดและสิ่งมอมเมำทุกชนิด มีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังไม่ให้ยำเสพติดเข้ำไปแพร่ระบำด
ในโรงเรียน/ชุมชนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก 
(26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2559  และหน่วยงำน/สถำนศึกษำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีส่วนร่วม 
 
ในกำรจัดกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2559 
                 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต  1 ด ำเนินกิจกรรม
เพ่ือแสดงออกถึงกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ได้แก่ 
                 1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดย
นำยบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ปฏิบัติหน้ำที่ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ น ำคณะ
ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำงในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก ผู้บริหำร และครูโร งเรียน
บ้ำนมะเดื่อทอง โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง ร่วมจัดนิทรรศกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
(To Be Number One) เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก โดยร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศกำรวันที่ 23 
มิถุนำยน 2559 ณ ห้องประชุมศำลำกลำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และบริเวณหน้ำศำลำกลำง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 500 คน  
                2) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 น ำคณะ
ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่ และคณะข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ร้องเพลงชำติไทย ปฏิญำณตน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ทุกวันจันทร์บริเวณหน้ำเสำธง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   
                3) ประชำสัมพันธ์ เชิญชวนผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู ได้ท ำกิจกรรม กล่ำวค ำปฏิญำณตน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด ในโอกำสต่ำง ๆ ได้แก่ ประชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบภำยใน ประชุมผู้บริหำรสถำนศึกษำ/ครู ทุกอ ำเภอ (โรงเรียนในสังกัด) และกำรประชุม
เชิงปฏิบัติธรรม  
                4) ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  
ประธำนคณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กศจ.ปข.) น ำลูกเสือกล่ำวค ำปฏิญำณตน  
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ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดในวันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติ ประจ ำปี 2559 (1 กรกฎำคม 2559) 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม จ ำนวน 2,060 คน  
                 5) หน่วยงำน/สถำนศึกษำ ทุกสังกัดในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ต่อต้ำนยำเสพติดโลก (26 มิถุนำยน) ประจ ำปี 2559 จ ำนวน 12 หน่วยงำน มีกิจกรรมหลำกหลำย 
เช่น เดินรณรงค์ จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร กำรประกวดวำดภำพ เรียงควำม ค ำขวัญ 
กำรต่อต้ำนยำเสพติด เป็นต้น   
                  ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรนี้ไม่ใช้งบประมำณของส่วนรำชกำรหรือภำคเอกชน 

38.  โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 
 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เข้ำร่วมประชุมกำรจัดกำรขยะมีควำมรู้ เรื่องกำรจัดกำรขยะ 

อย่ำงถูกวิธี เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู นักเรียน รับรู้ มีจิตส ำนึกและตระหนักถึง 
ปัญหำเรื่องผลกระทบจำกขยะ ต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้เข้ำร่วมประชุมจัดกำรขยะ
ทุกคน สำมำรถน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ที่ได้รับ ไปใช้ในชีวิตประจ ำวัน ส่งผลดีต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน และรู้จักกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบ 
              ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมพิจำรณำคัดเลือก
โรงเรียนน ำร่องวันที่ 23 – 24 สิงหำคม 2559 จ ำนวน 50 โรงเรียน จัดประชุมปฏิบัติกำรให้ควำมรู้ 
แก่ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน ในโรงเรียนน ำร่อง วันที่ 2 – 3 กันยำยน 2559 ณ ห้องประชุม
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นอกจำกนี้ได้มีกำรประชุมชี้แจง
กำรด ำเนินงำนจัดกำรขยะให้กับผู้บริหำรโรงเรียน ในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ส ำนักงำนส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน  จ ำนวน 81 โรงเรียน ในวันที่ 9 กันยำยน 2559 และด ำเนินกำร
ประชุมถอดบทเรียน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือหำผลกำรปฏิบัติงำนที่ดีที่สุด (Best Practice) 
จ ำนวน 20 โรง วันที่ 24 กันยำยน 2559  จำกนั้น นิเทศ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ระหว่ำงวันที่ 25 – 30 กันยำยน 2559 จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ประชุม/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
โดยรวมมีควำมพึงพอใจอยู่ที่ระดับมำกที่สุด  ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 
250,000 บำท 

39.  การจัดกิจกรรมประชามติของเด็กไทยประชาธิปไตยของบ้านเมือง 
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดได้ตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำต่อกำรออกเสียง  

ประชำมติร่ำงรัฐธรรมนูญตำมระบอบประชำธิปไตย ให้นักเรียนเกิดควำมภำคภูมิใจและซำบซึ้ง
ในจิตวิญญำณของควำมเห็นนักประชำธิปไตยตั้งแต่เยำว์วัย  ให้ครู นักเรียนได้เรียนรู้ประชำธิปไตย
จำกกำรปฏิบัติด้วยกิจกรรม 6 สัปดำห์ประชำมติ ทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของตน 
               ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดกิจกรรมสัปดำห์ประชำมติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม – 13 สิงหำคม 2559 
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และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท ำคู่มือส ำหรับนักเรียน 
จ ำนวน 1,594 เล่มให้สถำนศึกษำในสังกัดเพ่ือให้ นักเรียนได้มีควำมรู้เกี่ยวกับประชำธิปไตย และร่วมรณรงค์
ให้ประชำชนผู้มีสิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ ซึ่งประชำชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปใช้สิทธิออกเสียงประชำมติ 
คิดเป็นร้อยละ 58.31 โครงกำรดังกล่ำวไม่ใช้งบประมำณของทำงรำชกำรและภำคเอกชน 

40.  การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตสุจริตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และส านึกรักบ้านเกิด 
                เพ่ือปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต มีควำมซื่อตรงมีเจตนำที่บริสุทธิ์ต่อตนเองและผู้อ่ืน   
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ
ให้มีประสิทธิภำพสร้ำงมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนขององค์กร และเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีและ
ควำมสัมพันธ์ต่อกัน 
                   โดยกำรจัดประชุมข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกนั้นจัดทัศนศึกษำ 
ดูงำนด้ำนประวัติศำสตร์ ณ อุทยำนประวัติศำสตร์ปรำสำทเมืองสิงห์ และศึกษำดูงำนด้ำนกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำญจนบุรี เขต 3 อ ำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 5 กันยำยน 
2559 นอกจำกนี้ได้น ำคณะผู้บริหำร ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง ศึกษำดูงำนโครงกำรชั่งหัวมัน จังหวัดเพชรบุรี 
ตำมแนวพระรำชด ำริพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 9  วันที่ 6 กันยำยน 2559 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
จ ำนวน 55 คน เป็นผู้บริหำรระดับเขตพ้ืนที่ ผู้ปฏิบัติงำนในเขตพ้ืนที่ ได้รับจัดสรรงบประมำณ
ด ำเนินงำน จ ำนวน 262,500  บำท 

41.  การพัฒนาสมรรถนะลูกจ้าง 
 เพ่ือพัฒนำลูกจ้ำงประจ ำด้ำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เทคนิคกำรปฏิบัติงำนตำมภำระงำน  

และเป็นกำรพัฒนำทักษะควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ 
                 โดยกำรจัดประชุมลูกจ้ำงประจ ำที่ปฏิบัติหน้ำที่ที่โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ ำนวน 55 คน เพ่ือให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พัฒนำทักษะ
กำรปฏิบัติงำนของลูกจ้ำงประจ ำ โดยมอบหมำยให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมปรับปรุงห้องประชุม ปรับปรุง
บริเวณถนนหน้ำอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภำยใต้กำร
ควบคุมของรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
นอกจำกนี้ได้จัดทัศนศกึษำดูงำน เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ โครงกำรนี้เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ 27 กันยำยน 2559 – 24 ตุลำคม 2559 ผู้ร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจระดับมำก 

42.  การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานด้าน  
การจัดการศึกษา 
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                 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และควำมคิดริเริ่ม ที่เน้นกำรพัฒนำผู้เรียน 
เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรสำมำรถร่วมกันบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำในทุก ๆ ด้ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลุเป้ำหมำยตำมที่ก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จัดประชุมพัฒนำศักยภำพกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันที่ 2 – 3 กันยำยน 2559 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และศึกษำดูงำน ณ โรงเรียนอนุบำลด่ำนช้ำง 
จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 4 กันยำยน 2559  ศึกษำดูงำน ณ จังหวัดกำญจนบุรี ระหว่ำงวันที่วันที่ 5 – 
6 กันยำยน 2559 ผู้เข้ำร่วมโครงกำร มีควำมพึงพอใจระดับมำก 

43.  การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ 
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนนโยบำยค่ำนิยมหลักของคนไทย 12  ประกำร 

ของเขตพ้ืนที่เพ่ือน ำสู่กำรปฏิบัติที่ถูกต้อง ชัดเจน และเป็นรูปธรรม  สร้ำงองค์ควำมรู้และให้แนวทำง
พัฒนำและประเมินค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรแก่ สถำนศึกษำ และด ำเนินกำรคัดเลือก
สถำนศึกษำที่มีกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำรที่ดี  และนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำในสังกัด 
                กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้แก่ 
                1) ประกำศยุทธศำสตร์กำรขับเคลื่อนค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร สถำนศึกษำ
น ำไปบูรณำกำร ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำนวน 
122 โรงเรียน คิดเป็น 100 % 
                 2) จัดประกวดวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice) จัดประกวด 2 ประเภท ได้แก่ 
                     - ประเภทผู้บริหำรผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร  ผู้ได้รับรำงวัล นำงสิริกร ธงสะอำด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินเทิน อ ำเภอทับสะแก  
ระดับยอดเยี่ยม นำยจตุรำนน เกิดพร้อม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด ระดับยอดเยี่ยม  
นำงสำวเฉลิมขวัญ ถือควำมสัตย์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) ระดับดีเด่น 
                     - ประเภทครูผู้มีวิธีปฏิบัติที่ดี ในกำรจัดกำรเรียนรู้จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงค่ำนิยมหลักของคนไทย 
12 ประกำร ผู้ได้รำงวัล นำงสำวมัลลิกำ  แซ่อ้ึง ครูโรงเรียนบ้ำนปำกคลอง อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
ระดับยอดเยี่ยม  นำงจันทนำ สืบเสน และนำงสุธำทิพย์ นิโกรธำ ครูโรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพุ อ ำเภอเมืองฯ 
ระดับดีเด่น  
                 3) กำรนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 
จ ำนวน 122 โรงเรียน 6 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนโครงกำร/กิจกรรมดีเด่นของสถำนศึกษำ ด้ำนลักษณะ
ผู้บริหำร ครู ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ด้ำนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ด้ำนกำรนิเทศ ก ำกับ 
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ติดตำม ตรวจสอบปรับปรุงงำน ด้ำนคุณภำพนักเรียน  ผลกำรนิเทศ 6 ด้ำน  มีโรงเรียน 52 แห่ง อยู่ในระดับ
ดีมำก 40 แห่ง อยู่ในระดับดี 10 แห่ง ระดับพอใช้ 2 แห่ง 
                   4) ควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรมโดยรวมที่ระดับ มำกที่สุด 
                   ได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนโครงกำร จ ำนวน 25,000  บำท 

44. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                  เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เหมำะสมกับภำระงำน และควำมจ ำเป็น
เร่งด่วนของระยะเวลำด ำเนินงำน  
                  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้พิจำรณำจัดสรร
งบประมำณในกำรด ำเนินงำนที่มีควำมจ ำเป็น เร่งด่วน ตำมนโยบำย โดยจัดสรรงบประมำณให้โครงกำร
ย่อยเพ่ือน ำไปบริหำรจัดกำร จ ำนวน 845,520 ได้แก่ 
                 - กำรประกวดแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับชำติ 
                 - กำรพัฒนำบุคลำกรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                 - กำรจัดกิจกรรมจักรยำนเฉลิมพระเกียรติฯ 
                 - กำรจัดท ำเอกสำรแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2559 
                 - กำรประชุมเตรียมควำมพร้อมรับกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ วันที่ 13 ก.ค.2559 
                 - กำรควบคุมภำยใน 
                 - ประเมินกำรอ่ำนออกเขียนได้ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2558 
                 - พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศจังหวัดประจวบฯ 
                 - พัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียน 

45. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จัดกำรสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดแหล่งเพำะพันธุ์ยุงลำย ป้องกัน ควบคุมและประชำสัมพันธ์ 
โรคไข้เลือดออกในกลุ่มเป้ำหมำยที่รับผิดชอบ และร่วมกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออกอำเซียน  
(ASEAN Denque Day) วันที่ 15 มิถุนำยน ของทุกปี 
                ให้ควำมรู้ ประชำสัมพันธ์ ให้โรงเรียนมีควำมรู้และน ำไปขยำยผลต่อยังผู้ปกครอง ชุมชน 
ท ำให้สถำนศึกษำปลอดยุงลำย  
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๕๕ 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ กลยุทธ์ที ่1 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกและระดับชาติ  

 
 
 
 
                                                             
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๕๖ 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อเสนอขอให้มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญตาม ว 13/2556 

                                               

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๕๗ 
 
 
 

ประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Trasparency Assessment : ITA) 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๕๘ 
 
 
 

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2559 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การจัดท าซีดี (CD) ชุดเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยและการคิดค านวณคณิตศาสตร ์

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๕๙ 
 
 
 

การรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมปฏิบัติการพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยม 

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๐ 
 
 
 

การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2558                                                                                                             

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๑ 
 
 
 

การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมภิบาลในสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๒ 
 
 
 

การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง 100 % 

 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๓ 
 
 
 

การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๔ 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๕ 
 
 
 

การประเมินการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - 4  
ปีการศึกษา 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๖ 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ กลยุทธ์ที ่2 
กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๗ 
 
 
 

ภำพกิจกรรมกำรด ำเนินโครงกำร กลยุทธ์ท่ี 3 
การส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค่ำยเยำวชนรักษ์พงไพร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๘ 
 
 
 

กำรประชุมเชิงปฏิบัติธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมทางไกลนายกรัฐมนตรีพบครู                                    

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๖๙ 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมโครงการกลยุทธ์ที่ 4 
การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาเพื่อส่งเสริมและการพัฒนางาน 

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน ศูนย์เทคโนโลยี (ICT1) 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

นางสาวจินต์จุฑา ตระกูลคศูร ี                                                                                                                                                                                                              นางสาวจิราพร  คีรีวัลย์ นางสาวนิศารัตน์  คลังทรัพย์ นำยรำชศักดิ์  แน่นแคว้น                                                
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๐ 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรด้านการจัดท าประมาณราคาและการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ าและศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๑ 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรภายในส านักงานเขตพื้นที่ 
ในการจัดท าเอกสารระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++Plus)   

                                   

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดจ้างท าความสะอาด 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๒ 
 
 
 

การปรับภูมิทัศน์ 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๓ 
 
 
 

จักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างประสิทธิภาพการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                                   
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๔ 
 
 
 

 

การพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  
และ ศูนย์เทคโนโลยี(ICT) 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๕ 
 
 
 

มัคคุเทศก์น้อย (THE JONIOR GUIDE) 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๖ 
 
 
 

การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๗ 
 
 
 

การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2558  

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๘ 
 
 
 

การพัฒนาโรงเรียนในฝันสู่โรงเรียนคุณภาพศตวรรษที่ 21 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจ าต าบล ปีการศึกษา 2559 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๗๙ 
 
 
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนร่วมและเรียนร่วมสู่มาตรฐาน 

 

                                                     

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๐ 
 
 
 

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๑ 
 
 
 

ตรวจติดตามการใช้จา่ยเงินอดุหนนุของโรงเรียนเอกชน 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมนายหมู่ลูกเสือร่วมพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๒ 
 
 
 

การพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนการสอนปฐมวัยปีงบประมาณ 2559 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาแนะแนวอาชีพฯ 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๓ 
 
 
 

การพัฒนาการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ (STEM) 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอ านวยการ 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๔ 
 
 
 

การพัฒนากองลูกเสือต้นแบบ 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนนอกระบบ 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๕ 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๖ 
 
 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยปีการศึกษา 2559 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ASEAN Curriculum Sourcebook 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๗ 
 
 
 

ลูกเสือไทยต้านภัยยาเสพติด 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมพัฒนานักเรียนแกนน าค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนฯ 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๘ 
 
 
 

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๘๙ 
 
 
 

ประชามติของเด็กไทยประชาธิปไตยของบ้านเมืองฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจเขตสุจริตฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๐ 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะลูกจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๑ 
 
 
 

การขับเคลื่อนนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๒ 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการการด าเนินงานในส่วนของ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปีงบประมาณ 2560 – 2563 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๓ 
 
 
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือกออกในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๔ 
 
 
 

ภาพกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ และการร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น ของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด 

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเขตพื้นที่ ต่าง ๆ  

 
 

 

 

 

 

 ศึกษาดูงานจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้              นักเรียนสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน 
                                                                              ศึกษาดูงาน 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

 

  สพป.แพร่ ศึกษาดูงาน ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1             สพป.ราชบุรี 1 ศึกษาดูงาน  
                                                                              ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๕ 
 
 
 

 

 

                                                                                              

                                                                           

 

 

                                                                    
พิธีฉลองครองราชย์ครบ 70 ปีของรัชกาลที่ 9                 กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559  
ของเขตพื้นที่และสถานศึกษาในสังกัด                         ณ วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
         

 

                                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                                              

 

 

กิจกรรมวันพ่อ 5 ธันวาคม 2558                       พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงรณรงค์แก้ปัญหายาเสพติด                         
ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                           ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

                   



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๖ 
 
 
 

 

                                                   

 

                                                                                                          

                                                   

                          

                       

                 ผู้บริหาร สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ ศูนย์การเรียนรูต้ ารวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม 
                                       จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

       

 

     
 
 
 
 
 
   
 
 
 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก                                         รณรงค์ต่อต้านการทุจริต 
   ของสถานศึกษาในสังกัด                                      ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๗ 
 
 
 

 

                                                                                                                                                  

 

                                                                       

 

 

 บ าเพ็ญประโยชน์ ท าความสะอาดบริเวณ                           กิจกรรมวันภาษาไทย 
     ชายหาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                 ของสถานศึกษาในสังกัด 
     ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                                     
 

                                                                                                                      

 

 

 

          กิจกรรมวันสุนทรภู่ ของสถานศึกษา                              กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
               ของสถานศึกษาในสังกัด                                       ของสถานศึกษาในสังกัด   

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

         

                          กิจกรรมเกษตรพอเพียง ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๘ 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                              

                                     

                           กิจกรรม 5 ส ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 

 

 

                                                                             

 

                                                                                                                             

 
กิจกรรมบ าเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล                     กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวค า 
แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ ภายในเขตบริการ                             ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี 
      สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1                                         ปฏิณญาเขตสุจริต 

 

  



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๙๙ 
 
 
 

 

 

                                                                       
 

 

 

                        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมพิธีวันเจษฎาบดินทร์  และวันจักรี 
                                                 ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                งานเฉลิมพระเกียรติ                                     พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร 
       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค. 2559                     ในหลวงรัชการที่ 9 และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
 

 

                                                                

                                                                          

 

 

                                     ร่วมพิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๑๐๐ 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

         กิจกรรมที่ท างานน่าอยู่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 

        สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ 
                            กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2559 

 

                                                              

                                                         ประชุมรับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ 
                                                                       ส านักนายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๑๐๑ 
 
 
 

 

 

 

 

 

        

                   พิธีมอบบ้านให้นักเรียนของ สพฐ. และประชุมรับทราบนโยบาย 
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

 

 

                                                                 

 

                            

 

                             ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ  
                                       ณ กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๑๐๒ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                            พิธีมอบอาคารเรียน ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน สังกัด 
                                           สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

                        

                           พิธีมุฑิตาจิตหลวงพ่อวัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 



รายงานผลการด าเนินงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 หน้า ๑๐๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     พิธีถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
                              สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 ในรัชการที่ 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
                                 กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2559 
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                              ประเพณีรดน าขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์ เมษายน 2559 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                                           
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 น านักเรียนในสังกัด          ธนาคารออมสินมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน 
        รับมอบทุนการศึกษาคุณแม่ธ ารง                       ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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 หน้า ๑๐๕ 
 
 
 

 

 

 

                                                                           

                                                                              

 

 

      พิธีวางพงมาลาสดุดีวีรชน 9 ธันวาคม 2558                พิธีถวายพวงมาลัย วันคล้ายวัน 
                     ณ   กองบิน 5                                  สถาปนาค่ายพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
 

                                                                                                                                                                                                         

  

 
  

 

 

         สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพญาติข้าราชการครูในสังกัดทุกคน 
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ส่วนที่ ๔  ผลงานที่ได้รับรางวัล 
 
 

 

 

 

 

                                                                                                                       
 
 
 

                                  

                                  รับโล่รางวัลกิจกรรมลูกเสือปีงบประมาณ 2559                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        รับโล่รางวัลจากผลสอบ O-NET  ปีการศึกษา 2558 
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                              ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษา        
                               รับโล่รางวัล MOU AWARDS ของกระทรวงศึกษาธิการ           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
                             รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่สนับสนุนการด าเนนิงานด้านวัฒนธรรม 
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ส่วนที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
  นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
 

       วิสัยทัศน์ 
                 มุ่งม่ันสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่ระดับสากล ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

         พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและ  

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการ 
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม สนับสนุน การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในการบริหารและ 

จัดการศึกษา 
6. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา 6 เป้าหมายคุณภาพสู่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
7. ส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         เป้าประสงค์ 
 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุลและ
นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ 
 2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
 3. นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมและการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรม
การท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
 6. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบูรณาการการท างาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 
 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 



รายงานผลการด าเนินงาน ของ สพป. ประจวบคีรีขันธ ์เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน้า ๑๐๙ 
 

  7.1 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
  7.2 ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่อันดับ 1 ใน 10 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 30 ของระดับประเทศ 
  7.3 ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
รวม 3 ด้าน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3 อยู่อันดับ 1 ใน 10 ของประเทศและค่าเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 
 8. การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  8.1 ผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทุกตัวบ่งชี้ได้ระดับคุณภาพ
ดีเยี่ยมและคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน 0.50  

8.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม 
ศักยภาพ 

8.3  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง  
เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และมีจิตอาสา จิตบริการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท างาน 
 

     ๑. นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                 ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑        ประธานที่ปรึกษา 

 
     ๒. นายเฉลิมพล  พนิทอง รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
                                            ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑            ที่ปรึกษา 
     ๓. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุกท่าน 

          ที่ปรึกษา 
     ๔. ผู้อ านวยการกลุ่ม ทุกกลุม่ /หน่วยตรวจสอบภายใน /ศนูย์ ICT                                ที่ปรึกษา 
     ๕. นางวรรณิภา  คฤหานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                     หัวหน้าคณะท างาน 
     ๖. นางพิรีภรณ์  กุลชนะพฑิูรย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                คณะท างาน 
     ๗. นางสาวพีรณัญญ์  เผือกผ่อง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                               คณะท างาน 
     ๘. นางเนาวรัตน์  เทียนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    คณะท างาน 
     ๙. นางเสาวรรณี  ธรรมโร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                     คณะท างาน 
     ๑๐. นางเกตุแก้ว  อัตตะ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ    คณะท างาน 
     ๑๑. นางสาวผ่องศรี  นิ่มนอ้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ                                  คณะท างาน 
     ๑๒. นางปนิตา  เรืองฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการฯ      คณะท างาน   
     ๑๔. นางกนกวรรณ  ญาณกิตติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ         รวบรวมข้อมูล พิมพ์ต้นฉบบัและ 

                   ออกแบบรูปเล่ม 
    ๑๕. นางสาวจินตนา  สังข์รุ่ง  นักประชาสัมพันธ์ฯ                                  ภาพประกอบการรายงาน 
    ๑๖. บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุกท่าน        ผู้ให้ข้อมูล 
                และภาพประกอบ 
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