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งานตดิตามประเมนิผลและรายงานผล กลุม่นโยบายและแผน 
โทร ๐ ๓๒๖๖ ๒๐๓๑-๔ ตอ่ ๒๔  โทรสาร ๐ ๓๒๖๖ 

๒๐๓๐    

      ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑ 
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ค าน า 
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ โดยจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ 
และสรุปรำยงำนผลเป็นเอกสำรฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ควำมเคลื่อนไหว ของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกท่ำน
ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่รับผิดชอบด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
ตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เอกสำรกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ 555  
ฉบับนี้ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน และขอขอบพระคุณบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ ทุกทำ่นทีใ่ห้ควำมร่วมมือท ำให้เกิดเปน็เอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปงีบประมำณ ๒๕๕๗  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

ตุลำคม ๒๕๕๗  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1  

 

 
 

สารบัญ         
 

หน้า 
บทสรุปผลกำรด ำเนนิงำน          ก-ฉ 
นโยบำยและแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำ         ช-ซ 
     ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ 
สภำพทั่วไป          ๑ 
ผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๗        ๒๓ 
    กลยุทธ์ที่ ๑         ๒๓ 
    กลยุทธ์ที่ ๒         ๖๒ 
    กลยุทธ์ที่ ๓         ๗๒ 
    กลยุทธ์ที่ ๔         ๘๔ 
    กลยุทธ์ที่ ๕         ๙๔ 
นโยบำยและแนวทำงกำรพฒันำกำรจัดกำรศึกษำ        114 
    ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ 
คณะท ำงำน 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หน้า ๑ 

 

เขตบริการการศกึษา 

สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๒ 

เขตบริการศึกษาของ  
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
มี 4 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองฯ  
อ าเภอทับสะแก อ าเภอบางสะพาน  
และอ าเภอบางสะพานน้อย 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

สภาพทั่วไป 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๙/๑ หมู่ที่ ๑ ต าบลคลองวาฬ 

อ าเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๐๐๐  เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ๒ หลัง มีขอบเขต
ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  ๔ อ าเภอ มีสถานศึกษาในสงักัด จ านวน ๑๓๓ แห่ง แบ่งเป็นสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน ๑๒๒ แห่ง โรงเรียนเอกชน จ านวน ๑๑ แห่ง และมีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ 
ได้แก่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จ านวน ๓ แห่ง  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน ๒ แห่ง 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                      

                                                                                          
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           

 
                                                                 

แผนที่จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
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    สัญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

                                                                                   
                                              ต้นไม้ประจ าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นเกตุ 

      ค าขวัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

                                                                                                            

                                                  เมืองทองเนื้อเก้า 

 

 

        

                          มะพร้าวสัปปะรด                                               สวยสดหาดเขาถ้ า  

 

                                                                งามล้ าน้ าใจ 
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ผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

   

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                     

 

 

                

 

 

 

  

 

 

                                                                                      

 

 

 

  

นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

นายต้ัง  อสิพงษ ์
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

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 
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ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 

 
 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                   

                                              ต                                                                                                             

                                                  

 

 

        

                                                                         

 

นางอนงค์  สาระบาล 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

นางฐิติมา  แก้วนิรัตน์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

นายสุรจิตต์  แย้มศรวล 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นางวรรณิภา  คฤหานนท์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นายบดินทร์เดช  แสงสุวรรณ 
ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตาม 

 และประเมินผลการจัดการศึกษา 

นางสาวอรสา  คูภากรณ์ 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

นางภัทร์ชาพร   อุ่นยวง 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย ์

นางสาวนรารัตน์  รักสม 
ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
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คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
(กพท.) 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระ สังข์เฉย 
ประธานคณะกรรมการ 

นายประเสริฐ ครอบแก้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายบุญชู  อังสวัสด์ิ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

นายไพรัช  มณีโชติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายกัมพล  หิรัญวงศ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายจิรายุ  สีมาพานิช 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นายกิตติพงษ์   ชินวดี 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นางสายวสันต์  ก าบัง 
ผู้แทนองค์กรชุมชน 

นายทองพัน  ชูรส 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นายรณชิต สิงหเสมานนท์ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

นางกาญจนี  เสียงเพราะ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ด.ต.ฐณะวัฒน์  ประดับ 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู 

นายบุญศักด์ิ  พัฒนราช 
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ 

บริหารการศึกษา 

นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียนทอง 
ผู้แทนรับใบอนุญาต 

นางสาวสุกัญญา  บุญสะอาด 
ผู้แทนครูสถานศึกษาเอกชน 

นายบุญเทียม  อังสวัสด์ิ 
เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ี 
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คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

นายศักด์ิชัย  กายเพชร 
ประธานคณะกรรมการ 

นายภานุพงษ์  ยอดปรีดา 
ผู้แทนคุรุสภา นายคงพิสิฏฐ์  ไชยวงศ ์

      ผู้แทน อ.ค.ศ. 

นายสนิท  สนธิพันธ ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 

นายวีรชยั  เกตุแก้ว 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 

นายสุรชยั  แคลนกระโทก 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา 

นายพิศิษฐ์  รอดทิม 
ผู้แทนข้าราชการคร ู

นางสาวฉันทนา  พวงเดช 
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 

นายสุชาติ  กรกิตติ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล 

นายบุญเทียม  อังสวัสดิ ์
กรรมการและเลขานุการ 
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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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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ภายใต้ การก ากับ ติดตาม ดแูล ของ 
นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยมี 
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 

 “ ทบทวนอดีต คิดปัจจุบนั  วาดฝันอนาคต สร้างความตระหนกั ส่งเสริมความพยายาม นิเทศติดตาม
ประเมินผล ประกาศเกียรติคุณ เก้ือหนุนการปฏิบัติ จัดสรรรางวัล”  โดยยึดหลัก ๓ ท.  ประกอบด้วย ท าทนัที   
ท าอย่างจริงจงัด้วยความจริงใจ และท าให้ดีที่สดุ  
 
  
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้มีการ
ประกาศมาตรการตา่ง ๆ เพื่อเปน็การขับเคลื่อนนโยบายของ  รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้แก่ 
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๑ 

     เป็นต้นทุนแห่งปัญญา 

เป็นแหล่งเพาะกล้าความดี

ความด ี
เป็นผู้น าวถิีชุมชน 

   รอบรู้คู่คุณธรรม 

   เป็นผู้น ำวิชำกำร 

   เช่ียวชำญภำรกิจ 

   ผลสัมฤทธิต์ำมเป้ำหมำย 

ยดึมัน่คุณธรรม 

องค์กรทีส่ร้างสรรค์ 

   คณุภำพผูบ้รหิำรโรงเรียน 

คุณภาพส านกังานเขตพื้นท่ี 

สืบสานความเป็นไทย 

ร่วมใจพฒันา 

1)  วาระ ๒ ปี เปา้หมายคุณภาพส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  “๖ เป้าหมายคุณภาพ สู ่๑ คุณภาพผู้เรียน” ประกอบดว้ย 

 

 

                           

  

    

  

     

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

                

   ยิม้แย้มแจ่มใจ     เตม็ใจบริการ   ร่วมใจประสาน การงานฉับไว 

คดิด ีท าด ี มคีวามรับผดิชอบ  อยู่ในกรอบวนัิย 

   แต่งกายผ้าไทย    สุภาพจากใจ    ให้สัมมาคารวะ    

นักเรียนอิม่ท้อง สอดคล้องสุขภาพความปลอดภัย

ปลอดภัย 

 แนะแนวแก้ไขบรรเทาทุกข์
ทุกข์      

     สร้างสุขด้วยกจิกรรม  

 เรียนครบตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน
พืน้ฐานพืน้ฐาน  

 ช านาญการศึกษาค้นคว้า       เวทคีนเก่ง คนกล้า  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

เสริมสร้างอตัลกัษณ์เอกลกัษณ์ท้องถิ่นตน ทุกคนมคุีณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ เจตจ านงเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิัต ิ

ภูมทิศัน์

สวยงาม 

เป็นศูนย์วฒันธรรมชุมชน เป็นแหล่งฝึกฝนภูมปัิญญา 

รู้ เข้าใจ ใช้หลกัการบริหาร มีจรรยำบรรณสมศกัดิศ์ร ี ยุตธิรรมกบับคุลำกรทกุท่ำนมี เป็นแบบอย่ำงทีด่ีมีศรัทธำ 

พัฒนำตนพัฒนำงำนอยู่เป็นนติย ์ ภำรกิจวิชำกำรเปน็ใหญ ่ สร้ำงควำมรู้คูค่วำมดีให้เดก็ไทย ระบบไกลมำกศกัดิศ์รีมีงำนโชว ์

มีแผนกำรบรหิำรงำนเดน่ชัด ปฏบิตัคิรบกระบวนกำร ยึดธรรมำภบิำลเปน็ฐำนหลกั งำนประจกัษ์มีคณุภำพตำมเปำ้หมำย 

เดก็ปฐมวยัมีพฒันำกำร บรรลผุลสัมฤทธิ ์ พิชติกำรประเมิน เชิงประจกัษ์สูส่ังคม 

           เป็นบ้านทีอ่บอุ่น 

           คุณภาพโรงเรียน 

 จิตใจเอ้ืออาทร 

  ยิม้ไหว้ทกัทาย 

  สถานทีง่ามตา  บุคลากรร่วมใจ  เทคโนโลยทีนัสมยั  ก้าวไกล สพป. 

เด่นชัดจิตสาธารณะ 

เป็นศูนย์กลางการศึกษา 

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ
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๒ 

   คุณภำพคร ู

   จัดกำรเรียนรูด้ ี

   มีจริยธรรม 

   น ำควำมก้ำวหนำ้ 

   ศรัทธำวิชำชพี 

        คณุภำพกิจกรรมนกัเรียน 

กิจกรรมหลำกหลำย Child Center    

     สม่ ำเสมอกระบวนกำร    

ผลงำนเด่นเป็นประจกัษ์ 

รู้รักสำมัคคสีู่วิถีชุมชน 

คณุภำพผูป้กครอง 

     
 

 
 

  
 

        
 
 

  
 
  

 
 
 
                                                              

 
 
 
 
 
 
       
  
 

 
 
          
 
              
       
 
 
 
           
 

 
    

เช่ียวชำญเตรียมกำรสอน ประดิษฐค์ดิใช้อุปกรณ ์ วิธีสอนหลำกหลำยมำกมี ผลสัมฤทธิก์ิจกรรมดตีำมเป้ำหมำย 

รับผดิชอบต่อหน้ำที ่ มีวินัยตรงเวลำ รัก เมตตำศษิย ์ เสียสละมีจติพอเพยีง 

ใฝ่รูใ้ฝศ่กึษำ เพียรพฒันำตน สร้ำงสรรคผ์ลงำน ประสำนเครือข่ำย 

เป็นแบบอย่ำงทีด่ ี รักศกัดิศ์รคีวำมเปน็คร ู เชิดชคูวำมเป็นไทย ร่วมใจพฒันำองคก์ำร 

กิจกรรมหลำกหลำย เป้ำหมำยทีผู่้เรียน พำกเพยีรร่วมปฏบิตั ิ เด่นชดัสร้ำงควำมสุข 

กิจกรรมท ำต่อเนื่อง 

 

ครบเครื่องเรื่องกระบวนกำร 

 

ประสำนหลำยฝ่ำย ผลที่ไดพ้ึงพอใจ 

ส่งเสริมกำรเรียนรู ้

 

สอนควบคูค่ณุธรรม น้อมน ำสังคม สร้ำงสมประสบกำรณ ์

มีกำรประชำสัมพันธ ์รู้รักสำมัคค ี สร้ำงสรรคก์บัชุมชน ประสทิธผิลมคีณุภำพ 

   แนบแนน่ด ำเนินกำร 

   ร่วมประสำนผลงำน 

  มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 

    ประสำนควำมร่วมมือ 

รำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนประจ ำปีงบประมำณ
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๓ 
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2)   มาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์  (O-NET) คือ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเพิ่มข้ึนร้อยละ ๕  
3) “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้” 
4) ด าเนนิการบริหารจัดการศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ โดยแตง่ตัง้รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที ่

ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบริหารศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๓ ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอ าเภอ ระดับและระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อน านโยบายจากส านักงานเขตพื้นที่
สู่โรงเรียนโดยผา่นศูนยส์่งเสริมประสิทธิภาพระดบัอ าเภอ กลุ่มโรงเรยีน พร้อมกระขายอ านาจให้กับคณะกรรมการระดบัตา่ง ๆ  

5) แต่งตั้งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ รับผดิชอบ ดูแล ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา 

- ด้านโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารจัดการเรื่องการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน การติดตามเด็กออกกลางคัน  
การแนะแนวการศึกษา ระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 - ด้านคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้านการพฒันาหลักสูตร การจัดท าสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดบัผลสัมฤทธิ์ ให้ความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก นิเทศติดตามผลการ
เรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ 
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- ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดา้นงานวิชาการ  
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ ๓ องค์คณะ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ (กพท.)  คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) 
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม/ชมรม
วิชาชีพคร ู 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

   - ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ด าเนนิการพัฒนาการอ่านการเขียน จัดท านวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
การเขียนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓  การขับเคลื่อนเก่ียวกับ ASEAN มีโรงเรียนตน้แบบ ASEAN Learning 
School เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรม 
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จ านวนสถานศึกษาในเขตบริการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จ าแนกเป็นรายอ าเภอ 

 

อ าเภอ 

จ านวน (สถานศึกษา) รวม 

(โรงเรียน) สังกัด สพป. สช. อปท.
(เทศบาล) 

 สอศ. 

เมืองประจวบคีรีขันธ ์ ๓๖ 7 3 1 ๔7 

ทับสะแก ๒๗ 2   ๒9 

บางสะพาน ๓๖ ๑  1 ๓8 

บางสะพานน้อย ๒๓ ๑   ๒๔ 

รวม 122 11 3 2 138 

         แหล่งข้อมูล  ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ 2557   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงจ านวนโรงเรียน 

เมอืง
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย
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กอ่นประถม

ประถม

ม.ตน้

ม.ปลาย

 
จ านวนนักเรียนในสถานศึกษา จ าแนกเป็นรายช้ัน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ระดับชั้น 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
จ านวน
ห้อง 

จ านวนครู 
รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 

อนุบาล 1 1,302 1,212 2,514 144 

335 943 1,278 

อนุบาล 2 1,361 1,276 2,637 150 

รวมระดบักอ่นประถม 2,663 2,488 5,151 294 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 1,509 1,374 2,883 146 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 1,451 1,339 2,790 146 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 1,421 1,292 2,713 141 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 1,422 1,378 2,800 139 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 1,364 1,218 2,582 135 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 1,153 1,048 2,201 130 

รวมระดบัประถมฯ 8,320 7,649 15,969 834 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 576 439 1,015 41 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 567 431 998 42 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 514 486 1,000 43 

รวมระดบัมัธยมฯตน้ 1,657 1,356 3,013 126 

มัธยมศึกษาปีท่ี 4 16 22 38 1 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 17 43 60 2 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 20 30 50 2 

รวมมัธยมฯปลาย 53 95 148 5    

       แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๑๕ 

 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  

                          
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 
รวมเฉลี่ย 

+เพิ่ม 
-ลด ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ 

2556 2,200 47.35 39.04 33.19 48.04 40.92 64.88 51.71 58.11 47.91 
2557 1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61 49.03 
+ เพิ่ม /  

   -  ลด 
 -0.61 14.00 3.35 -2.72 4.90 -9.28 -3.17 2.50 1.12 

 
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพิ่ม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขฯ ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61 49.03 
สพฐ. 487,499 44.03 49.03 32.88 36.77 40.97 50.77 44.24 55.24 44.24 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   สพฐ. 

 2.71 4.01 3.66 8.55 4.85 4.83 4.30 5.37 4.79 

 
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพิ่ม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์ สุขฯ ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61 49.03 
ระดับประเทศ 730,666 44.88 50.67 36.02 38.06 42.13 52.20 45.61 56.32 45.74 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   ระดับประเทศ 

 1.86 2.37 0.52 7.26 3.69 3.40 2.93 4.29 3.29 

แหลง่ข้อมูล : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  
                  ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๑๖ 

 

  

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  

                          
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

รวมเฉลี่ย 
+เพ่ิม 
-ลด ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ 

2556 624 44.28 39.04 28.53 24.87 38.45 59.68 44.18 45.72 40.59 
2557 840 35.19 47.28 25.27 28.78 38.78 60.01 43.43 47.16 40.74 

+ เพ่ิม / - ลด  -9.09 8.24 -3.26 3.91 0.33 0.33 -0.75 1.44 0.15 
 

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพ่ิม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทยฯ์ สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 840 35.19 47.28 25.27 28.78 38.78 60.01 43.43 47.16 40.74 
สพฐ. 500,295 35.39 46.94 27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87 40.83 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   สพฐ. 

 -0.20 0.34 -1.82 -0.81 0.01 0.29 0.19 1.29 -
0.089 

 
เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพ่ิม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทยฯ์ สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 840 35.19 48.28 25.27 28.78 38.78 60.01 43.43 47.16 40.86 
ระดับประเทศ 667,384 35.20 46.79 27.46 29.65 38.62 59.32 43.14 45.42 40.70 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   ระดับประเทศ 

 -0.01 1.49 -2.19 -0.87 0.16 0.69 0.29 1.74 0.162 

แหล่งข้อมูล : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  
                   ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๑๗ 

 

 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
                          

เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 
จ านวน 

นร. 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 

 
รวมเฉลี่ย 

+เพ่ิม 
-ลด ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ สุขฯ ศิลปะ การงานฯ 

2556 44 49.14 32.40 21.98 21.02 30.50 63.69 27.82 48.77 36.92 
2557 49 53.07 36.16 21.88 21.65 33.86 54.59 38.22 51.84 38.91 

+ เพ่ิม / - ลด  3.93 3.76 -0.10 0.63 3.36 -9.10 10.40 3.07 1.99 

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพ่ิม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ สุขฯ ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 49 53.07 36.16 21.88 21.65 33.86 54.59 38.22 51.84 38.91 
สพฐ. 341,834 51.41 36.81 23.12 21.72 32.67 52.48 34.90 49.71 37.85 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   สพฐ. 

 1.66 -0.65 -1.24 -0.07 1.19 2.11 3.32 2.13 1.06 

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 
จ านวน 

นร. 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่สาระการเรียนรู้ 
 

รวม
เฉลี่ย 
+เพ่ิม 
-ลด 

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย ์ สุขฯ ศิลปะ การ
งานฯ 

สพป.ประจวบฯ เขต1 49 53.07 36.16 21.88 21.65 33.86 54.59 38.22 51.84 38.91 
ระดับประเทศ 429,866 50.76 36.53 23.44 21.74 32.54 51.94 34.64 49.01 37.58 
+ สูงกว่า / -ต่ ากว่า  
   ระดับประเทศ 

 2.31 -0.37 -1.56 -0.09 1.32 2.65 3.58 2.83 1.33 

แหล่งข้อมูล : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557  
                 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๑๘ 

 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 รวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯ 

 
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 กับ ปีการศึกษา 2557 

 
 

 

                                                      

 

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ กับ  สพฐ. 

 

 

  

 

 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ กับ ระดับประเทศ 

                                   

 

 

 

 

  

 

 

2556 47.91 40.59 36.92

2557 49.03 40.74 38.91

ป.6 ม.3 ม.6

สพป.ปข.1 49.03 40.74 38.91

สพฐ. 44.24 40.83 37.85

ป.6 ม.3 ม.6

สพป.ปข.1 49.03 40.86 38.91

ประเทศ 45.74 40.7 37.58

ป.6 ม.3 ม.6



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๑๙ 

 

ปีการศึกษา
2557

ปีการศึกษา
2556

ดา้นภาษา

ดา้นค านวณ

ดา้นเหตผุล

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทยีบกับปีการศึกษา 2556 
 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

รวมเฉลี่ย 
ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 

2557 55.83 47.91 53.60 52.45 
2556 54.19 39.32 49.26 47.59 
เพิ่มขึ้น 1.64 8.59 4.34 4.86 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2557 กับ 2556 

 
 
 
 

  
 
 

   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อสอบกลาง 

 

ชั้น 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ  

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 61.63     
ประถมศึกษาปีที่ 4 44.02 38.70 44.24   
ประถมศึกษาปีที่ 5 48.64 38.09 42.75   
มัธยมศึกษาปีที่ 1 44.02 33.24 43.51 43.60 26.43 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 45.17 28.43 42.22 39.26 29.36 

  แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาษาไทย คณติฯ สงัคมศกึษาฯ วทิยฯ์ องักฤษ

ช ัน้ ป.๒

ช ัน้ ป.๔

ช ัน้ ป.๕

ช ัน้ ม.๑

ช ัน้ ม.๒



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๒๐ 

 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติการ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  

 เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557  

รายการ 
คะแนนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

มิติภายนอก 4.70078 4.00477 

มิติภายใน 4.34322 4.20000 

เฉลี่ยรวม 4.53696 4.05725 
 
      แหล่งข้อมูล : ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วนัที่ 24 มีนาคม 2557               
                        และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2558 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ  
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1  

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557 

 

 
      แหล่งข้อมูล : ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วนัที่ 24 มีนาคม 2557              
                        และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
คะแนนการด าเนินงาน 

ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 

กลยุทธ์ที่ 1 4.44509 4.66993 

กลยุทธ์ที่ 2 4.35484 3.70379 

กลยุทธ์ที่ 3 3.40000 3.71779 

กลยุทธ์ที่ 4 5.00000 5.00000 

กลยุทธ์ที่ 5 4.82558 4.89474 

เฉลี่ยรวม 4.49244 4.47226 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๒๑ 

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2556 2557

มติภิายนอก มติภิายใน เฉลีย่รวม

ปีงบฯ
2556

ปีงบฯ
2557

กลยุทธท์ี่1 กลยุทธท์ี่2 กลยุทธท์ี่3

กลยุทธท์ี่ 4 กลยุทธท์ี่ 5 เฉลี่ยรวม



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต ๑                             หน้า  ๒๒ 

 

 

 

ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557 

 

รายการ 
ผลการประเมิน(ระดับคุณภาพ) 

ประจ าปงีบประมาณ + เพิ่มขึ้น/ - ลดลง 
2556 2557 

ผลการด าเนนิงานขับเคลื่อนกลยุทธ์/ 

ผลการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่ตามมาตรฐาน
ส านักงานเขตพื้นที่ 3 มาตรฐาน 

ดีมาก ดีเยี่ยม + 

แหล่งข้อมูล  :  ผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานขบัเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ และผลการบริหารจดัการส านักงาน 
                   เขตพื้นที่ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ของ สพฐ. 
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ผลการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ด ำเนนิกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน 
เขตพื้นที่ โดยจัดท ำโครงกำร/กจิกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำย ของคณะรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
นโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ เร่งพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกระดับ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับฐำนะครูและวิชำชพีครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูง สง่เสริมกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมใน ๕ กลยุทธ์ ดังนี ้

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตรและสง่เสริมความสามารถ 
               ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2556 (คร้ังที่ 63) 

 วัตถุประสงค ์
1. ครูนักเรียนและประชำชนร้อยละ ๘๕ ที่เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจ 
2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงด้ำนวชิำกำร 
3. เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขัน ในระดับภำค ระดับประเทศ  
4. เพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงเพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเขตพื้นที่ในระดบัภูมิภำค 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 

1. ครู นักเรียนและประชำชนร้อยละ ๘๕ ที่เข้ำร่วมงำนมีควำมพงึพอใจ 
2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงด้ำนวชิำกำร 
3. เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันในระดับภำค ระดับประเทศ 
4. เพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเขตพื้นที่ในระดับภูมิภำค 

เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะประสบกำรณ์ น ำไปใช้ในกำรด ำรงชีวิต 
2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพิ่มพูนประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ระดับภำค 

ระดับประเทศ 

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนนักเรียนที่ได้รบักำรคัดเลือกเป็นตัวแทนกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทกุระดับ 
2. จ ำนวนนักเรียนทีช่นะเลิศ กำรแข่งขันระดับภำคและระดบัประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดงำนเปิดโลกวชิำกำรสำนฝนัสูง่ำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวนัออก คร้ังที่ 63 

ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 ตุลำคม 2556 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภำค 
ณ จังหวัดเพชรบุรี  

2.   น ำนักเรียนที่เปน็ตัวแทนระดับเขตพื้นทีไ่ปแข่งขันระดับภำค ณ จังหวัดเพชรบุรีระหว่ำงวนัที่ 24 – 26 
      ธันวำคม 2556 และจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
      ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
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3. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันระดับประเทศ จ ำนวน 13 กิจกรรม ได้แก่ 
3.1 ประกวดโครงงำนคุณธรรมระดบัชั้นประถมศึกษำปีที่ 4- 6 โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3.2 ประกวดสวดมนต์แปลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ อ ำเภอบำงสะพำน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3.3 กำรแข่งขันสร้ำงภำพด้วยกำรปะติด ชัน้ประถมศึกษำปีที่1 - 3 โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อ ำเภอ 

บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.4 กำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรปะติดชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี ๑ 

อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.5 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้ำยไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3.6 กำรแข่งขันกำรบรรเลงปี่พำทย์ไม้นวมเครื่องสำยวงเล็กชัน้ประถมศึกษำปีที่1 - 6 โรงเรียนอนุบำล

ประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3.7 กำรแขง่ขันกำรบรรเลงปี่พำทยไ์มน้วมเครื่องสำยวงเล็กชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนธนำคำรออมสิน 

อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3.8  กำรแข่งขันกำรบรรเลงวงปี่พำทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนธนำคำรออมสิน 

อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
3.9 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชำยชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน  

อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
     3.10 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำรชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 - 3 โรงเรียนบ้ำนทองมงคล อ ำเภอบำงสะพำน  
             จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
     3.11 กำรแข่งขันใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเน ชั้นประถมศกึษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ  
             อ ำเภอบำงสะพำนนอ้ย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
     3.12 กำรแข่งขัน Cross word ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดดอนยำง อ ำเภอบำงสะพำน  
             จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
     3.13 กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวนั ประเภทนกัเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
             ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนบึง อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
             กำรด ำเนินงำนบรรลตุำมวัตถุประสงค์ และเปำ้หมำย นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมระดับเขตพื้นที่ 
             ทุกโรงเรียน ทุกกิจกรรม ครูผู้สอน และผู้ปกครองมคีวำมพึงพอใจที่นักเรียนได้มีโอกำสแสดงออก  
             และเป็นตัวแทนประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภำค และระดบัประเทศ 

ปัญหาอุปสรรค      - 

ข้อเสนอแนะ   ควรเพิ่มงบประมำณส ำหรับคำ่อำหำรนักเรียน ค่ำพำหนะของครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทน 
ระดับเขตพื้นทีไ่ปแข่งขันระดบัภำค/ระดับประเทศ 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
                จ ำนวน 508,100 บำท เบิกจำ่ย ๙๘.๕๖ % 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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2.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน 
 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียงและควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5  

2. เพื่อตรวจสอบผลกำรพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีปัญหำกำรอ่ำน 
จำกกำรคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียน 

3. เพื่อแก้ไขปัญหำและเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรไดข้องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1 - 6 

เป้าหมาย 
 เชิงปริมำณ 

1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5 ทุกคนได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ 
ในกำรอ่ำน 

2. ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มี
ผลกำรทดสอบจำกกำรคัดกรอง อยู่ในระดับปรับปรุง อ่ำนไมไ่ดแ้ละไม่มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน จ ำนวน 
131 โรงเรียน 

3. จัดท ำชดุฝึกทักษะกำรอ่ำนจบัใจควำมส ำคัญ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 3 ชุด ๆ ละ 150 เล่ม 
มอบให้ครูผู้สอนภำษำไทย ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน 

เชิงคุณภำพ 
1. กำรทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ 
2. ผลกำรทดสอบมีควำมถูกต้องเที่ยงตรงสำมำรถคัดกรองนักเรียนเพื่อหำเด็กที่มีปัญหำกำรอ่ำน น ำมำซ่อมเสริม

และพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2557 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1 - 6 ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ในระดับโรงเรียนมีกำรด ำเนนิงำน ดังนี้ 

ระดับโรงเรียน  
1) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย/กำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ 
2) ก ำหนดนโยบำยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน 
3) ประสำนผูป้กครองให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 
4) น ำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ผลกำรสอบวิชำภำษำไทย ทุกระดับชั้น  มำวำงแผนพัฒนำ 

กำรสอน 
5) กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนนุให้ครูค้นคว้ำหำวิธีกำร รูปแบบ และจัดท ำ จัดหำนวัตกรรม สื่อแบบฝึก

ที่ใช้แก้ปญัหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ และติดตำมกำรใชส้ื่อชดุพฒันำภำษำไทย (Literacy) ที่เขตพื้นที่
จัดท ำให้โรงเรียนในสงักัด  

6) นิเทศ ติดตำม และทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน  
ระดับห้องเรียน 
1) ครูท ำข้อมูลนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้และไม่มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ทุกชัน้เพื่อจัดกิจกรรม

ในกำรแก้ไขปัญหำ 
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2) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียนด้ำนกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ โดยให้จัดในช่วงกอ่น
เข้ำเรียน พักกลำงวัน หรือหลังเลิกเรียน อย่ำน้อย 2 คำบเรียน/สัปดำห ์

3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเรียนรู้ไดด้้วยตนเอง เชน่ 
กำรท ำโครงงำน กำรสืบค้นข้อมลู 

4) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน เป็นประจ ำทุกวัน ได้แก่ เขียนตำมค ำบอก 
ท่องอำขยำย ครูผู้สอน อ่ำนภำษำไทยให้นักเรียนฟัง แล้วถำมค ำถำมตำมแนว 5 w  1 H (ใคร ท ำอะไร 
ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร และท ำไม) กำรพูดรำยงำนข่ำวเสนอภำษำไทยวนัละค ำ หนำ้ชัน้เรียน 

5) ทุกห้องเรียนจัดมุมภำษำไทย 
6) จัดหำนวัตกรรม สื่อ แบบฝึก ที่ใช้แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
7) ท ำแผนซ่อมเสริมนักเรียนที่มปีญัหำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ 
8) เพิ่มกำรใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบสั้นและแบบยำวเมื่อจบหน่วยกำรเรียน 

2. กำรจัดท ำชดุฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญ ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 6 ชดุ ประกอบด้วย 
ชุดที่ 1 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกประโยค 
ชุดที่ 2 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกข้อควำม บทควำม ขำ่วเหตุกำรณ์ 
ชุดที่ 3 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกนิทำน เรื่องสั้น 
ชุดที่ 4 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกบทร้อยกรอง 
ชุดที่ 5 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญจำกเพลง 
ชุดที่ 6 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมส ำคัญโดยกำรเขียนผังควำมคิด 

3. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 อ่ำนออกเสียง ควำมเข้ำใจ 
ในกำรอ่ำน  ดังนี้  
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 3,321 คน    ระดบัดี 46.73% ไม่ผำ่นกำรทดสอบ 
  8.58% 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 3,105 คน ระดับดี 52.79% ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ 
  4.64%  
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 570 คน ระดับดี 54.91% ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ 
  4.04% 
- ชั้นประถมศึกษำปีที ่4 นักเรียนทั้งหมด (รวมเดก็พิเศษ)  2,848 คน ระดบัด ี61.29% ไม่ผำ่นกำรทดสอบ  
  8.85% 
- ชั้นประถมศึกษำปีที ่5 นักเรียนทั้งหมด (รวมเดก็พิเศษ)  2,590 คน ระดบัด ี56.25% ไม่ผำ่นกำรทดสอบ  
  10.89% 
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 456 คน ระดับดี 58.55% ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ  
  6.58%  

 4.  ผลกำรด ำเนนิกำรเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ ปีกำรศึกษำ 2556 ดังนี ้
      - ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพนักเรียน ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 3  
                  ปีกำรศึกษำ 2557 (NT) มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทย ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยร้อยละ 54.19  
                  เพิม่ขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2555 ร้อยละ 8.33  
      - ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพืน้ฐำน ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 (O-NET)  
                     มผีลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทย เฉลี่ยร้อยละ 47.35 สูงกว่ำระดับประเทศ (ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 43.62)  
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      - จ ำนวนนักเรียนที่อ่ำนไม่คลอ่ง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 ลดลง 
                  ร้อยละ 5 ลดลงจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ร้อยละ 11.51 
                - จ ำนวนนักเรียนทีอ่่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปกีำรศึกษำ 2556 ลดลง   
                  ร้อยละ 11.52 ลดลงจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ร้อยละ 11.51  

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 100,000 บำท เบิกจ่ำย ๙๘.๓๕% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
    และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มสำระภำษำไทย 
    และคณิตศำสตร์ 
2. เพื่อประเมนิผลสัมฤทธิท์ำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 5  ปีกำรศึกษำ 2556 และชัน้มัธยมศึกษำปีที ่2  
    5 กลุ่มสำระหลัก 
3. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ  
    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่2 จ ำนวน 3,276 คน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จ ำนวน 2,702 คน และ 
    ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จ ำนวน 1,498 คน ได้รับกำรประเมินทุกคน  
2. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลัก  ชั้นประถมศกึษำปีที่ 2 , 5 และมัธยมศึกษำปีที่ 2  
เชิงคุณภำพ 
1. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม 
2. ผลกำรประเมินสำมำรถน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที 2, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ได้รับกำรประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ 
2. กำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนมีประสทิธิภำพ บริสทุธิ์โปร่งใสยุติธรรม 
3. มีข้อมูลผลกำรประเมินรำยบคุคล รำยโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่เพื่อใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท ำเครื่องมือประเมินชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 5 และชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 5  
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ท ำคู่มือกำรประเมินให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร 
3. ประเมินผลโดยกำรสอบวนัที ่26 กุมภำพันธ์ 2557 ผลกำรประเมิน 
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    3.1 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทยและคณิตศำสตร์  
          ปีกำรศึกษำ 2556 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 57.83 
    3.2 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 กลุ่มสำระหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
          สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ)  ปีกำรศึกษำ 2556 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  45.14 
    3.3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 2 กลุ่มสำระหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์  
          สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ)  ปีกำรศึกษำ 2556 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ  36.85 

ปัญหา อุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 249,554 บำท เบิกจำ่ย ๙๗.๙๘ % 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

4. การพัฒนาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
วัตถุประสงค ์ 
1. ศึกษำรวบรวมนวัตกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนค ำนวณ (Numeracy) จำกแหล่งต่ำง ๆ  
    น ำมำสังเครำะห์จัดท ำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ระดับชั้นปฐมวัย  –  ป. 3 อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. จัดท ำคู่มือกำรใช้ชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) และแนวทำงกำรน ำไปพัฒนำนักเรียน 
3. ประชุมชี้แจงกำรน ำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังในระดับ 
    ชั้นเรียน 
4. นิเทศ ก ำกับ ติดตำมโดยคณะกรรมกำรระดับต่ำง ๆ อยำ่งเปน็ระบบต่อเนื่องทั่วถึง 

เป้าหมาย  
1. สร้ำงชดุพฒันำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) เปน็รูปแบบกำรพฒันำของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
     ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 อย่ำงเป็นรูปธรรมระดับชั้น ปฐมวัย ชัน้ประถมศึกษำปทีี่ 1 , 2, 3 
2. ครูผู้สอนในระดับชั้นเรียนน ำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ไปใช้พัฒนำนักเรียนอย่ำงจริงจัง 
3. นิเทศ ติดตำม อย่ำงเปน็ระบบต่อเนื่องทั่วถึง โดย  
    - ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวชิำกำรด ำเนินกำรนิเทศภำยใน  
    - คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับอ ำเภอ ก ำกับติดตำม ระดับอ ำเภอ 
    - คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) ก ำกับติดตำมระดับเขตพื้นที่ 
4. นักเรียนระดับชัน้ปฐมวัย – ป. 3 ได้รับกำรพฒันำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) จนสำมำรถ 
    อ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตำมระดบัสำมำรถร้อยละ 100  

ตัวชี้วัด 
1. ชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และ (Numeracy) ทั้ง 8 ชดุ ที่คุณภำพระดบัดีมำก 
2. ครูผู้สอนในระดับชั้นเรียนน ำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) คณิตศำสตร์ (Numeracy) ไปใช้พัฒนำนักเรียน 
    ร้อยละ 100 
3. คณะกรรมกำรแต่ละระดับ นิเทศ ก ำกับ ติดตำมต่อเนื่องทั่วถึงอย่ำงน้อยเดือนละ 1 คร้ัง พร้อมแสดงผลพัฒนำ 
4. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 100 อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ผำ่นเกณฑ์กำรประเมิน 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๒๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ศึกษำรวบรวมนวัตกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถดำ้นภำษำ  (Literacy) และดำ้นกำรค ำนวณ  (Numeracy) จำก 
    แหล่งต่ำง ๆ อำทิ งำนวิจัย Best Practice ของคร ู
2. สังเครำะห์จัดท ำรูปแบบกำรพัฒนำและชุดกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ  (Literacy) และด้ำนกำรค ำนวณ  
    (Numeracy) ให้เป็นรูปแบบเฉพำะของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับปฐมวยั – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ 
    จัดท ำคู่มือกำรใช ้
3. จัดพิมพ์และส ำเนำลงแผน่ซดีีรอม เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนละ 1 ชุด จ ำนวน 200 ชุด  
4. ประชุมชี้แจงกำรน ำชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจบัใจควำมภำษำไทย (Literacy) และชุดเสริมทกัษะด้ำนค ำนวณ 
    คณิตศำสตร์(Numeracy) ไปปฏิบัติอยำ่งจริงจังในระดับชั้นเรียน ประกำศวำระ 3 ปี กำรพฒันำภำษำไทย  
    คณิตศำสตร์ แต่ละอ ำเภอ ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 กันยำยน 2557 
5. ประเมินผลและจัดสรปุรำยงำนผลระยะที่ 1 โดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร 
    จัดกำรระดับอ ำเภอและศึกษำนิเทศก์ และปรับปรุงพัฒนำรปูแบบ 
6. ประเมินผลและจัดสรปุรำยงำนผลระยะที่ 2 คัดสรรโรงเรียนที่ด ำเนนิกำรได้ประสบผลส ำเร็จเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ  
    เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
7. ชุดเสริมภำษำไทย และคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย 
    7.1 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 ได้แก่ 
          ชุดที่ 1 กำรอ่ำนสะกดค ำและเขียนค ำ 
          ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกประโยค ข้อควำม ข่ำวและเหตุกำรณ์ 
          ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกนทิำนและเร่ืองสั้น 
          ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกเพลงและบทร้องเล่น 
           ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกบทร้อยกรอง 
    7.2 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชัน้ประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่ 
           ชุดที่ 1 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกประโยค ข่ำวและเหตุกำรณ์ 
           ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกนทิำน 
           ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกบทโฆษณำ  
           ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกปำ้ยภำพสัญลักษณ์ 
           ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกข้อควำม 
           ชุดที่ 6 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกบทร้อยกรอง 
     7.3 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 3      
           ชุดที่ 1 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกประโยค 
           ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกข้อควำม บทควำม บทโฆษณำ ขำ่วและเหตุกำรณ์ 
           ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกนทิำนและเร่ืองสั้น 
           ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกบทร้อยกรอง 
           ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจบัใจควำมจำกเพลง 
           ชุดที่ 6 กำรอ่ำนจบัใจควำมโดยกำรเขียนผงัควำมคิด  
     7.4 ชุดเสริมทักษะกำรคิดค ำนวณคณิตศำสตร์ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 
            ชุดที่ 1 จ ำนวนน่ำรู ้
            ชุดที่ 2 คู่หูกำรวัด 
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            ชุดที่ 3 มหัศจรรย์เรขำคณิต 
            ชุดที่ 4 พิชิตแบบรปู 
            ชุดที่ 5 ปัญหำน่ำคิด 
            ชุดที่ 6 คณิตคิดเร็ว 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 601,178 เบิกจ่ำย ๘๓.๑๗% 

5. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบท 
    ประจวบคีรีขันธ์  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำด้วยกำรสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ 
2. เพื่อเป็นรูปแบบกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนน ำร่อง 
3. เพือ่แก้ปัญหำกำรมีครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนำดเล็ก  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ 
1. สร้ำงและพฒันำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ 
2. ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 2 โรงเรียน 
3. มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบรบิทประจวบคีรีขันธท์ี่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ 
4. นักเรียนในโรงเรียนทดลองมคีุณภำพกำรศึกษำสูงขึน้ทุกสำระ 
5. มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ 

ตัวชี้วัด - 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 โดยจัดศูนย์กำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์    
    ประจ ำศนูย์ มีวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ 
     - ให้เด็กเข้ำศึกษำเรียนรู้ตำมศูนย์กำรเรียนรู้ โดยครูเป็นผูส้ำธิตบทเรียน 
     - เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ 
     - ครูสังเกตพฤติกรรมบันทึกข้อมูลวำงแผนพฒันำเด็กรำยบุคคลตำมศักยภำพ 
     - ส ำหรับเนื้อหำที่ยังไม่มีสื่อ อุปกรณ์ ตำมแนวคิดมอนเตสซอร่ีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ จะจัดกำรเรียนรู้ตำมปกติ 
       ส ำหรับกำรวัดและประเมนิผลใช้กำรประเมินสภำพจริง ทดสอบด้วยวิธีกำรตำ่ง ๆ อยู่ระหว่ำงทดลองระยะที่ 1  
       สรุปผลได้ในระยะที่ 2 เดอืนมีนำคม 2558 
2. คุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดูผลกำรประเมิน LAS, NT และกำรประเมินผลขอโรงเรียนปลำยปีกำรศึกษำ 
    2558 ) 
3. ผู้บริหำรและครู ชั้นประถมศกึษำปีที่ 1 – 6 มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร ส ำหรับควำมพงึพอใจของนักเรียนและ 
    ผู้ปกครองจะมีกำรสอบถำมในเดือนมีนำคม 2558 
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ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 
1. เป็นแนวกำรสอนทีน่่ำสนใจ สำมำรถส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้รำยบุคคล เด็กมีอิสระ เด็ก ครู มีควำมสุข 
2. ควรเผยแพร่แนวคิดนี้ไปโรงเรียนอื่น ๆ  
3. ควรมีกำรพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกข้ึน 
4. ควรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่งมีคุณภำพ จะได้เปน็แหล่งศึกษำเรียนรู้ได้ 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 199,800 บำท เบิกจำ่ย 72.47%  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

6. นิเทศเพ่ือพัฒนาครูทั้งระบบและสัมมนาศึกษานิเทศก์ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด 
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 5 ด้ำน 
3. เพื่อนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในสังกัด 
4. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ตำมควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5. เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรวิจยัและพัฒนำของศึกษำนิเทศก์ทัง้ระบบ 
6. เพื่อน ำเสนอผลกำรปฏบิัติทีด่ีของศึกษำนิเทศก์ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. นิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสงักัดและสถำนศึกษำเอกชน จ ำนวน 131 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง/ปี 
2. นิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสงักัด จ ำนวน 122 โรงเรียน ๆ ละ 2 คร้ัง/ภำคเรียน 
3. สัมมนำศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 16 คน ๆ ละ 1 คร้ัง ระยะเวลำ 2 วัน 
เชิงคุณภำพ 
1. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ก ำหนด 5 ด้ำน 
    คือ คุณภำพโรงเรียน คุณภำพผู้บริหำร คุณภำพครู คุณภำพนักเรียน คุณภำพกิจกรรม 
2. พัฒนำศึกษำนิเทศก์ตำมควำมต้องกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน 16 คน ๆ ละ  1 ครั้ง ระยะเวลำ 3 วัน 
3. ประชุมผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน  
    จ ำนวน 3 คร้ัง ๆ ละ 2 วนั 
4. น ำเสนอผลกำรปฏิบัตงิำนทีด่ี (Best Practice) จ ำนวน 16 คน ๆ ละ 1 เรื่อง 

ตัวชี้วัด    
1. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม 
2. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
ผลการด าเนินงาน 
1. กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรนิเทศโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 131 โรงเรียน ๆ ละ 1 - 2 ครั้ง/   
    ภำคเรียน เพื่อพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ลักษณะกำรนิเทศ คือ  
    1.1 นิเทศตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
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    1.2 นิเทศติดตำมโครงกำร/งำนตำมนโยบำย 
    1.3 นิเทศโรงเรียนในศูนย์ทีร่ับผิดชอบ 
    1.4 นิเทศร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
           จ ำนวน 19 ศูนย์ ประกอบด้วย 
          1) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบ่อนอก 
          2) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 1 
          3) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 2 
          4) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 3 
          5) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนคลองวำฬ 
          6) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยทรำย 
          7) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยยำง 
          8) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทับสะแกนำหูกวำง 
          9) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนเขำล้ำนพฒันำ 
         10) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำงทอง 
         11) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนธงชัย 
         12) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนแม่ร ำพึงพงศป์ระศำสน์ 
         13) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนชัยเกษม 
         14) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนก ำเนิดนพคุณ 
         15) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล 
         16) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบำงสะพำน 
         17) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนไชยรำชช้ำงแรก 
         18) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทรำยทอง 
         19) ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนปำกแพรก 
    1.5 นิเทศตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) 
2. กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรด ำเนินกิจกรรม ดังนี้ 
    2.1 ศึกษำดูงำนกำรยกระดบัผลสัมฤทธิ์ O-NET ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำยโสธร  เขต 1 
    2.2 ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย (Montesery) ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ  เขต 1 
    2.3 นิเทศสถำนศึกษำในสังกัด จ ำนวน 131 แห่ง ๆ ละ 1 คร้ัง 
3. น ำศึกษำนิเทศก์เข้ำร่วมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กันยำยน  2557 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์  
    พัทยำ จังหวัดชลบุรี  
4. กำรด ำเนินโครงกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                160,000 และจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 117,600 บำท รวมงบประมำณ 
                ทั้งสิ้น 277,600 บำท เบิกจำ่ยครบ ๑๐๐% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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7. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (1)  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรและสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน 
2. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครผูู้ประสำนงำนศูนย์พฒันำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PEER)  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. พัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ประสำนงำนศูนย์ PEER และครูเครือข่ำยร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
    ขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 10 ครั้ง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ จ ำนวน 130 คน 
    ระยะเวลำ 3 วนั 
3. จัดประชุมเสวนำศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) จ ำนวน 4 ศูนย์ ๆ ละ  
    1 - 2 วัน 
เชิงคุณภำพ 
      ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดบัประถมศกึษำ (PEER) ทุกศูนย์ มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นแบบอย่ำงได ้

ตัวชี้วัด 
       ผลกำรประชุมปฏิบัติกำร 

ผลการด าเนินงาน 
       พัฒนำบุคลำกรร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ และประชุมเสวนำศูนย์ PEER CENTER 4 ศูนย ์

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 565,000 บำท 
                เบิกจ่ำยคิดเป็น 56.70%  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (2) 
วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมของครู นักเรียนและสถำนศึกษำสูป่ระชำคมอำเซียน 
2. เพือ่พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนระดบัประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้นโดยกำรจัดค่ำย   
    ภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน 
3. เพื่อนิเทศ ก ำกับ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูรอ้นระดับประถมศึกษำ 
    และมัธยมศึกษำตอนต้น  
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เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดรู้อนระดับประถมศึกษำ  จ ำนวน 100 คน/1 ครั้ง 
2. จัดค่ำยภำษำอังกฤษสู่อำชีพแบบเข้มระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวน 100 คน/1 ครั้ง 
เชิงคุณภำพ 
       ศูนย์พฒันำกำรเรยีนกำรสอนภำษำอังกฤษระดบัประถมศึกษำ (PEER) ทุกศนูย์มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นแบบอยำ่งได ้

ตัวชี้วัด 
        ผลกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อนระดับประถมศึกษำให้กับนักเรียนในสงักัด ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5  
    จ ำนวน 100 คน  
2. จัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 100 คน 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม) 
1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องกำรให้จัดกิจกรรมอีก และควรจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์มำกกว่ำนี้ 
2. สถำนที่ส่วนมำกเห็นควรปรบัปรุง 
3. ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมนำนไป 
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 720,000 บำท 
                เบิกจ่ำยคิดเป็น 94.44% 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

9. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (3)  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครผูู้ประสำนงำนศูนย์เครือข่ำย PEER Center เก่ียวกับกำรด ำเนินงำนศนูย์ PEER 
2. เพื่อนิเทศติดตำมและพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับครู บุคลำกรเขตพื้นที่และผูบ้ริหำรโรงเรียนในสังกัด 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจส ำหรับศึกษำนิเทศก์ผู้บริหำรโครงกำร ครูผู้ประสำนงำนศูนย์ PEER ร่วมกับส ำนักงำน 
    คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งในส่วนกลำง จ ำนวน 5 คน จ ำนวน 1 คร้ัง 2 วัน 
2. นิเทศติดตำมกำรด ำเนนิงำนศูนย์ PEER จ ำนวน 4 ศูนย์ ๆ ละ 2 คร้ัง /ภำคเรียน 
3. นิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดร่วมกับศูนย์ PEER จ ำนวน 122 โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1. ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) 4 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียนกำรสอน 
    เป็นแบบอยำ่งได ้
2. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำรกับผู้อื่นไดถู้กต้องตำมกำลเทศะ 
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ตัวชี้วัด 
    ผลกำรด ำเนนิงำนศนูย์ PEER  

ผลการด าเนินงาน 
        พัฒนำศึกษำนิเทศก์ ผู้รบัผิดชอบโครงกำร /ผู้ประสำนงำน PEER CENTER / ครูเครือข่ำย ร่วมกับส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกนั้นน ำไปใช้เพื่อกำรนิเทศผลกำรด ำเนินงำนของศูนย์ PEER /โรงเรียน 
จ ำนวน 131 โรงเรียน ซึ่งศูนย ์PEER / โรงเรียน สำมำรถด ำเนินกำรจัดคำ่ยภำษำอังกฤษได้ครบทุกโรงเรียน   

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 35,000 บำท  
               เบิกจ่ำยคิดเป็น ๕.๒๐% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๑๐. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (4) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อจัดอบรมสรำ้งควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) แก ่ครภูำษำอังกฤษ 
    ระดับประถมศึกษำโรงเรียนในสังกัด 
2. เพื่อจัดอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้บริหำร   
    สถำนศึกษำ  
เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) แก่ครูภำษำอังกฤษ 
    ระดับประถมศึกษำในสังกัด จ ำนวน 100 คน 1 วัน  
2. จัดอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับบคุลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผูบ้ริหำร 
    สถำนศึกษำ จ ำนวน 80 คน 20 ชั่วโมง 
เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดบัประถมศึกษำที่ผำ่นกำรอบรมทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิง 
    ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ 
2. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศกึษำที่ได้รบักำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ 
    เพื่อกำรสื่อสำรสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำนและสื่อสำรกับชำวตำ่งประเทศได้ 

ตัวชี้วัด - 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิง CEER  ให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6  
    จ ำนวน 130 คน 
2. พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
    จ ำนวน 215 คน 
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ปัญหาอุปสรรค - 
ข้อเสนอแนะ - 
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 130,000 บำท 
                เบิกจ่ำยครบ 100% 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
      ปีการศึกษา 2556 
วัตถุประสงค ์
          เพื่อประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนที่จ ำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ในด้ำนภำษำ 
(Literacy) ด้ำนค ำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning ability)   

เป้าหมาย 
          นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ในเขตรับผิดชอบ
ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 131 โรงเรียน นักเรียนจ ำนวน 3,222 คน 
ได้รับกำรประเมนิทุกคน 

ตัวชี้วัด 
1. บอกควำมหมำยของค ำและประโยคจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอำ่น 
2. บอกควำมหมำยของเคร่ืองหมำยสัญลักษณ ์  
3. ตอบค ำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน 
4. บอก เล่ำ เร่ืองรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงง่ำย ๆ  
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน 
6. สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับเขตพื้นที่ ดำ้นภำษำ  
    ด้ำนค ำนวณ ดำ้นเหตุผล รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.59 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2555 เท่ำกับร้อยละ 2.48 
2. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับเขตพื้นที่เทียบกบั 
    ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลีย่รวมระดับเขตพื้นที่สงูกว่ำระดบัประเทศเท่ำกับร้อยละ 3.48 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 85,815 บำท  
                เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๖.๓๘% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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1๒. โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำและส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถนักเรียนดำ้นภำษำไทย 
2. เพื่อพัฒนำนักเรียน ครูและศกึษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน 
    ภำษำไทย 
เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดประกวดแข่งขันทักษะภำษำไทย 1 วัน น ำนักเรียนที่ชนะเลิศไปประกวดแข่งขนัในระดบัประเทศ 3 ระดับชัน้  
    จ ำนวน 7 กิจกรรม 
2. ศึกษำนิเทศก์ภำษำไทย จ ำนวน 1 คน ประชุมอบรม ณ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน   
    จ ำนวน  2  คร้ัง  6 วัน เก่ียวกับกำรพัฒนำกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนทุกชั้นได้รบักำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ 
2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มผีลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
    จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภำษำไทยวันที่ 17 มิถุนำยน 2557 จ ำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ 

1.1 กิจกรรมเขียนเร่ืองจำกภำพ  ระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  
-  รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงขวัญใจ  ภูวรณ์ และ เด็กหญิงนัชชำ  ทิพย์วงศ์ โรงเรียนบำ้นคลองลอย  

            อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
         - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงจินดำหลำ  เชลทองหลำง  และเด็กชำยวชิรวิทย ์พ่วงพูน  
           โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน  อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
         - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงน้ ำหวำน ตำหนุ่ย และเด็กหญิงวรำงคณำ  ป้อมใหญ่  
           โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
         - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงฐิติมำ  จิตรสมดี และเด็กหญิงอรวีร์  เสียงแหลม โรงเรียน 
           หำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง อ ำเภอเมืองฯ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

- รำงวัลรองชนะเลิศอันดบั 4 ไดแ้ก่ เด็กหญิงชนิกำนต์ วีระกิจโกศล และเด็กหญิงณัฐธิดำ ฤทธิป์ระเสริฐ  
  โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

1.2 กิจกรรมเขียนตำมค ำบอก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชำยอินทัช  สนุทรศัพท์ โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กหญิงวณิชยำ  พึ่งแตง โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง อ ำเภอเมืองฯ  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ เด็กหญิงณิชำภัทร  เงำะล ำดวน โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร อ ำเภอ 
  บำงสะพำน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 ไดแ้ก่ เด็กชำยธำรทอง บัวหลวง โรงเรียนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35  

           อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 4 ไดแ้ก่ เด็กหญิงพัชรพร เทียมเทศ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อ ำเภอ 
 บำงสะพำนน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.3 กิจกรรมคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3  
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส  ชูพนิิจสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กหญิงวริยำ สมณำวิริยะ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อ ำเภอ 
  บำงสะพำนน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ เด็กหญิงรสสุคนธ์  เภกะสุต โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงปภำวรินทร์  คีรีทอง โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง  
  อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 4 ได้แก่ เด็กหญิงฐำปนี แสงทับ โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1.4 กิจกรรมเขียนเรียงควำม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนำตำชำ  เสำร์ทอง โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กหญิงศศิภำ  นำคทั่ง โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ เด็กหญิงธนำภำ  แก้วอุไร โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง  อ ำเภอเมืองฯ  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 ได้แก่ เด็กหญิงปิยะดำ  ยำวิไชย โรงเรียนอนุบำลทบัสะแก อ ำเภอทับสะแก  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงญำณศรณ์  เลิศล้ ำ โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์   
  อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1.5 กิจกรรมเขียนตำมค ำบอก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธิดำรัตน์  บัวไสว  โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อ ำเภอบำงสะพำนน้อย   
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กหญิงชุติกำญจน์  ถำวรบรรจบ โรงเรียนอนบุำลประจวบคีรีขันธ์  
  อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุจิตรำ ภูนำช ำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กชำยอำทร  ทองสุข โรงเรียนด่ำนสิงขร อ ำเภอเมืองฯ  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 4 เด็กหญิงสุมินตรำ  บำริศรี โรงเรียนบ้ำนหินกอง  อ ำเภอบำงสะพำน  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

1.6 กิจกรรมคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนิพำวรรณ์  เนตรสำยคงคำ โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 อ ำเภอ 
  บำงสะพำน จังหวัดประจวบครีีขันธ์  
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- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กหญิงณฐภทรนนท  เทนค ำเนำว์  โรงเรียนบำ้นหนองห้วยฝำด  
  อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ เด็กหญิงปิยมำส  บัวบำน  โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อ ำเภอ 
  บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 ได้แก่ เด็กหญิงม่ำนศิริ  จันเกิด โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
  (สละชีพ) อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

           - รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงบูรณำ  เพิ่มคำรมย์ โรงเรียนประชำรังสรรค์ อ ำเภอเมืองฯ  
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

1.7 กิจกรรมแต่งกลอนสุภำพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3   
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรุ่งนภำ  พิมลรัตน์ โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด 
  ประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 1 ได้แก่ เด็กชำยสุทร  สุขแสงทอง โรงเรียนบ้ำนไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 2 ได้แก่ นำงสำวจตุพร  คุ้มครอง โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน  
  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 3 ได้แก่ เด็กหญิงนันทวัน  แจ่มจนัทร์ โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 อ ำเภอ 
  บำงสะพำน จังหวัดประจวบครีีขันธ์ 
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดบั 4 ไดแ้ก่ เด็กหญิงปัญญำพร  สิงห์เล็ก โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อ ำเภอเมืองฯ  
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

           น ำนักเรียนทีไ่ด้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำประกวดแข่งขันในระดับประเทศ  
ผลปรำกฏวำ่ ได้รบัรำงวลั ดังนี้ 

- กิจกรรมคัดลำยมือ รำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส  ชูพินิจสกุลวงศ์  
           ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

- กิจกรรมเขียนตำมค ำบอก รำงวลัควำมสำมำรถพิเศษ ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงธิดำรัตน์  บัวไสว  
           ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์ 
2.  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้ำร่วมประชุม 
     โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2557 จัดโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ปัญหาอุปสรรค – 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ   ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 40,675 บำท 
                  เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1๓. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี 2557 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนรุ่นที่ 1, 2  จ ำนวน 30 โรงเรียน ประเมินผลรุ่นที่ 3 จ ำนวน 20 โรงเรียน 
2. อบรมเพิ่มเติมข้ันเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนน ำร่องทุกโรงเรียน 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๔๐ 

 

3. จัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวทิยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2557 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ประชุมประเมินผลกำรด ำเนนิงำนโรงเรียน รุ่นที่ 1, 2, และสรุปประเมินโรงเรียนรุ่นที่ 3 จ ำนวน 1 วนั ส ำหรับผู้
เข้ำประชุม 50 คน 
2. อบรมเพิ่มเติมเฉพำะทำงใหค้รูโรงเรียนน ำร่อง 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เวลำ 2 วัน 
3. จัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวทิยำศำสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน 1 วัน 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนรุ่นที่ 1, 2 และ 3 มีผลกำรด ำเนนิงำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100 
2. ครูโรงเรียนน ำร่องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและน ำไปใชไ้ด้ร้อยละ 100  
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยทกุโรงเรียน 

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเฉพำะทำงให้ครูผู้สอน จ ำนวน 
120 คน ระหว่ำงวันที่ 7 – 8 สิงหำคม 2557 และจัดกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จ ำนวน 1 วัน โรงเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 50 โรงเรียน  รุ่นที่ 1 และ 2 จ ำนวน 30 โรงเรียน และรุ่นที่ 3 จ ำนวน 20 โรงเรียน  
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100 และผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนร่วมโครงกำรรุ่นที่ 3 จ ำนวน 20 โรงเรียนได้ตรำพระรำชทำน
ในปีกำรศึกษำ 2557  

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ   ได้รับจดัสรรงบประมำณ จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 48,200 บำท  
                  ได้รับงบประมำณสนับสนนุเพิ่มเติมจำกสมำคมครูกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 20,000 บำท รวมเป็น 
                  งบประมำณทั้งสิน้ 68,200 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

1๔. โครงการพฒันาโรงเรียนน าร่อง รุ่นที่ 4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี 2557    
      และการรับตราพระราชทานประจ าปี 2557    
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อคัดเลือกและจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
2. เพื่ออบรมปฏิบัติกำรขัน้ที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนน ำร่องปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
3. ด ำเนินกำรน ำคณะตัวแทนโรงเรียนเข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนประจ ำปี 2557 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนน ำร่อง 10 โรงเรียน จ ำนวน 20 คน  
   ระยะเวลำ 2 วนั 
2. เพื่อจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำโรงเรียนน ำร่อง ปีกำรศึกษำ 2557 จ ำนวน 10 โรงเรียน 
3. น ำคณะตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีพระรำชทำน ประจ ำปี 2557 จ ำนวน 20 โรงเรียน 
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เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนรุ่นที่ 4 มีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100 
2. ครูโรงเรียนน ำร่อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและน ำไปใชไ้ด้ร้อยละ 100 
3. ครูโรงเรียนน ำร่องปี 2556 จ ำนวน 20 โรงเรียนมีขวัญและก ำลังใจระดับมำก 

ผลการด าเนินงาน  
1. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรจัดอบรมปฏบิัติกำรให้ครูผู้สอน 
    ในโรงเรียนน ำร่อง จ ำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และไดจ้ัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนไปด ำเนนิกำรซื้อวัสดุ 
    ที่ใช้ด ำเนนิกำรเก่ียวกับโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จ ำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บำท  
2. น ำคณะตัวแทนโรงเรียนน ำรอ่งปี 2556 จ ำนวน 20 โรงเรียน เข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนประจ ำปี 2557  
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สดุ 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ ำนวน 66,000 บำท    
                เบิกจ่ำยคิดเป็น ๙๕.๔๕% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

๑๕. พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบครีีขันธ์  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรสอนวชิำคณิตศำสตร์  
    ภำษำอังกฤษ พฒันำคุณภำพทักษะกระบวนกำรคิด ทักษะคุณภำพชวีิตและคุณภำพโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ 
2. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู ในโรงเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมมัน่ใจและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้ 
    ประสบกำรณ์กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พัฒนำทักษะกำรคิด ทักษะคุณภำพชีวิต 
    พัฒนำคุณภำพโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ 
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    ในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำดำ้นวชิำกำรและบุคลำกรของโรงเรียนเอกชน 

เป้าหมาย 
     ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ก ำหนดกำรพัฒนำครูและผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 จ ำนวน 303 คน  

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดอบรมเทคนิคกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ระดบักำรศึกษำขัน้พื้นฐำนให้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียน 
    เอกชนประเภทสำมัญ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 81 คน เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุม 
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป้ำหมำยก ำหนดไวท้ี่ 80 คน 
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอน 
    โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 145 คน วนัที่ 21 – 22 มิถุนำยน 2557  
    จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน  149 คน  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  
    อ ำเภอปรำณบุร ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสื่อกำรสอน E-Learning  กำรสร้ำงบทเรียน  E-Learning บนระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้  
    Moodle ให้ผู้บริหำร และครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 – 6 กรกฎำคม 2557  
    ณ ห้องประชุมโรงเรียนพณชิยกำรหัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 50 คน  
    ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
4. จัดอบรมเทคนิคกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรภำษำองักฤษเพื่อกำรสื่อสำร 20 ชั่วโมง ให้แก่ผู้บริหำร และ 
    ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 – 27 กรกฎำคม 2557 และวันที่ 2  
    สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม  
    จ ำนวน 84 คน จำกเปำ้หมำยที่ก ำหนด จ ำนวน 60 คน 
5. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทกัษะกระบวนกำรคิด ระดับปฐมวัย หลักสูตรพิเศษกับเด็กปฐมวยั ให้แก่ผู้บริหำร และ 
    ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน วันที่ 2 – 3 สิงหำคม 2557 ณ โรงแรม G-Hua-Hin อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
    มีผู้เข้ำอบรม จ ำนวน 167 คน จำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด 120 คน 
6. จัดอบรมวิชำผู้ก ำกับลูกเสือส ำรองขั้นควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้เบื้อต้น (C.B.T.C.) วิชำผู้ก ำกับลูกเสือสำมัญ  
    ขั้นควำมรู้ทัว่ไป และควำมรู้เบือ้งต้น (S.B.T.C.) แก่ผูบ้ริหำร และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ วนัที่ 14 – 17  
    สิงหำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสอืจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ำยตำม่องลำ่ย) อ ำเภอเมือง จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม 
    จ ำนวน 86 คน จำกเปำ้หมำยที่ก ำหนดไว้ 80 คน 
7. จำกกำรอบรมพบว่ำผู้เข้ำอบรมมีจ ำนวนทั้งสิน้ 613 คน เกินจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด คิดเปน็ร้อยละ 202.31   
    ผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมมคีวำมพึงพอใจในระดับดีมำก 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
                60,560 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มสง่เสริมสถานศึกษาเอกชน  

16. การประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามนโยบายป ี2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและตวัชี้วัดตำมนโยบำยปีกำรศึกษำ 2556 ปีแห่งกำรเพิ่มคุณภำพ
กำรศึกษำเอกชน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ ด ำเนินกำรทดสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกำรเรียน
กำรสอนระดับประถมศึกษำ – ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่เป็นกลุ่มตัวอยำ่ง จ ำนวน 28 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน
ที่รับกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 400 คน มีรำยกำรทดสอบ ดงันี้ 
1. ทดสอบกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2556 หรือชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  
    ปีกำรศึกษำ 2557 
2. ทดสอบกำรอ่ำนคล่องเขียนคล่องนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 หรือชั้นประถมศึกษำปีที่ 4  
    ปีกำรศึกษำ 2557 
3. ทดสอบกำรคิดแบบ Mind Map  
    3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 หรือชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2557 
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    3.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2557 
    3.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 หรือชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2557  
    3.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 (จบไปแล้วแต่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
          ขอให้ติดตำมมำทดสอบเท่ำที่สำมำรถท ำได้ โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน 
เชิงคุณภำพ 
     โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีเ่ป็นกลุ่มตัวอย่ำงกำรทดสอบสำมำรถน ำผลกำรประเมิน
ไปปรบัปรุงพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพสงูขึ้น 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ 
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง 
3. มีนักเรียนอยำ่งน้อยร้อยละ 5 ที่มีคะแนนทดสอบ O-NET วชิำคณิตศำสตร์ปีกำรศึกษำ 2555 สงูกว่ำปีกำรศึกษำ 2554 
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 
5. โรงเรียนสำมัญศึกษำของเอกชนร้อยละ 90 มีกำรจัดตัง้กองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักเรียนร้อยละ 80  
    เป็นสมำชิกกองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดหรือชมรมผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ ผำ่นกำรทดสอบระบบกำรคิดแบบ Mind Map 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผลกำรทดสอบกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษนักเรียนชัน้ประถมศกึษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนของ 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 26 โรงเรียน นักเรียน จ ำนวน 821 คน สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ ร้อยละ 64.19  
    จ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้มำกกว่ำร้อยละ  80 มีจ ำนวน 16 โรงเรียนคิดเป็น  
    ร้อยละ 61.54 
2. ผลกำรทดสอบกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชน 26 
    โรงเรียน นักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบ จ ำนวน 778 คน มีนักเรียนอ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดเป็นร้อยละ 87.66  
    จ ำนวนนักเรียนที่สำมำรถอ่ำนคล่องเขียนคล่องได้มำกกว่ำร้อยละ 90 มีจ ำนวน 16 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.54 
3. ผลกำรทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติขัน้พื้นฐำน O-NET วิชำคณิตศำสตร์ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 
    3.1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 28 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 ลดลง 
          ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
    3.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน 11 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศกึษำ 2554 ลดลง 
          ทุกคิดเป็นร้อยละ 100 
    3.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ ำนวน 6 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 ลดลง  
         5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33  
    3.4 ผลกำรทดสอบกำรคิดแบบ Mind Map  
          3.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
                   จ ำนวน 26 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบจ ำนวน 773 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จ ำนวน 736 คิดเป็น 
                   ร้อยละ 95.21 
           3.4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 
                    12 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบ จ ำนวน 225 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จ ำนวน 200 คน คิด  
                  ร้อยละ 88.89 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๔๔ 

 

          3.4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน  
                   8 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบ จ ำนวน 225 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จ ำนวน 200 คน คิดเป็น  
                   ร้อยละ 88.89  
          3.4.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจบคีรีขันธ์ จ ำนวน  
                   3 โรงเรียน มีนกัเรียนทดสอบ จ ำนวน 40 คนผ่ำนกำรทดสอบ 40 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 
 3.5 คุณภำพทักษะชีวิต โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 28 โรงเรียน จ ำนวนนักเรียน 
       เท่ำกับ 16,185 คน มีกำรตั้งกองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และชมรมผู้บ ำเพ็ญประโยชน์  จ ำนวน 23 โรงเรียน  
       คิดเปน็ร้อยละ 79.31 มีนกัเรียนที่เปน็สมำชิกชมรมผู้บ ำเพญ็ประโยชน์  จ ำนวน 14,314 คน คิดเปน็ร้อยละ 88.44  

ปัญหาอุปสรรค 
       กำรทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 
 ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด เนื่องจำกเป็นนักเรียนที่จบกำรศึกษำไปแล้วโรงเรียนบำงแห่งไม่สำมำรถ 
 ตำมนักเรียนมำทดสอบ/ประเมนิได้ 

ข้อเสนอแนะ 
        ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ควรก ำหนดหลักเกณฑ์และจัดท ำแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรทดสอบ/ประเมิน 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 
                10,000 บำทเบิกจ่ำยครบ 100 % 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 

17. การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภำพจริงและประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ 
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำด ำเนินกำรจัดท ำระบบประกันคณุภำพภำยในโรงเรียน 
    ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง 
3. เพื่อเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดให้แก่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม 
    กำรศึกษำเอกชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำที่ต้องเข้ำรับกำรประเมนิภำยนอกรอบสำมจำก สมศ. จ ำนวน 1 โรงเรียน คือ
วิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เชิงคุณภำพ 
     โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ สงักัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนได้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และได้รบักำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องซึ่งน ำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงขึ้นและมีควำมพร้อมรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบที่สำมจำก สมศ. 

ผลการด าเนินงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
    โดยหน่วยงำนตน้สังกัด จ ำนวน 3 รำย ประกอบดว้ย 
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    1.1 นำยญำณพพิัทธ์  โกมลพันธ์  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  ประธำนกรรมกำร 
    1.2 นำงสำวอำรีวรรณ์  สุขจินดำ นักวิชำกำรศึกษำ ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
         ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  กรรมกำร 
    1.3 นำงอนชุทติำ  สีมำพำนชิ นักวชิำกำร ช ำนำญกำร ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
          กรรมกำรและเลขำนุกำร 
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมตวัชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศกึษำ พ.ศ. 2555  
    เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2557 ณ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำม   
    และประเมินผลโรงเรียนเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ เพื่อพฒันำคุณภำพตำมระบบประกนัภำยในของวิทยำลัย 
    เทคโนโลยปีระจวบคีรีขันธ์ วนัที่ 18 กันยำยน 2557 
4. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดของวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์  
    วันที่ 25 - 26 กันยำยน 2557 เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบทีส่ำมจำก สมศ. 
5. กำรติดตำมเก็บข้อมูลมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้คณะกรรมกำร ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรอำชวีศึกษำ  
    พ. ศ. 2555   7  มำตรฐำน 
6. โดยภำพรวมคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก แต่ไม่ผำ่นกำรประเมิน เนื่องจำกมีบำงตัวบง่ชี้ไมผ่่ำนกำรประเมิน  
    (ผลกำรทดสอบ V-net) ซึ่งตำมมำตรฐำนต้องผำ่นทุกตัวบ่งชี้ 

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ควรก ำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ 
    โดยหน่วยงำนต้นสังกัดทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะต้องเร่งก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกับวิทยำลัยเทคโนโลย ี
    ประจวบคีรีขันธ์ พฒันำดำ้นวิชำกำรของนักเรียน 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  
    ควรส่งเสริม สนับสนุนและนเิทศวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพครู ผู้เรียน และพัฒนำ 
    กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสูงขึ้น 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน 6,600 บำท 
                เบิกจ่ำยครบ 100%  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 

๑๘. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีงบประมาณ 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวยัมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ข้ันตอนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยได้  
    และสำมำรถประเมินหลักสตูรปฐมวัยได้ 
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มีองค์ควำมรู้ในหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
3. เพื่อนิเทศครูกำรศึกษำปฐมวยัให้สำมำรถจัดท ำสื่อคณิตศำสตร์ระดับปฐมวัย 
4. เพื่อจัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำหลักสูตรที่ดีระดับเขตพื้นที่และ 
    ระดับภูมิภำค 
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เป้าหมาย  
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชงิปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
เชิงปริมำณ 
     จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โดยครูผู้สอนระดบัปฐมวัย จ ำนวน 122 คน 
(โรงเรียนละ 1 คน) แบ่งเป็น 2 จุด คือ เขตอ ำเภอเมืองฯและอ ำเภอทับสะแก  จ ำนวน 71 คน และจุดที่ 2 
เขตอ ำเภอบำงสะพำน และอ ำเภอบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 69 คน   
เชิงคุณภำพ 
      ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม และโรงเรียน
ร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดบัปฐมวยัอยู่ในระดับคุณภำพดีขึน้ไป 
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย 
เชิงปริมำณ 
     โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยตน้แบบจัดกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ในหลักสูตรสถำนศึกษำระดบัปฐมวัยให้กับพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง จ ำนวน 4,154 คน คือ  
     - โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 70 คน 
     - โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จ ำนวน 58 คน 
     - โรงเรียนอนุบำลทบัสะแก จ ำนวน 87 คน 
     - โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน จ ำนวน 125 คน 
     - โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 75 คน 
เชิงคุณภำพ 
      พ่อแม่ผู้ปกครองผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพึงพอใจต่อกำรจัดประชมุระดับคุณภำพดีขึ้นไป 
กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศแบบประชุมปฏบิัติกำรกำรจัดท ำสื่อคณติศำสตร์ปฐมวยั 
เชิงปริมำณ 
       จัดกำรนิเทศแบบประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำสื่อคณิตศำสตร์ระดับปฐมวัยแบ่งเป็น 4 จุด (4 อ ำเภอ) จุดละ 1 วัน 
ครูผู้สอน จ ำนวน 240 คน  
เชิงคุณภำพ 
        ผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและพึงพอใจต่อกำรจดัประชุมและสำมำรถ
จัดท ำสื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ได้ 
กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรน ำเสนอรูปแบบกำรจดักระบวนกำรเรียนรู้และกำรพฒันำหลักสูตรปฐมวัยที่ดี 
เชิงปริมำณ 
       จัดเวทีให้ทุกโรงเรียนที่เปดิสอนระดบัปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนำและประกวดรปูแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
และหลักสูตรสถำนศึกษำที่ดี จ ำนวน 2 วนั 
เชิงคุณภำพ 
        ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดสอนระดับปฐมวัย เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนำและประกวด
รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่ดีมีควำมพึงพอใจในระดับมำก และได้แนวทำง 
กำรพัฒนำงำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  เก่ียวกับเนื้อหำ ควำมหมำย กำรบริหำรจัดกำร  
    หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย แนวทำงกำรใช้เครื่องมือประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย รูปแบบกำรประเมิน 
    หลักสูตร วิธีสรุป และกำรรำยงำนผล ให้กับครูผู้สอนระดบัปฐมวัย  จ ำนวน 2 วนั ได้แก ่
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๔๗ 

 

    - วันที่ 3 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
      ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 66 คน 
    - วันที ่4 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนบุำลบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน  ผู้เขำ้ประชุม จ ำนวน ๖๔ คน 
2. โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดบัปฐมวัย พบวำ่ โดยรวมแล้ว ส่งรำยงำนผลกำรประเมิน 
    หลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย จ ำนวน 115 โรงเรียนจำก 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.26 และโรงเรียน 
    ที่ส่งรำยงำนผลกำรประเมนิฯ จ ำนวนมำกที่สุด คือโรงเรียนที่อยูใ่นเขตอ ำเภอเมือง จ ำนวน 35 โรงเรียน จำก 36 โรงเรียน 
    คิดเป็นร้อยละ 97.22 โรงเรียนที่ส่งรำยงำนผลกำรประเมินน้อยที่สุด คือ โรงเรียนที่อยู่ในเขตอ ำเภอบำงสะพำน  
    จ ำนวน 34 โรงเรียน จำก 38  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.47 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ 
1. จำกผู้เข้ำประชุม มีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดประชุมเร่ืองหลกัสูตรอย่ำงต่อเนื่อง  เพิ่มเวลำกำรประชุม ควรอบรม 
    เก่ียวกับกำรน ำหลักสูตรไปจดักิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ควรอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ด้วย  
2. ข้อเสนอแนะจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร คือ ควรน ำข้อมูลจำกสรุปผลกำรประเมินใช้ส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตร 
    สถำนศึกษำระดับปฐมวัยต่อไป และใช้เป็นข้อมูลส ำหรับกำรนิเทศเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย 
    เป็นรำยโรง 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำพ่อแม่ผูป้กครองเด็กปฐมวัย 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท ำเอกสำรคู่มือกำรด ำเนินกำรพัฒนำพ่อแม่  
    ผู้ปกครองปฐมวัย ปีงบประมำณ 2557 แจ้งโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ 5 ศูนย์ ได้แก่โรงเรียน  
    อนุบำลประจวบคีรีขันธ์  อนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ)  อนุบำลทับสะแก  อนุบำลบำงสะพำน และ  
    อนุบำลบำงสะพำนน้อย  เตรียมกำรจัดกิจกรรม โดยมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในแต่ละอ ำเภอสนับสนุน 
    ส่งผู้ปกครองเข้ำร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 29 กรกฎำคม 2557   
    รวมทั้งสิ้น 417 คน 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประสำนกับ 
    ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยตน้แบบ เก่ียวกับแนวทำงกำรก ำหนดหลกัสูตรกำรจัดกิจกรรม  
    โดยให้ผนวกกิจกรรมกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย  กิจกรรมที่จัด เช่น บรรยำยกำรเลี้ยงลูก 
    ให้มีควำมสุขและเก่ง หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย  กำรประเมินหลักสูตรปฐมวัย พัฒนำกำรของเด็กและกำร  
    เลี้ยงบุตรหลำนในระดับปฐมวัย  กำรสำธิตเล่นกับลูกผูกสัมพันธ์  กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม  
    ประสบกำรณ์ สร้ำงสรรค์และเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ เป็นต้น ท ำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับควำมรู ้
    ที่หลำกหลำยน ำไปใชส้่งเสรมิกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีโอกำสแลกเปลี่ยน 
    เรียนรูเ้ก่ียวกับกำรเลี้ยงดูบุตรหลำน 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ     - 
ผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 และ 4 
1. ประชุมสัมมนำวชิำกำรน ำเสนอรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำปฐมวัยทีด่ ีประชุมสงัเครำะห์ 
    และศึกษำดูงำนรปูแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดบัปฐมวัยที่ดี  ณ จังหวัดรำชบุรี และศึกษำดูงำน ณ โรงเรียน 
    บ้ำนหนองขำม อ ำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 30 – 31 สิงหำคม 2557 และวันที่ 1 กันยำยน 2557  
    ครูผู้เข้ำประชุมสำมำรถสังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี  
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๔๘ 

 

ปัญหาอุปสรรค   - 

ข้อเสนอแนะ      - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑  
               จ ำนวน ๑๕๔,๓๐๐ บำท และจำกสมำคมครูปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท รวมทั้งสิ้น  
                ๑๘๔,๓๐๐ บำท  เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

19. พัฒนาคลังข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำคลังข้อสอบกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
2. เพื่อสร้ำงข้อสอบสังคมศึกษำระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และชั้นมธัยมศึกษำปีที่ 1 – 3  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
      จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระสงัคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม จ ำนวน 1 คร้ังระยะเวลำ 2 วัน 
เชิงคุณภำพ 
        พัฒนำข้อสอบกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 
โดยมีรูปแบบอัตนัยและปรนยัทีห่ลำกหลำย 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบวิชำสังคมศึกษำ  
    1 คร้ัง ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 40 คน ระยะเวลำ 2 วนั  
2. วิพำกษ์และคัดเลือกข้อสอบระดับชัน้ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี ่1 – 3 ชั้นละ 100 ข้อ  
3. จัดพิมพ์ข้อสอบเผยแพร่ให้สถำนศึกษำน ำไปใช ้
4. ผลกำรด ำเนนิงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ปัญหาอุปสรรค 
      โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณโดยตรงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
ที่ให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่ด ำเนินกำร แต่ตำมนโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำกที่ใด  ผู้รับผิดชอบต้องเขียนโครงกำรเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
จึงเกิดปัญหำในกรณีที่ใช้ระยะเวลำนำน 2 – 3 สัปดำห์กว่ำจะอนุมัติโครงกำร สำเหตุเพรำะต้องปรับกิจกรรม 
หลำยครั้ง ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมก ำหนดเวลำที่วำงแผนไว้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรก ำหนดแนวทำง/นโยบำย ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ 
    อย่ำงชัดเจนเก่ียวกับกำรเขียนโครงกำร ผู้มีอ ำนำจอนุมตัิโครงกำร เพื่อมิให้กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำ 
2. โครงกำรใดที่เป็นโครงกำรที่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำนก ำหนดแนวทำงไว้แล้ว  ควรให้โอกำส 
    แก่ผู้รับผิดชอบได้ด ำเนินกำรตำมแผน 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๔๙ 

 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 21,000 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ  ๑๐๐% 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

20. ประชุมข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลือ่นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี พ. ศ. 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2. เพื่อขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2557 ทุกระดับชัน้โดยผลกำรทดสอบ O-NET  
    ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ตดิอันดับ 1 ใน 10 และชัน้มัธยมศกึษำปีที่ 3 ติดอันดับ 1 ใน 50 ของระดับประเทศ 
3. เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นระดับสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเนน้ 
    ผ่ำนระบบ Online  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดประชุมชี้แจงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 122 โรงเรียน 4 อ ำเภอ 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมพฒันำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 1,450 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสทิธิภำพ 
    ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2557 ทุกกลุ่มสำระเพิ่มขึ้นและผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  
    ติดอันดับ 1 ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ติดอนัดับ 1 ใน 50 ของระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน และ 
    บุคลำกรทำงกำรศึกษำและชมนิทรรศกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนร่วมกัน มีผู้เข้ำประชุมทั้งสิน้  
    จ ำนวน 1,447 คน 
2. มอบรำงวัลเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขัน้พื้นฐำน  
    (O-NET) ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6  ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
    ขั้นพื้นฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556  ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสำระ 
    กำรเรียนรู้ โดยมีล ำดบัที่ 1 – 3 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้ 

ชั้น/วิชา 
ล าดับที ่
ของ
เขต 

โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ชื่อครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
ภำษำไทย 1 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 61.64 นำงสุนทรี  พวงเดช 
 2 บ้ำนห้วยทรำยขำว 17 58.82 นำงสำวธิดำภรณ์ พยุงวีระน้อย 
 3 บ้ำนฝั่งแดง 20 58.70 นำงธัญญลักษณ์ วงษ์สวัสดิ ์
คณิตศำสตร ์ 1 บ้ำนฝั่งแดง 20 78.75 นำงวำณี สวัสดิ์พิบูลย ์
 2 บ้ำนเหมืองแร่ 7 70.71 นำงพิสมัย  จันทร์ทัพ 
 3 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 69.62 นำยกิจจำ  ศรีแสง 
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ชั้น/วิชา 
ล าดับที ่
ของ
เขต 

โรงเรียน 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ชื่อครูผู้สอน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 อนุบำลประจวบคีรีขันธ์ 200 49.05 นำงมณฑำ  สูรยำทิตย ์
 2 บ้ำนทุ่งกะโตน 17 58.82 นำงสำวสุพรรษำ พิกุลกำญจน ์
 3 วัดดอนยำง 26 46.54 นำงสำวรสริน  แย้มกลิ่น 
วิทยำศำสตร ์ 1 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 58.71 นำยจเร  พวงเดช 
 2 บ้ำนฝั่งแดง 20 57.43 นำงวำณี  สวัสดิ์พิบูลย ์
 3 บ้ำนทุ่งเชือก 9 56.00 นำงภวันรัตน์  นำคยำน 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 77.33 นำยโชคชัย  ลัคนำชัย 
 2 มัธยมนพคุณ(เอกชน) 67 74.87 นำงสำวสุนิตย์  ขันธ์เงิน 
 3 บ้ำนดอนทรำย 3 74.67 นำยขจร  เชื้อทอง 
ศิลปะ 1 วัดเขำรำษฎร์บ ำรุง 2 65.00 นำยสำยณัห์ นำครำช 
 2 บ้ำนหนองจันทร ์ 18 62.50 นำงภิญญ์ธิดำ  เล็กประเสริฐ 
 3 อนุบำลประจวบคีรีขันธ์ 200 62.35 นำงสำวจรรยำ  ชิตสุข 

นำยณรงค์  อำยุมั่น 
ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 1 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 49.36 นำงสำวสุดำรัตน์  พรหมม ี
 2 วัดปำกคลองเกลียว 3 48.33 นำงสำวสุดำ  แสงสว่ำงเสรีกุล 
 3 บ้ำนฝั่งแดง 20 48.13 นำงวำณี  สวัสดิ์พิบูลย ์
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 1 อุดมรำชภัคดี 5 74.40 นำยสนธยำ  จันทร์ฉำย 
 2 บ้ำนทุ่งกะโตน 39 72.31 นำงแสงสุรินทร์  ชุ่มศร ี
 3 บ้ำนฝั่งแดง 20 71.80 นำงวำณี  สวัสดิ์พิบูลย ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
ภำษำไทย 1 บ้ำนคอกชำ้ง 4 58.20 นำงสำวอุไร  พิมทอง 
 2 วัดธงชัยธรรมจักร 8 36.00 นำงสำวสุชำดำ  อินม ี
 3 มูลนิธิศึกษำ 11 49.95 นำงสำวร ำพึง ฤทธ์ิอินทร ์
คณิตศำสตร ์ 1 บ้ำนวังน้ ำเขียว 31 30.17 นำยเนตรนรินทร์  นำมกร 
 2 สมำคมเลขำนุกำรสตรี 2 9 28.44 นำงสำววงเดือน  ชัยภัทรอมร 
 3 บ้ำนทองอินทร ์ 4 28.40 นำงสำววิญฉัตร  หนูอินทร์ 
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 1 พระปริยัตรฯ (วัด) 7 49.71                - 
 2 บ้ำนวังน้ ำเขียว 31 44.45 นำงบุญเชิญ  จิตใจด ี
 3 บ้ำนบำงสะพำนน้อย 38 43.84 นำงสำวปฤษดิ์กำรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์ 

วิทยำศำสตร ์ 1 ธนำคำรออมสิน 58 46.69 นำยบุญเจิด  สุสุทธิ 
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ชั้น/วิชา 
ล าดับที ่
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นักเรียน 
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เฉลี่ย 
ร้อยละ 

ชื่อครูผู้สอน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
สุขศึกษำและพลศึกษำ 1 บ้ำนบำงสะพำนน้อย 38 66.71 นำยโชคดี  พฒัเชียรทอง 
 2 บ้ำนคอกชำ้ง 4 66.25 นำงสำวคะนึงนิจ  ทองปล้อง 
 3 บ้ำนมรสวบ 19 66.18 นำยอำนนท์  ทิพย์เอม 
ศิลปะ 1 บ้ำนมรสวบ 19 49.34 นำงสำวพนำรัตน์ สุขกันตะ 

นำยชำตรี  คงอ่วม 
 2 สมำคมเลขำนุกำรสตรี 2 9 48.33 นำงสำววรำพร  พงษ์สุรำช 
 3 วัดก ำมะเสน 12 47.92 นำยชินกฤษกำ  ค ำรินทร์ 
ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 1 วัดธงชัยธรรมจักร 8 36.00 นำงสำวสุชำดำ  อินม ี
 2 บ้ำนคอกชำ้ง 4 54.00 นำงสำวคะนึงนิจ  ทองปล้อง 
 3 อรุณวิทยำ (เอกชน) 179 32.35                  - 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลย ี 1 บ้ำนคอกชำ้ง 5 54.00 นำงสำวอุไร  พิมทอง 
 2 วัดธงชัยธรรมจักร 8 53.00 นำยวสิุทธิ์  ศรีในบำ้น 
 3 วัดดอนยำง 16 51.50 นำงวรำภร  วนะสิทธ์ิ 

นำงสำวดวงพร  กมุทชำต ิ
ผลการประเมิน NT      
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3      
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ 1 บ้ำนทำงหวำย - 69.17 นำยศุภกฤษณ์  สุทธิชำ 
 2 อุดมรำชภัคดี - 66.33 นำงพรเพ็ญ  กลั่นเสนำะ 
 3 บ้ำนหนิเทิน  68.93 นำงสำวสุกัญญำ  ช่ืนยินด ี
ควำมสำมำรถด้ำนค ำนวณ 1 บ้ำนหนองกก  66.30 นำงอ ำไพ  รุ่งโรจน ์
 2 อุดมรำชภัคดี  62.00 นำงพรเพ็ญ  กลั่นเสนำะ 
 3 บ้ำนคอกชำ้ง  58.33 นำงสำวคนึงนิจ  ทองปล้อง 
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล 1 บ้ำนทำงหวำย  66.67 นำยศุภกฤษณ์  สุทธิชำ 
 2 บ้ำนหนิเทิน  64.44 นำงอ้อยทิพย์ ทีปรักษพันธุ์ 
 3 วัดนำผักขวง  63.89 นำยอ ำนำจ  จ ำนงรัตน ์

นำงสุนี  กุลแพ 
 
3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนที่เข้ำประชุมและผู้ที่ได้รับรำงวัล มีควำมพึงพอใจ มีควำมภำคภูมิใจ มีขวัญและก ำลังใจ 
    ในกำรปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอน และเปน็แบบอย่ำงที่ดี เพื่อให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนทุกคนร่วมมือกำรขับเคลื่อน 
    กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 ให้ประสบควำมส ำเร็จ 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ – 
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งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 153,500 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

21. ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบาย 
      สู่การปฏิบัติระดบัเขตพื้นที่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
    ผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติ 
2. เพื่อสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติในระดับโรงเรียน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     จัดอบรมเชงิปฏบิัติกำรให้กับผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและคณะท ำงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จ ำนวน 140 คน 
เชิงคุณภำพ 
      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและคณะท ำงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติและสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียมในระดับโรงเรียนได้ 

ตัวชี้วัด 
1. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและคณะท ำงำนได้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 100 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจกำรจัดกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 135 คน ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์  
    อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จ ำนวน 120 คน ศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 8 คน และเจ้ำหน้ำที่ 7 คน  
    ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ส ำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถประชุมในวันดังกล่ำวได้  
    ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้อบรมโดยใช้สื่อดีวีดีกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล 
    ผ่ำนดำวเทียม ไปศึกษำด้วยตนเอง 
2. กำรอบรมส ำหรับครูโรงเรียนปลำยทำง ผู้เข้ำรับกำรอบรมเปน็ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูผูส้อนโรงเรียนขนำดเล็ก  
    จ ำนวน  63 โรงเรียน 631 คน โดยกำรอบรมด้วยตนเองผำ่นโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผำ่นดำวเทียมวังไกลกังวล 
    ในวันที่ 6 กันยำยน 2557 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนสำมัคคีร่วมจิต อ ำเภอเมืองฯ  
    เข้ำร่วมประชุมสัมมนำโรงเรียนแกนน ำกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนดำวเทียม ณ โรงแรมวำสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี  
    ระหว่ำงวันที่ 14 – 19 กันยำยน 2557  

ปัญหาอุปสรรค – 
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ข้อเสนอแนะ    
1. โดยรวมผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิดเห็นเก่ียวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับนโยบำย กำรน ำไปประยุกต์ใช้  
    กำรเผยแพร่ ควำมเหมำะสมของวัสดุอุปกรณ์  เอกสำรประกอบกำรอบรม อยู่ที่ระดับคุณภำพมำก 
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมอยู่ที่ระดับคุณภำพมำก  

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 50,000 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

22. ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

วัตถุประสงค ์
       เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นระดบัสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมจุดเนน้
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ผ่ำนระบบ online  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 122 โรงเรียน ๆ ละ 4 จุด ๆ ละ 1.5 วัน 
2. จัดท ำเครื่องมือนิเทศ ติดตำมและประเมินผู้เรียนตำมจดุเนน้พัฒนำคุณภำพผู้เรียน จ ำนวน 130 ชุด 
เชิงคุณภำพ 
      ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมจุดเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ผำ่นระบบ online  ได้ตำมก ำหนดเวลำ ครบถ้วน สมบูรณ ์

ตัวชี้วัด 
1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
2. ร้อยละโรงเรียนที่มีกำรรำยงำนผลจุดเนน้พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงกำร จ ำนวน 122 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิธีกำรรำยงำนผล 
    จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนผ่ำนระบบ Online ได้แก่ 
    1.1 รุ่นที่ 1 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอ ำเภอบำงสะพำน วนัที่ 27 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ  
          09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
    1.2 รุ่นที่ 2 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ ำเภอบำงสะพำนน้อย วันที่ 27 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ  
          13.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    1.3 รุ่นที่ 3 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ ำเภอเมือง วันที่ 28 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น.  
             ณ โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
    1.4 รุ่นที่ 4 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ ำเภอทับสะแก วนัที่ 28 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 13.30 - 16.30 น.  
             ณ โรงเรียนอนุบำลทบัสะแก อ ำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 2. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรรำยงำนผลจุดเนน้พัฒนำคุณภำพผู้เรียนในกำรรำยงำนผล 
     ตำมตัวชี้วดัค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ 2557 
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 3. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกโรงเรียนสำมำรถรำยงำน 
     ผลกำรด ำเนนิงำนตำมจุดเนน้กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนผำ่นระบบ Online  ในมิติที่ 1 ได้ครบทุกโรงเรียน คิดเป็น 
     ร้อยละ 100 มิติที่ 2 รำยงำน จ ำนวน 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.18 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ ำนวน 25,000 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

23. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล :  การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจ าปี พ. ศ. 2557  
      รอบระดับเขตพื้นที ่

วัตถุประสงค ์
      เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ระดับ  ประถมศึกษำ  มัธยมศึกษำตอนต้น  และวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ รอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรในรอบระดับประเทศ และระดับนำนำชำต ิ

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดแข่งขันทำงวชิำกำรวชิำคณิตศำสตร์ ระดบัประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ 
2. จัดแข่งขันทำงวชิำกำรวชิำวทิยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ 
3. มีนักเรียนเข้ำแข่งขันไม่ต่ ำกวำ่ 100 คนใช้เวลำ 1 วนั และนกัเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำแข่งขันในระดับประเทศ 
เชิงคุณภำพ 
      นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ระดับประถมศกึษำ  ระดับมัธยมศึกษำตอนตน้ และวิทยำศำสตร์ 
ระดับประถมศึกษำ เป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตพื้นที่เพื่อเข้ำแข่งขันรอบระดับประเทศ และได้รับรำงวัล
ระดับประเทศอย่ำงน้อย 1 วิชำ 

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวชิำกำรตำมเปำ้หมำย  
2. นักเรียนร้อยละ 30 ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำแข่งขันระดับประเทศ 
3. มีนักเรียนได้รับรำงวลัระดับประเทศ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนรอบระดับเขตพื้นท ี่ 
   วันที่ 26 มกรำคม 2557 ผลกำรคัดเลือก ดังนี้  
   1.1 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ มีนักเรียนได้รับเหรียญทอง จ ำนวน 4 รำย เหรียญเงิน 9 รำย เหรียญทองแดง  
         จ ำนวน 12 รำย และคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รำงวัลระดับเขตพื้นที่ จ ำนวน 1 รำย   
         เป็นเหรียญทองแดง 
   1.2 ตัวแทนไปแข่งขันประดบัประเทศวิชำคณิตศำสตร์ระดบัประถมศึกษำ และได้รำงวัล ดงันี้ 
         - เด็กชำยคณำวฒุิ  บุญมำก ชั้นประถมศึกษำปทีี่ 6 โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทองแดง 
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         - เด็กชำยคณุำกร  สำรพำนิช ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
           รำงวัลเหรียญทองแดง 
         - เด็กชำยอติกำนต์  สมบูรณ์ทรัพย์ ชัน้ประถมศึกษำปีที ่5 โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทองแดง 
         - เด็กหญิงตมิสำ  เครือแตง  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัชมเชย 
         - เด็กชำยธีรเมธ ศักดิ์เกิด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัชมเชย 
    1.3 วิชำวิทยำศำสตร์ระดบัประถมศึกษำ มีนักเรียนได้รับคดัเลือกระดับเขตพื้นที่ ได้รับเหรียญทอง จ ำนวน 4 รำย   
          เหรียญเงิน จ ำนวน 8 รำย เหรียญทองแดง จ ำนวน 13 รำย  
    1.4 ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศวิชำวิทยำศำสตร์ ระดบัประถมศึกษำและได้รับรำงวัล ดงันี้ 
          - เด็กหญิงปรีดำพร  ลิ้มไล้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัด 
            ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญเงิน 
          - เด็กหญิงชนำภำ  ประดับ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัด 
           ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง  
          - เด็กหญิงณัฏฐณิชำ  สดุพิมศรี  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอรุณวิทยำ (เอกชน) อ ำเภอทับสะแก จังหวัด 
            ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทองแดง 
          - เด็กชำยแทนไท  ศรีสมยศ  ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ จังหวัด 
            ประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทองแดง 
          - เด็กชำยพรหมพล  ทำ้วแผนบุญ ชัน้ประถมศึกษำปีที ่6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมืองฯ  
            จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง 
2. กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 9,000 บำท เบิกจ่ำยครบ  ๑๐๐% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

24. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ครูคอมพิวเตอรท์ุกโรงเรียนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรติดตั้งโปรแกรมข้อมูลบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 
    และ ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) 
2. เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศกึษำปีที่ 3 และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรใช้ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เป็นสื่อกำรสอน เพื่อยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทุกคนมีบทเรียนที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ  
    (Tablet) สำมำรถน ำไปศึกษำค้นคว้ำเพื่อกำรเรียนกำรสอนได้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๕๖ 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ประชุมวิทยำกรแกนน ำระดบัอ ำเภอ  ๆ ละ 5 คน  ( เมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย)  ตัวแทน 
     โรงเรียนเอกชน ๑ คน โรงเรียนสังกัดเทศบำล 1 คน รวมทัง้สิ้น 22 คน 
2. ครูผู้สอนวิชำคอมพิวเตอร์ ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    จ ำนวน 122 คน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน 10 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบำล 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน  
    รวมทั้งสิ้น 135 คน 
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
    จ ำนวน 141 คน โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 16 คน โรงเรียนสังกัดเทศบำล จ ำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จ ำนวน 166 คน 
4. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ทุกโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
    โรงเรียนละ 4 คน (ขยำยโอกำส 35 โรงเรียน) รวม 140 คน โรงเรียนเอกชน จ ำนวน 16 คน โรงเรียนสังกัด 
    เทศบำล จ ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์สำมำรถติดตั้งโปรแกรมบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ ชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 ได้ทุกคน 
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที ่3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทุกคนมีบทเรียนในสื่อคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) สำมำรถ 
    น ำไปศึกษำคน้คว้ำเพื่อกำรเรียนกำรสอนได้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปทีี ่3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 สำมำรถใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เป็นสื่อในกำร 
    จัดกำรเรียนรู้ได ้

ตัวชี้วัด 
     ควำมพึงพอใจของครูผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ได ้

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมวิทยำกรแต่ละอ ำเภอ วันที่ 15 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุม ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 36 คน และแบ่งงำนเพื่อขยำยผลให้ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมต่อไป 
2. จัดอบรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน (สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่  โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล)  
    เกี่ยวกับกำรติดตั้งโปรแกรมบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และโปรแกรมพื้นฐำนที่ใช้กับ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet)  ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    โดยจัดอบรม 2 รุ่น จ ำนวน 134 คน ดังนี้ 
    - รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนในเขตอ ำเภอทับสะแก อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 51 คน 
    - รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 สิงหำคม 2557  เป็นครูผู้สอนเขตอ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอบำงสะพำน จ ำนวน 83 คน 
3. จัดอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน (สังกัดส ำนกังำนเขตพื้นที่ โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล) เก่ียวกับ 
    กำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ณ ห้องประชุมส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งเป็น 2 รุ่น จ ำนวน 166 คน 
     - รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอทับสะแก จ ำนวน 91 คน  
     - รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอ ำเภอบำงสะพำน บำงสะพำนน้อย จ ำนวน 75 คน 
4. จัดอบรมครูผู้สอนชั้นมัธยมศกึษำปีที่ 1 และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนละ 4 คน (สังกดัส ำนักงำนเขตพืน้ที่  
    โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล) จ ำนวน 184 คน ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  แบ่งเป็น 2 รุ่น 
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    - รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอ ำเภอเมืองฯ อ ำเภอทับสะแก จ ำนวน 88 คน 
    - รุ่นที่ 2 วันที่ 29 – 30 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอ ำเภอบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำนน้อย จ ำนวน 96 คน 
      รวมผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำทั้งสิ้น 520 คน ซึ่งเกินจำกเป้ำหมำยที่ก ำหนด เนื่องจำก
ครูผู้สอนและผู้บริหำรบำงรำยที่มิใช่กลุ่มเป้ำหมำยมีควำมสนใจจึงขอเข้ำรับกำรอบรม  หลังจำกกำรอบรม  
ผู้เข้ำรับกำรอบรมทุกคนมีควำมพึงพอใจระดับมำกทีสุ่ดร้อยละ 32.40 และระดับมำกร้อยละ 55.70   

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ -  

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 960,000 บำท 
                เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๖.๕๐% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

25. การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21  
      ให้กับสถานศึกษาครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที ่

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยกย่องนักเรียนและครูทีม่ีคุณภำพทำงวิชำกำร 
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้ำร่วมประกวด 
    แข่งขันในระดับภูมิภำค 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. กำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขัน แก่ โรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 122 โรงเรียน 
2. กำรประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 คร้ัง ระยะเวลำ 1 วัน 
3. กำรประกวดแข่งขันมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กำรแข่งขันพำทีสรำ้งสรรค์และกำรแข่งขันโต้วำทีภำษำอังกฤษ 
4. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันระดับภูมิภำค จ ำนวน 1 คร้ัง 
เชิงคุณภำพ 
     นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรพดูเก่ียวกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละ 70 ของทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน “พำทสีร้ำงสรรค์” มีคุณภำพระดับเหรียญทอง 
2. ร้อยละ 60 ของทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน “โต้วำที (English Debate)” มีคุณภำพระดับเหรียญทอง 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขัน 2 รำยกำร คือ  1) กำรแข่งขันพำทีสร้ำงสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6  
    และระดับชั้นมัธยมศึกษำปทีี่ 1 – 3  2) กำรแข่งขันโต้วำทีภำษำอังกฤษ (English Debate) ระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 
    และด ำเนนิกำรประกวดระดบัเขตพื้นที่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557 
2. ด ำเนินกำรประกวดโดยผลกำรประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับเขตพื้นที่ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภำค 
    (ภำคกลำง) ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี  ในวันที่ 17 – 19 สิงหำคม 2557 และได้รับรำงวัล ดงันี ้
     -  เด็กหญิงสุธิดำ  ศิริบุญ  กิจกรรมพำทีสร้ำงสรรค์ระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนตน้ โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอ 
        บำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทอง 
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     -  เด็กหญิงจีวรำ  นิ่มอนงค ์ กิจกรรมพำทีสร้ำงสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอ 
        บำงสะพำน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทอง 
      - เด็กหญิงสุดำรัตน์  ม่วงบำ้นกวย กิจกรรมพำทีสรำ้งสรรคร์ะดับชัน้มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว  
        อ ำเภอบำงสะพำน  จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวลัเหรียญทอง โดยมีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นำงเต็มศิริ  บุญช่วย  
        โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คือ ครูผู้สอน นักเรียน มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพมำกทีสุ่ดร้อยละ 93.30  
    กำรด ำเนินงำนถือว่ำบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย คอืนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนแข่งระดับ 
    ภูมิภำคได้รับรำงวัลเหรียญทอง  

ปัญหาอุปสรรค โรงเรียนมีควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยมำก 

ข้อเสนอแนะ  
1. ส ำหรับครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้นทักษะกำรพูดเชิงวิพำกษ์สร้ำงสรรค์ และควรส่งเสริม 
    ให้นักเรียนพูดน ำเสนอในสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ  
2. ส ำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรใช้ระบบนิเทศภำยในเพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะ 
    กำรพูดเชิงวิพำกษส์ร้ำงสรรค์ 
3. ส ำหรับผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรให้ควำมส ำคัญโดยก ำหนดเป็นนโยบำยเพื่อกระตุ้นครูผู้สอนและผูบ้ริหำร 
    โรงเรียนตื่นตัวเก่ียวกับกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน และใช้กลยุทธ์กำรเสริมแรงจูงใจในกำรรว่มกิจกรรม 
    กำรประกวดแข่งขัน 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 55,000 บำท  
                เบิกจ่ำยคิดเป็น ๙๙.๖๔% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
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กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพตดิ 

26. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้น าขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรงำนด้ำนลูกเสือและผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรลูกเสือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะกระบวนกำรลูกเสือ  
    สำมำรถน ำควำมรู้ และทักษะในกระบวนกำรลูกเสือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได ้
2. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่กิจกำรลูกเสือให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     จัดฝึกอบรมผู้บริหำรงำนด้ำนลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ ได้แก่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน ผู้น ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
ศึกษำนิเทศก์ และผู้ให้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ จ ำนวน 45 คน 
เชิงคุณภำพ 
      ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้ง 45 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกระบวนกำรลูกเสือ สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่
ต่อไปได ้

ตัวชี้วัด 
      วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธภิำพ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจและสำมำรถ
น ำควำมรูไ้ปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำอย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทำงลูกเสือ ระดับผู้น ำ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 704  จ ำนวน 43 คน  เป็นเพศชำย 26 คน เพศหญิง 
17 คน ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
โดยมีนำยนิคม  อิทรโสภำ วุฒิทำงลูกเสือ L.T. เป็นผู้อ ำนวยกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระที่วิทยำกรบรรยำย และกำรร่วมกิจกรรมภำคสนำมให้ควำมร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงพร้อมเพรียง 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 150,000 บำท  โดยงบประมำณที่ได้รบัมำจำก 
                - ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  30,000 บำท 
                - ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ ำนวน 20,000 บำท 
                - ส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จ ำนวน 100,000 บำท 
                  กำรเบิกจ่ำยครบ 100% 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

27. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร การจัดกิจกรรมในค่ายพักแรม  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมในค่ำยพักแรม และสำมำรถ 
    จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมให้แก่ลูกเสือในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสอืในสถำนศึกษำได้แลกเปลีย่นควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ 
    ในสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
      จัดอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือกลุ่มเป้ำหมำย คือผู้ที่ได้รบักำรคัดเลือกจำกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน รวม 
38 คนและจำกผูส้มัครเข้ำฝึกอบรม จ ำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน  
เชิงคุณภำพ 
      ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจดักิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือได้อย่ำงมีคุณภำพ 
ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรอยู่ค่ำยพักแรม และผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำรว่มกิจกรรม 
ตัวชี้วัด   
       วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสทิธิภำพ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ 
ผลการด าเนินงาน 
       ด ำเนินกำรจัดอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมในค่ำยพักแรมมีกำรบรรยำยโดยวทิยำกร 
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำย  วันที่ 25 – 26 กรกฎำคม 2557 
รวม 2 วัน 1 คืน ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมให้แก่
ลูกเสือในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยรวมแล้วผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับเนื้อหำ  
ที่บรรยำยโดยวิทยำกร และกำรจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมำกที่สดุ 

ปัญหาอุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม) 
       ระยะเวลำในกำรฝึกอบรมน้อยเกินไป ควรจัดอย่ำงน้อย 3 วัน 2 คืน 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                20,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

28. โครงการฝึกอบรมเจ้าหนา้ที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด 
วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำดมีควำมรู้พื้นฐำนเก่ียวกับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดและสำมำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่สมำชิกยุวกำชำดได ้

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
     ด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดกลุ่มเป้ำหมำย คือ ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด
จำกสถำนศึกษำในสงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่สนใจสมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม 
เชิงคุณภำพ 
      ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้และน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมยุวกำชำด 
ในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ     
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ตัวชี้วัด  
       วิทยำกรที่ให้ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก  

ผลการด าเนินงาน 
        ด ำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด วันที่ 19 – 21 
กันยำยน 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลำ 3 วัน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้พื้นฐำน
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด และสำมำรถน ำไปถ่ำยทอดให้แก่สมำชิกยุวกำชำดในสถำนศึกษำได้  ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรให้ควำมรู้จำกวิทยำกร กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม  โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
สำมำรถน ำควำมรูไ้ปปฏิบัติทีโ่รงเรียนได้ดีทีสุ่ด 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม) 
       ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในระดับทีสู่งขึ้น และเพิ่มระยะเวลำกำรฝึกอบรม (จ ำนวนวนั) 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ  จ ำนวน 35,000 โดยได้รับงบประมำณมำจำก 
       - ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 10,000 บำท  
       - ส ำนักงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน  จ ำนวน 25,000 บำท   
         เบิกจ่ำยครบ 100%        

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

29. ค่ายสร้างสรรค์การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเรือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำครูระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำยให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมค่ำยเสริมสร้ำงสิทธิ หนำ้ที่พลเมือง  
    และเรียนรู้เรื่องกำรเงิน 
2. เพื่อพัฒนำผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
1. เพื่อพัฒนำกำรจัดค่ำยของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนขยำยโอกำสทุกคน 
2. พัฒนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 140 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. จัดอบรมปฏิบัติกำรค่ำยเสรมิสร้ำงสิทธิ หน้ำทีพ่ลเมืองและเรียนรู้เรื่องกำรเงิน จ ำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลำ 2 วนั 

ตัวชี้วัด   
    ควำมพึงพอใจของครูผู้เข้ำรับกำรอบรมและกำรสรปุรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติกำรค่ำยสร้ำงสรรค์เสริมสร้ำงสิทธิ 
    หน้ำที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องกำรเงินเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดี และเรียนรู้เรื่องกำรเงินตำมหลักปรัชญำ 
    ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 – 10 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๖๕ 

 

    กรกฎำคม 2557 ระยะเวลำ 2 วัน ผู้เข้ำอบรมเปน็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 140 คน  
    และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ของโรงเรียนธนำคำรออมสิน 
    จ ำนวน 5 คน 
2. ครูผู้เข้ำประชุมสำมำรถน ำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมค่ำย โดยใช้กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ 
    ในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชัน้อื่น ๆ ได้ ส ำหรับนักเรียนที่เข้ำประชุม มีควำมพึงพอใจในระดบัมำกถึงมำกทีสุ่ด  
    คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมแล้วกำรด ำเนนิโครงกำรนีบ้รรลุวัตถุประสงค์และเปำ้หมำย 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ (ของผู้เข้ำประชุม)  
       ควรเผยแพร่และแนะน ำกำรจัดกิจกรรมนี้ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือในโรงเรียนที่มีควำมพร้อม สำมำรถด ำเนินกำร
ภำยในโรงเรียนตนเองได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำจมีกำรผนวกค่ำนิยม 12 ประกำรไปในหลักสูตรค่ำยด้วย จะท ำให้
นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบตัิได้ดีมำก 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 32,000 บำท  
                เบิกจ่ำยคิดเป็น  ๕๔.๒๕% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

30. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปี  2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
2. เพื่อพัฒนำโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ผำ่นกำรประเมินเปน็สถำนศึกษำพอเพียง 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
      จัดประชุมปฏิบัติกำรยกระดับสู่สถำนศึกษำพอเพียงส ำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผำ่นเกณฑ์ จ ำนวน 67 โรงเรียน 
จ ำนวน 1 คร้ังระยะเวลำ 1 วัน 
เชิงคุณภำพ 
1. ประเมินสถำนศึกษำพอเพียงปีงบประมำณ 2557 จ ำนวน 30 โรงเรียน 
2. พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงตน้แบบ จ ำนวน 5 โรงเรียน เปน็ศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำรศึกษำดงูำน 
    ศูนย์กำรเรียนระดับภูมิภำค (จังหวัดสมุทรปรำกำร) ระยะเวลำ 1 วัน จ ำนวน 12 คน   

ตัวชี้วัด 
     ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำร   

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมปฏบิัติกำรให้กับผูบ้ริหำรโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อพัฒนำโรงเรียนกลุ่ม C คือโรงเรียน 
    ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จ ำนวน 67 โรงเรียน โดยใช้สถำนศึกษำต้นแบบพอเพียงเป็นฐำนกำรประชุม 2 จุด ดังนี้ 
    - จุดที่ 1 วันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรุง อ ำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
      ผู้เข้ำประชุมเป็นผู้บริหำรหรือผู้รับผิดชอบโครงกำรของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ ำเภอเมืองฯและอ ำเภอทับสะแก  
      จ ำนวน 31 โรงเรียน 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๖๖ 

 

    - จุดที่ 2 วันที่ 19 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำประชุม 
      เป็นผู้บริหำรโรงเรยีนหรือครผูู้รับผดิชอบโครงกำรของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอ ำเภอบำงสะพำนและอ ำเภอบำงสะพำนน้อย  
      จ ำนวน 36 โรงเรียน  
2. จัดทัศนศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำที่ประสบผลส ำเร็จ ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม  
    อ ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร  วันที่ 23 กรกฎำคม 2557 โดยน ำผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 
    ของสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ ำนวน  8  
    โรงเรียน จ ำนวน 10 คน  ประกอบด้วย  
     2.1  นำงสำวปิยะกุล  อรรถวุฒิกุล    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นคอกชำ้ง อ ำเภอเมืองฯ 
     2.2  นำยพนสั  ศรีพลอย    ครูโรงเรียนบ้ำนคอกชำ้ง อ ำเภอเมืองฯ 
     2.3  นำยพิสิษ  รอดทิม    ครูโรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรงุ อ ำเภอเมืองฯ 
     2.4  นำงสำวจันจิรำ  ขำวสะอำด   ครูโรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บ ำรงุ อ ำเภอเมืองฯ 
     2.5  นำงสิริกร  ธงสะอำด    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นหินเทนิ อ ำเภอทับสะแก 
     2.6  นำงสนุันท์  ประสบผล    ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นทุง่ตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก 
     2.7  นำงจุฑำทิพย์  อิทธิศภุเศรษฐ์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบำ้นสวนหลวง อ ำเภอบำงสะพำน 
     2.8  นำยสมชำย  จนัทร์ประทับ    ครูโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน 
     2.9  นำยมงคล  บุญมำก    ครูโรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ อ ำเภอบำงสะพำน 
     2.10 นำยบุญมำ  พ่วงส ำรำญ               ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 
3. ผลกำรด ำเนนิงำนโครงกำรโดยรวมบรรลุตำมวัตถปุระสงค์ 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ขำดงบประมำณสนับสนนุในระดับเขตพื้นที่ในกำรประเมินโรงเรียนที่ยังไมผ่่ำน จ ำนวน 67 โรงเรียน 
2. ผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่ม C บำงส่วนไม่ตระหนักถึงควำมส ำคัญของนโยบำยซึ่งส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำก ำหนด 
    เป็นมำตรฐำนเขตและกรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น 

ข้อเสนอแนะ (ส ำหรับเจ้ำของโครงกำร) 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่ควรสนับสนุนงบประมำณเปน็ค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินโรงเรียน จ ำนวน 67  
    โรงเรียนในปีงบประมำณ 2558 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่ควรก ำหนดมำตรกำร/นโยบำย กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ 
    อย่ำงต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่ควรควบคุม ก ำกับ ติดตำมสถำนศึกษำให้ปฏิบัติตำมนโยบำย 
4. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 35,000 บำท  
               เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

31. โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2557  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”และขำยผลเครือข่ำย 
    โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 
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2. เพื่อพัฒนำบุคลำกรต้นแบบโรงเรียนสุจริต และบุคลำกรเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต 
3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมเก่ียวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศกึษำ “โรงเรียนสุจริต” 
    และสถำนศึกษำเครือข่ำย “โรงเรียนสุจริต” 
4. เพื่อพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร่วมกับส่วนกลำง 
5. เพื่อนิเทศติดตำมสถำนศึกษำเครือข่ำย “โรงเรียนสุจริต” 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
1.ขยำยผลโรงเรียนเครือข่ำยร้อยละ 10 จ ำนวน 13 โรงเรียน 
2. นิเทศติดตำมโรงเรียนในโครงกำร 
3. จัดอบรมครูเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เก่ียวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
    ในสถำนศึกษำ ระยะเวลำ 2 วัน เพื่อเป็นวิทยำกรในกำรจัดค่ำย “เยำวชนคนดีของแผ่นดิน” 
4. พัฒนำผู้บริหำรโรงเรียนเครือข่ำยร่วมกับส่วนกลำง จ ำนวน 15 คน 
5. จัดอบรม ป.ป.ช. สพฐ.น้อย  และ ป.ป.ช. สพฐ. ชุมชน ในโรงเรียนต้นแบบ ระยะเวลำ 1 วัน 
เชิงคุณภำพ 
1. พัฒนำบุคลำกรต้นแบบโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ศึกษำนิเทศก์ และพัฒนำนวัตกรรม 
    เก่ียวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต”  
2. อบรมครูเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ที่เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
    ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” และน ำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล 
3. นิเทศติดตำมผลโรงเรียนในโครงกำรและเครือข่ำย 

ตัวชี้วัด   
1. รำยงำนผลกำรพฒันำนวัตกรรมของผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน 
2. ผลกำรอบรมโรงเรียนเครือข่ำย และ Best Practice นวตักรรมของผูบ้ริหำร ครู นกัเรียนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
3. รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำน 

ผลการด าเนินงาน   
1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต จ ำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำน จังหวัด  
    ประจวบคีรีขันธ ์
2. โรงเรียนเครือข่ำยที่คัดเลือก จำกควำมสมัครใจ จ ำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้ 
    2.1 โรงเรียนอนุบำลประจวบครีีขันธ์  อ ำเภอเมืองฯ  2.2 โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) อ ำเภอเมืองฯ 
     2.3 โรงเรียนบ้ำนคอกชำ้ง  อ ำเภอเมืองฯ  2.4 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวทิยำ) อ ำเภอเมืองฯ 
    2.5 โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง อ ำเภอทับสะแก 2.6 โรงเรียนอนุบำลทับสะแก อ ำเภอทับสะแก 
    2.7 โรงเรียนบ้ำนหินเทนิ อ ำเภอทับสะแก  2.8 โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อ ำเภอทับสะแก 
    2.9 โรงเรียนบ้ำนวงัน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน 2.10 โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน 
    2.11 โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อ ำเภอบำงสะพำน 2.12 โรงเรียนบ้ำนหนองจนัทร ์อ ำเภอบำงสะพำน 
    2.13 โรงเรียนวัดดอนยำง อ ำเภอบำงสะพำน 
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3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติกำร ให้กับเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต  
    ได้แก่บุคคลต่อไปนี ้

3.1 ครูผู้สอน จ ำนวน 30 คน 
    3.2 นักเรียน จ ำนวน 100 คน 
    3.3 ปปช.สพฐ.น้อย/ปปช.ชมุชน จ ำนวน 31 คน  
4. น ำเสนอนวัตกรรมด้ำนกำรพฒันำคุณธรรมจริยธรรม “โรงเรียนสุจริต” ให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบประกอบด้วย 
    ผู้บริหำรโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอน จ ำนวน 5 คน นักเรียน จ ำนวน 3 คน และศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 1 คน  
    ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ซิตี้  พัทยำ จังหวัดชลบุรี ระหว่ำงวันที่ 23 - 26 กันยำยน 2557 มีนวัตกรรม  
    ที่น ำเสนอ ดังนี ้
    4.1 นวัตกรรมของผู้บริหำร จ ำนวน 1  เรื่อง 
    4.2 นวัตกรรมของครู จ ำนวน 5 เรื่อง คือ  

- กำรจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตด้วยกระบวนกำรคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนำงพรทิพย์  วงศ์ด ำรง  
  โรงเรียนบำงสะพำน  
- กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยผ่ำนเกมสร้ำงสรรค์”กระดำนสุจริต พิชติค ำศพัท์” 
- กิจกรรมลั๊ลลำผูกจิตเด็กไทยให้สุจริต นำงสำววำสนำ  โตแก้ว 
- กิจกรรมบูรณำกำรสำนฝัน โรงเรียนสุจริตของนำงสำวนรินทร ์คนมำก 
- กิจกรรมขวดโหลควำมดี ของ นำงสำวรักษิณำ  ทับแก้ว 

     4.3 นวัตกรรมของนักเรียน จ ำนวน 1 เรื่อง คือ โครงงำนคณุธรรม “หยอด” 
     4.4 นวัตกรรมของศึกษำนิเทศก์ จ ำนวน 1 เรื่อง กำรนิเทศเพื่อพัฒนำโรงเรียนสุจริตต้นแบบโดยใช้เทคนิค 
           กำรนิเทศแบบ CCCo     

ปัญหาอุปสรรค   - 

ข้อเสนอแนะ 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควรจัดงบประมำณสนบัสนุนในกำรขยำยผลและพัฒนำโรงเรียน 
    เครือข่ำยทั้งระบบโดยบูรณำกำรร่วมกับกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมโดยกำรมีส่วนร่วมของ 
    บุคลำกรทั้งโรงเรียนและสถำนศึกษำสำมำรถด ำเนนิกำรได้โดยไม่ต้องเพิ่มภำรกิจใหม่  
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องให้กำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื่อให้ประสบผลส ำเร็จและเกิดประสิทธิภำพ 
    สูงสุด 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๖๓,๐๐๐ บำท  
                เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๒.๒๐% 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

32. โครงการศูนย์การเกษตรทางเลือกการปลูกพืชไมใ่ช้ดิน ปลูกพืชไร้ดิน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเป็นต้นแบบของกำรท ำกำรเกษตรในพื้นที่ที่มปีัญหำทีไ่มส่ำมำรถปลูกพืชได้ 
2. เพื่อเป็นต้นแบบของกำรปลกูมะนำวและบงัคับให้ออกดอกและผลในเวลำที่มผีลผลิตน้อยและมีรำคำแพง 
3. เพื่อจ ำหน่ำยผลผลิตให้กับบคุลำกรในส ำนักงำนและสถำนศึกษำในรำคำถูกกว่ำตลำดทั่วไป 
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เป้าหมาย 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำศูนย์เกษตรทำงเลือก ปลูกพชืโดยใชด้ินเดิม จ ำนวน 1 ศูนย์ 
2. บ ำรุงรักษำมะนำวให้มีควำมพร้อมในกำรออกดอกและผลในปี 2558 จ ำนวน 50 ต้น 

ตัวชี้วัด  - 

ผลการด าเนินงาน 
1. ด ำเนินกำรปลูกพืชโดยไม่ใชด้ินเดิม ด้วยกำรปลูกพืชใน 2 ลกัษณะ ได้แก่ กำรปลูกมะนำวในวงบ่อ จ ำนวน 50 ต้น  
    ปลูกพืชไม้เลื้อย ที่หลำกหลำย ได้แก่ เสำวรส  ชมจันทร์ ดอกขจร(ดอกสลิด) และฟักข้ำว พชืดังกล่ำวมีสรรพคุณ 
    บ ำรุงสุขภำพ เป็นพชืจ ำพวกสมุนไพร  
2. กำรเก็บผลผลิต  
    2.1  ผลผลิตจำกมะนำว และมีกำรเร่ิมเก็บและจ ำหน่ำยในปริมำณที่ไม่มำกนัก เนื่องจำกเพิ่งเร่ิมให้ผล และ 
           อยู่ระหว่ำงบ ำรุงตน้เพือ่แข็งแรง และใช้กระบวนกำรบงัคับให้ออกดอกนอกฤดูกำล คือระหว่ำงเดือนตุลำคม –  
           เดือนธันวำคม 2558 และออกผลประมำณเดือนเมษำยน 2558 เพื่อให้ได้รำคำจ ำหน่ำยทีสู่ง 
     2.2 ผลผลิตจำกไม้เลื้อย เริ่มปลูกในปีงบประมำณ 2557 ซึ่งยังไม่มีกำรจ ำหน่ำยเนื่องจำกมีน้อยไม่เพียงพอส ำหรับ 
           กำรจ ำหน่ำย เปน็กำรแบ่งปนัให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนน ำไปรับประทำน โดยคำดวำ่จะมีเพียงพอต่อกำร 
           จ ำหน่ำยในปีงบประมำณ 2558 
ปัญหาอุปสรรค   
  ขำดบุคลำกร ด ำเนินงำนภำคสนำม คือ กำรดูแล บ ำรุงรักษำ พืชที่ปลูกไว้ 
ข้อเสนอแนะ     -  

งบประมาณ  เนื่องจำกเป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 จึงไม่ใช้งบประมำณ 
                 ของทำงรำชกำร หำกมีควำมจ ำเปน็ต้องใช้งบประมำณในกำรด ำเนินงำนจะใชจ้ำกรำยได้จำกกำรขำย 
                 ผลผลติของปีงบประมำณ 2556 รำยได/้รำยจำ่ยจำกกำรจ ำหน่ำย ดงันี้ 

      - รำยได้ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 - 2557 จ ำนวน 8,570 บำท เกิดจำกกำรจ ำหน่ำยผักปลอดสำรพิษ  
        มะนำว ดอกดำวเรือง  
      - รำยจ่ำย ตั้งแตป่ีงบประมำณ 2556 – 2557  เกิดจำกกำรจัดซื้ออุปกรณ์ ตัดแต่งกิ่ง อุปกรณ์รดน้ ำ  
        กำรปรำบศัตรูพชื วัชพชื  ปุ๋ย จ ำนวน 2,000 บำท คงเหลือ 6,570 
      - จัดท ำบัญชีคุมรำยรับรำยจ่ำยและมีคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณจำกกำรด ำเนินงำน  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
                และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 

33. โครงการส่งเสริมประสิทธภิาพการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557  

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อประชำสัมพนัธ์และรณรงค์ ให้บิดำ มำรดำ และผูป้กครองส่งบุตรหลำน 
   เข้ำเรียนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557 
2. เพื่อให้เด็กในวัยกำรศึกษำได้เข้ำเรียนครบทุกคน 
3. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนและประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557 
4. เพื่อจัดท ำส ำมะโนประชำกรที่เกิดปี 2551 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. เดก็ในเกณฑ์ปีกำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนครบทุกคน 
2. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน จ ำนวน 30 คน 1 คร้ัง  
3. ท ำแผ่นพบัประชำสัมพันธ์ จ ำนวน 3,000 ฉบับ 
4. ท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 5 ป้ำย 
5. ส ำมะโนประชำกรวัยเรียนที่เกิดปี พ. ศ. 2551 จ ำนวน 2,841 คน 
เชิงคุณภำพ 
     กำรรับนักเรียนในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภำค 

ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเด็กในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคบัที่เข้ำเรียน 
2. ผลกำรด ำเนนิงำนมีประสิทธภิำพโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภำค 
3. มีข้อมูลกำรรับนักเรียนบนเวบ็ไซตป์ีกำรศึกษำ 2557 ชั้นอนุบำล 1 ชัน้ประถมศึกษำปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1  
    และชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 4 ของทุกโรงเรียนเพื่อรำยงำนให้สำธำรณชนทรำบ 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 และโรงเรียนอื่นที่อยู่ในเขต 
    พื้นที่บริกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคบัให้แก่ 
    ประชำกรวัยเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ จ ำนวน 4 อ ำเภอ (เมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย)  
    รวม 135 โรงเรียน มีประชำกรวัยเรียนตำมข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ (ทร.14) จ ำนวน 2,844 คน เข้ำเรียน จ ำนวน  
    2,843 คน (อีก 1 คนพิกำรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)  
2. สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้ 100%  ในเขตอ ำเภอเมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำนน้อย 
    ยกเว้นอ ำเภอบำงสะพำน เกณฑ์ได้ 99.96% เนื่องจำกเป็น เด็กพิกำรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1 คน ซึ่งส ำนักงำน 
    พัฒนำสังคมและควำมมัน่คงให้ควำมช่วยเหลือแล้ว 
3. ผลกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบกำรศึกษำ (ปพ.3) จ ำนวน 2,361 คน 
    เข้ำศึกษำต่อระดับชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 1 จ ำนวน 2,361 คน ร้อยละ 100  จำก 4 อ ำเภอ 

ปัญหาอุปสรรค  - 
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ข้อเสนอแนะ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ) 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรด ำเนินกำรดังนี้  
    - ก ำหนดเป้ำหมำยมำตรกำรกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
    - ควรรณรงค์กำรจัดกำรศึกษำให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
    - ควรมีโปรแกรมติดตำมเด็กในวัยกำรศึกษำภำคบังคับเพื่อใช้ตรวจสอบติดตำมกำรเข้ำเรียนของสถำนศึกษำ 
    - โรงเรียนควรระดมทรัพยำกรในกำรสนับสนุนนักเรียนที่มปีัญหำด้ำนเศรษฐกิจ 
    - โรงเรียนที่อยู่ในพื้นทีท่ี่ผูป้กครองมีอำชีพรับจ้ำงยำ้ยที่ท ำงำนบ่อยควรสรำ้งควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครองน ำเด็ก 
      ที่ติดตำมผูป้กครองได้เข้ำเรียนต่อด้วย 

งบประมาณ   ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 
                  43,850 บำท เบิกจ่ำยคิดเปน็ 93.16 % 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

35. โครงการตดิตามเด็กตกหล่นกลางคันให้ได้รบัการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน ได้มีโอกำสเรียนต่อตำมสภำพและศักยภำพ 
2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหำกำรเรียนในระบบโรงเรียนได้รับกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม 
3. เพื่อติดตำมเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันได้เข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำเรียนหรือรูปแบบพิเศษให้เด็กตกหล่นเด็กออกกลำงคันได้มโีอกำสได้เรียนไม่น้อยกว่ำ 40 คน  
2. ไม่มีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2557 
เชิงคุณภำพ 
1. เด็กตกหล่นเด็กออกกลำงคันได้เข้ำเรียนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 50 
2. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันได้มีโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือและเรียนนอกระบบหรือรูปแบบพิเศษจนจบ  
    กำรศึกษำภำคบังคบั 

ตัวชี้วัด 
1. ข้อมูลสำรสนเทศเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน 
2. จ ำนวนนักเรียนที่ตกหล่นและออกกลำงคันเข้ำศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ 50  

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรส ำรวจพบว่ำมเีด็กที่ออกกลำงคัน  
    จ ำนวน 3 รำย ได้แก่ เด็กชำยอนุสรณ์ คงชะนะ  เด็กชำยชยัพร  กล่อมเกลี้ยง และเด็กชำยศรุเชษฐ์  ตั้งใจ โรงเรียน 
    บ้ำนบำงเจริญ อ ำเภอบำงสะพำนน้อย ได้ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน “ให้โอกำสทำงกำรศึกษำ  
    พำเด็กสู่สังคม” เพื่อแก้ปัญหำเด็กตกหล่นหรือเด็กออกกลำงคัน 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรติดตำมและโรงเรียนด ำเนนิกำรติดตำมเด็กทั้ง 3 รำย พบว่ำไม่สำมำรถไปเรียนเนื่องจำก 
    ต้องช่วยผูป้กครองท ำงำน ซึง่คณะกรรมกำร ได้ด ำเนนิกำรชว่ยเหลือโดยเตรียมจัดกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำเรียน  
    ผลกำรติดตำมของโรงเรียนและรำยงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้  
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    - เด็กชำยอนุสรณ์ คงชะนะ     อพยพตำมผู้ปกครองไปท ำงำนตำ่งจังหวัด 
    - เด็กชำยชัยพร  กล่อมเกลีย้ง อพยพตำมผูป้กครองไปท ำงำนตำ่งจังหวัด 
    - เด็กชำยศุรเชษฐ์  ตั้งใจ        เข้ำเรียนในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน(กศน.) ศูนย์ไชยรำช อ ำเภอบำงสะพำนน้อย  
      จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
3. เนื่องจำกสำมำรถติดตำมเด็กทีอ่อกกลำงคนัได้ และไม่มีจ ำนวนเด็กตกหลน่ จงึไม่มีข้อมูลสำรสนเทศของเดก็ออกกลำงคนั 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 20,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเปน็  2.43%   
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

36. โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูแนะแนว 

วัตถุประสงค ์
1. เพือ่ให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเลือกแนวทำงกำรศึกษำต่อที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด 
2. เพื่อให้ครูแนะแนวได้น ำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรกลบัไปแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียนรำยอื่น ๆ ต่อไป 
3. เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเรียนต่อในสำยอำชีพ (ปวช.) 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     จัดประชุมครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน จ ำนวน 35 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิน้ 
39 โรงเรียน ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 1,137 คน 
เชิงคุณภำพ 
1. นักเรียนที่จบชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  วิทยำลัย 
    กำรอำชีพบำงสะพำน และวทิยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขนัธ์ ในปีกำรศึกษำ 2557  
2. ครูแนะแนวและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  วิทยำลัย 
    กำรอำชีพบำงสะพำน และวทิยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขนัธ์ มำกยิ่งขึ้น 

ตัวชี้วัด 
     จ ำนวนครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และจ ำนวนนักเรียน 
ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนต่อในปีกำรศึกษำ 2557 

ผลการด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 1,067 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18 
2. ครูแนะแนวและนักเรียนชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัหลักสูตรของวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์  
    วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน และวิทยำลยัเทคโนโลยปีระจวบคีรีขันธ์ มำกยิ่งขึ้น สำมำรถเลือกแนวทำงกำรศึกษำ 
   ที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด และครูแนะแนวของโรงเรียนสำมำรถน ำควำมรู้ไปแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน 
   รำยอื่น ๆ ได ้
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3. ครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำร่วมประชุมมีควำมพงึพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด  
    ร้อยละ 92.41  

ปัญหาอุปสรรค 
       เกี่ยวกับสถำนที่ประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียง ซึ่งใช้สถำนที่ประชุมของโรงเรียนในเขตอ ำเภอเมือง ทับสะแก บำงสะพำน 
บำงสะพำนน้อย และกำรให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรแนะแนวของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเพิ่มเนื้อหำที่แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเรียนสำยอำชีพและสำยสำมัญ และวิทยำกรควรบรรยำย   
    เก่ียวกับหลักสูตรวิชำตำ่ง ๆ ให้ละเอียด ชัดเจน และควรมีเอกสำรแนะน ำ 
2. วิทยำกรควรเป็นผู้ประกอบกำร จำกสถำนประกอบกำร หรือผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกสำยวิชำชพี 
3. ควรให้นักศึกษำรุ่นพี่มำร่วมบรรยำยและให้ค ำปรึกษำ 
4. ระยะเวลำกำรบรรยำยมีน้อย ควรเพิ่มสำขำวิชำ  
5. ควรมีโครงกำรแนะแนวให้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ทุกปีกำรศึกษำ 

งบประมาณ    ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
                  จ ำนวน 20,000 บำท เบิกจ่ำย  72.80% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

37. โครงการเสริมสร้างและพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำงำนและเครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและสถำนศึกษำร่วมพฒันำเสริมสร้ำงทักษะชีวิต 
3. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด 
4. พัฒนำระบบกำรคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 
5. เพิ่มศักยภำพกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยและเหตุนักเรียนทะเลำะวิวำท 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดได้รบักำรพัฒนำเปน็เครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
    ทำงสงัคมและเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ตดิตำมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ระหว่ำงเรียน ปัญหำยำเสพติด  
2. นักเรียนได้รับควำมคุ้มครองจำกผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ โรงเรียนทุกแห่งมีแผนเฝ้ำระวัง  
    ส่งเสรมิควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำอย่ำงเปน็ระบบมีประสทิธิภำพ 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เปน็เครือข่ำยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสทิธิภำพ มีกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน 
    ทำงสงัคม เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ปัญหำกำรตั้งครรภ์ระหว่ำงเรียน ปัญหำยำเสพติด ลดลง 
2. โรงเรียนทุกแห่งได้รับกำรพฒันำให้เป็นโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด  
3. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ ได้รับกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือทันต่อเหตุกำรณ์  
    และโรงเรียนมีแผนกำรเฝ้ำระวังส่งเสริมควำมประพฤตนิักเรียนนักศึกษำที่มีคุณภำพเปน็ระบบและมีประสิทธิภำพ 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๗๖ 

 

ตัวชี้วัด 
1. โรงเรียนทุกแห่งมีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 
2. ครูผู้ปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกแห่งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

ผลการด าเนินงาน 
1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกแห่ง จ ำนวน 122 โรงเรียน  
    สำมำรถเยี่ยมบ้ำนนักเรียนได้ครบ 100% นักเรียนจ ำนวน 21,054 คน ครูที่ร่วมโครงกำรเยี่ยมบ้ำน จ ำนวน 1,185 คน 
2. ช่วยเหลือนักเรียนที่ 
    - ประสบอัคคีภัย จ ำนวน 1 รำย มอบเครื่องอปุโภคซ่อมแซมบำ้นและรบัเปน็นักเรียนในครอบครวัอุปถัมภ์ จ ำนวน 3 รำย  
    - ครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จ ำนวน 2 รำย โดยมอบเงินสงเครำะห์และทุนกำรศึกษำ 
    - ส่งต่อนักเรียนที่ถูกข้อหำมียำเสพติดในครอบครอง จ ำนวน 1 รำย 
    - ดูแลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวยัเรียน จ ำนวน 1 รำยให้อยู่ในระบบกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนคัดเลือก 
      โรงเรียนที่มีผลกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเดน่ อ ำเภอละ 2 แห่ง รวมจ ำนวน 8 แห่ง ได้แก่  
      โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง  โรงเรียนบ้ำนคั่นกระได  โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง  โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ  
     โรงเรียนธนำคำรออมสิน โรงเรียนบำงสะพำน โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ และโรงเรียนวดัก ำมะเสน 
3. จัดค่ำยทักษะชวีิตให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยชัน้มัธยมศึกษำปทีี่ 1 - 3 จำก 10 โรงเรียน จ ำนวน 100 คน ระหว่ำง 
    วันที่ 12 - 14 กรกฎำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ และมีกำรมอบหมำย 
    ครูประจ ำชัน้เฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยกำรก ำกับติดตำมพฤติกรรม หลังกำรฝึกอบรม 
4. ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ ์เขต 1 พิจำรณำประเมนิผลโรงเรยีนตน้แบบ (Best Pracktis)   
    จำกโรงเรียนต้นแบบระดบั อ ำเภอ จ ำนวน 8 แห่ง  ได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่องชมเชย จ ำนวน 1 แห่ง  ได้แก ่
    โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง อ ำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดเวทีเสวนำให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมและจัดสร้ำงเครือข่ำย 
    พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตนิักเรียนและนักศึกษำเพื่อเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์เดก็และเยำวชนครอบคลุม 
    ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ  ได้รบัจัดสรรงบประมำณจำก ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 150,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 86.92% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

38. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้เยำวชนที่มีปญัหำหรือควำมต้องกำรช่วยเหลือได้รับค ำปรึกษำ แนะน ำที่ถูกต้องเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญหรือ 
    เพื่อให้ได้ผ่ำนกำรอบรม 
2. เพื่อให้เยำวชนได้รบัประสบกำรณ์เพิ่มพูนทักษะแก้ปัญหำพฒันำ EQ  
3. เพื่อให้เยำวชนมีโอกำสใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน ์
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๗๗ 

 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
      โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมธัยมศึกษำในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จ ำนวน 39 แห่ง จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 
เชิงคุณภำพ 
       โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด มีกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงจิต เพิ่มพนูทักษะชีวิตและพฒันำ EQ ให้กับเยำวชนในสถำนศึกษำได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัด 
       สถำนศึกษำระดับมธัยมศกึษำ จ ำนวน 39 แห่ง ด ำเนนิกำรจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุม
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ 

ผลการด าเนินงาน 
       โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่จัดตั้ง สนับสนุนงบประมำณ
ให้โรงเรียนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ได้ครบ คือ
จ ำนวน 39 โรงเรียนโดยส ำนักงำนเขตพื้นทีส่นบัสนุนงบประมำณส ำหรับท ำปำ้ยศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 1,000 บำท ประกอบด้วยโรงเรียนต่อไปนี้ 

 
อ ำเภอเมืองฯ 

1.โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ  2.โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ 
3.โรงเรียนบ้ำนคอกชำ้ง 4.โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์ 
5.โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ ำพ ุ 6. โรงเรียนบ้ำนคัน่กระได 
7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 65 (วงัไทรติ่ง) 8. โรงเรียนกิตติคุณ (ร.ร.เอกชน) 
9. โรงเรียนพระแม่มำรี (ร.ร.เอกชน)  

อ ำเภอทับสะแก 
10. โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง 11. โรงเรียนวัดหนองหอย 
12. โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง 13. โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ 
14. โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 2 15. โรงเรียนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35 
16. โรงเรียนอรุณวิทยำ (ร.ร.เอกชน)  
  อ ำเภอบำงสะพำน 
17. โรงเรียนธนำคำรออมสิน 18. โรงเรียนบ้ำนดอนสงำ่ 
19. โรงเรียนบ้ำนในล็อค 20. โรงเรียนบ้ำนวงัน้ ำเขียว 
21. โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง 22. โรงเรียนวัดดอนยำง 
23. โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร 24. โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 
25. โรงเรียนบ้ำนดอนส ำรำญ 26. โรงเรียนบ้ำนทองมงคล 
27. โรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน ์ 28. โรงเรียนบ้ำนมรสวบ 
29. โรงเรียนพัฒนศำสตร์วทิยำ (ร.ร.เอกชน)  
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๗๘ 

 

 
อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 

30. โรงเรียนบ้ำนไชยรำช 31. โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนนอ้ย 
32. โรงเรียนบ้ำนทองอินทร ์ 33. โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ 
34. โรงเรียนวัดก ำมะเสน 35. โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย 
36. โรงเรียนมูลนิธิศึกษำ 37. โรงเรียนบ้ำนหนองฆ้อง 
38. โรงเรียนบ้ำนทุ่งสีเสียด 39. โรงเรียนบ้ำนไร่บนสำมัคค ี

ปัญหาอุปสรรค 
        โรงเรียนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องของงำน TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ และงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ 
เป็นสำเหตุให้โรงเรียนส่งหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ใช้ด ำเนินงำน TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ไม่เปน็ไปตำมก ำหนด  

ข้อเสนอแนะ 
         ควรจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ แนวทำงด ำเนินงำน
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง 

งบประมาณ    ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                    39,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

39. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจดักิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ำยกำรแนะแนว 
2. เพื่อให้ครูซึ่งท ำหน้ำที่แนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรแนะแนวอำชีพ 
    เพื่อกำรมีงำนท ำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
      จัดอบรมครูแนะแนวและหรอืครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำโรงเรียนละ 2 คน 
35 โรงเรียน (ไม่รวมโรงเรียนเอกชน) รวมทั้งสิ้น 70 คน 
เชิงคุณภำพ 
        ผู้ผ่ำนกำรอบรมทุกคนมคีวำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรแนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำและมีควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำรับกำรอบรมอยู่ในระดับมำกเป็นอย่ำงน้อย 

ตัวชี้วัด 
1. วิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรแนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนท ำในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และ 
    มีควำมพึงพอใจจำกกำรอบรมระดับมำก 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๗๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. ครูแนะแนวที่ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุม 
    ขอบข่ำยกำรแนะแนวโดยใชรู้ปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบ 4 As Model 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และควำมพงึพอใจในวิชำกำรแนะแนว   
    เพื่อพัฒนำอำชีพและชีวิตอยูใ่นระดับมำก 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ  ได้รบัจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 30,000 บำท  
                 เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

40. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

วัตถุประสงค ์  
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ทัศนคติและควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร สง่เสริมควำมประพฤตินักเรียนและ 
    นักศึกษำ เป็นกำรเฝำ้ระวังเยำวชนกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกำสเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด 
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิำน ได้อยำ่งถูกต้อง 
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมควำมประพฤตนิักเรียนนักศึกษำ 
เป้าหมาย  
     จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพนกังำนเจ้ำหนำ้ที่สง่เสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้กับครูผู้ปฏิบัติงำน 
ในโรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่
มัธยมศึกษำเขต 10 เทศบำล อำชีวศึกษำ ท้องถิ่น ต ำรวจ และเจ้ำหน้ำทีท่ี่เก่ียวข้องที่มีบทบำทในกำรเฝ้ำระวังปัญหำ
กำรทะเลำะวิวำท ยำเสพติด พฤติกรรมไม่เหมำะสม ปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หน่วยงำนละ 1 คน รวมผู้เข้ำอบรม 
จ ำนวน 80 คน 

ตัวชี้วัด  - 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับจังหวัดประจวบครีีขันธ์ จัดอบรม 
    เชิงปฏิบัติกำร ผู้เขำ้อบรม จ ำนวน 76 คน ณ คำ่ยลูกเสือจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ระหวำ่งวนัที่ 22 - 24 สงิหำคม 2557  
    โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมให้ควำมรู้ ได้แก่ 
     - นโยบำยกำรสง่เสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
     - พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 (หมวด 7 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง) 
     - บทบำทหนำ้ที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ 
     - กำรฝึกทักษะด้ำนจิตวิทยำวัยรุ่น เทคนิคกำรให้ค ำปรึกษำ 
     - กำรฝึกภำคปฏิบัติ (ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร) 
     - แนวทำงกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติและบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ 
2. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีส่่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในหน่วยงำนรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อให้ 
    สำมำรถปฏบิัติหน้ำที่ตำมมอบหมำย 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๘๐ 

 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ    - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จ ำนวน 119,700 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

41. โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริม ก ำกับ ติดตำม ดูแล และติดตำมประเมนิผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน 
    ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้เกิดประสิทธภิำพและเกิดประโยชน ์
    สูงสุดกับนักเรียน 
2. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่นสำมำรถ 
    เป็นแบบอยำ่งที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 122 โรงเรียน 
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวนั จ ำนวน 3 ขนำด ๆ ละ 1 โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ 
1. โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรตำมแนวทำงของกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. โรงเรียนในสังกัดได้รบักำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จ ำนวน 3 โรงเรียน 

ตัวชี้วัด  - 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล  
   โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน ได้ 122 โรงเรียน คิดเป็น 100% พบวำ่โรงเรียนด ำเนินงำนตำมแนวทำง 
   โครงกำรอำหำรกลำงวนัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพท ำให้ปัญหำทุพโภชนำกำรลดลง 
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
    ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้  ผลกำรคัดเลือก ดังนี้ 
    2.1 โรงเรียนขนำดเล็ก  ไดแ้ก่ โรงเรียนบ้ำนหนิเทิน อ ำเภอเมืองฯ 
    2.2 โรงเรียนขนำดกลำง ไดแ้ก่ โรงเรียนบ้ำนคอกชำ้ง อ ำเภอเมืองฯ 
    2.3 โรงเรียนขนำดใหญ่ ไดแ้ก่ โรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน 
          ส ำหรับโรงเรียนบ้ำนวังน้ ำเขียว ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดของโรงเรี ยนต้นแบบกิจกรรมโครงกำร
อำหำรกลำงวันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนมหกรรมประจ ำปี 2557 ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 กันยำยน 2557 ณ อินดอร์สเตเดียม 
หัวหมำก กรุงเทพมหำนคร  

ปัญหาอุปสรรค  -  

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๘๑ 

 

ข้อเสนอแนะ      - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประจ ำปีงบประมำณ 2557  
                 จ ำนวน 12,200 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 

42. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจดักิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ำย 
    ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. เพื่อให้ครูที่ท ำหน้ำที่แนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     จัดอบรมครูแนะแนวและหรือครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 
35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน  รวม 70 คน 
เชิงคุณภำพ 
      ผูผ้่ำนกำรอบรมทุกคน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมพงึพอใจในกำรอบรมอยู่ที่ระดับมำก 

ตัวชี้วัด   
1. วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
    ในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  ด ำเนินกำรจัดอบรมครูโรงเรียนขยำยโอกำส 
    ในสงักัด จ ำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน วนัที่ 18 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนธนำคำรออมสิน อ ำเภอบำงสะพำน 
    จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถำนศึกษำ สำมำรถจัดกิจกรรม 
    เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้แก่นักเรียนได้ครบทุกด้ำน ระดับควำมพงึพอใจของผู้เข้ำอบรมอยู่ที่ระดับมำก 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  (จำกผู้เข้ำอบรม) 
     ควรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรมให้มำกกว่ำ 1 วัน และควรมีแผนกำรสอนเพศศึกษำแจกให้โรงเรียนหรือสื่อกำรเรียน
กำรสอนเร่ืองเพศศึกษำ 

งบประมาณ   ได้รับจดัสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 30,000 บำท  
                  เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๘๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๘๓ 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                             
                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๘๔ 

 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 

43. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรประสำนงำนและกำรเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรวดเร็ว   
    มีประสิทธิภำพ 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะและมีเจตคติที่ดีต่อกำรปฏิบัติงำนเสริมสร้ำงขวัญ 
   และก ำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมินเพื่อก ำหนดต ำแหน่งให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมเกณฑ์ 
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ส ำหรับผู้ส่งผลงำนทำงวชิำกำรตั้งแต่วนัที่  23 
เมษำยน 2556 – 31 ธันวำคม 2556 จ ำนวน 12 รำย 
เชิงคุณภำพ  
      ร้อยละ 70 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมินเพื่อก ำหนดต ำแหน่งให้มีวิทยฐำนะ
สูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ได้รับกำรประเมิน
ทำงวิชำกำรตั้งแตว่ันที่  23 กันยำยน 2556 (ดำ้น 3) 

ตัวชี้วัด 
       จ ำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลงำน  ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรประเมนิผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ (ดำ้น 3) ผำ่นเกณฑ์กำรประเมนิที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด และจ ำนวน
เอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร 

ผลการด าเนินงาน 
     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมนิเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ จ ำนวน 25 รำย  
     สำยกำรสอน 
      1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย    ผู้เสนอขอ จ ำนวน 4 รำย  ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง จ ำนวน 3 รำย  
          คิดเป็นร้อยละ 75  ไมอ่นุมัติ จ ำนวน 1 รำย 
      2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ผู้เสนอขอ จ ำนวน 4 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตัิ/ปรับปรุง จ ำนวน 2 รำย 
          คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่อนุมัติ จ ำนวน 3 รำย 
      3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ผู้เสนอขอ จ ำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง จ ำนวน 1 รำย 
          คิดเป็นร้อยละ 100 
      4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม ผู้เสนอขอ จ ำนวน 2 รำย ได้รบักำรพิจำรณำอนุมัต/ิปรบัปรุง  
          จ ำนวน 2 รำย คิดเปน็ร้อยละ 100 
       5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำตำ่งประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีผู้เสนอขอ จ ำนวน 1 รำย ไดร้ับกำรพิจำรณำอนุมตัิ/ 
           ปรับปรุง จ ำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 
       6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ผู้เสนอขอ จ ำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำ 
           อนุมัติ/ปรับปรุง จ ำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 
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       7. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กำรศึกษำปฐมวัย) ผู้เสนอขอ จ ำนวน 2 รำย ได้รบักำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรบัปรุง 
           จ ำนวน 1 รำย คิดเปน็ร้อยละ 100 
       8. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กำรศึกษำพิเศษ) ผู้เสนอขอ จ ำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง 
           จ ำนวน 1 รำย คิดเปน็ร้อยละ 100 
 สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ 

1. รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้เสนอขอ จ ำนวน 3 รำย ได้รบักำรพิจำรณำอนุมตัิ/ปรบัปรุง จ ำนวน 3 รำย 
คิดเป็นร้อยละ 100 

2. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้เสนอขอจ ำนวน 5 รำย ได้รับกำรพจิำรณำอนุมัติ /ปรับปรุง จ ำนวน 3 รำย  
คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่อนุมัติ จ ำนวน 2 รำย 

โดยรวมมีผู้เสนอรับกำรประเมิน จ ำนวน 25 รำย ได้รบักำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรบัปรุง จ ำนวน 18 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 72  ไม่อนุมัติ จ ำนวน 7 รำย คิดเป็น ร้อยละ 28 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ -  

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 235,800 บำท  
                เบิกคิดเป็น 99.70% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

44. โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรโรงเรียน  
    ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผล  
    กำรปฏิบัติงำนแบบใหม่ 
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติงำนกำรเลื่อนขั้นเงนิเดือนของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
      จัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 260 คน และผู้เข้ำประชุม 
มีควำมพึงพอใจร้อยละ 80   
เชิงคุณภำพ 
       ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเพิ่มพนูประสทิธิภำพและแรงจูงใจในกำรท ำงำนสง่ผลให้
ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ มีขวัญ ก ำลังใจ ในกำรปฏบิัติงำน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ตัวชี้วัด - 
ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุม 2 คร้ัง ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 25 - 29 กุมภำพันธ์ 2557 และคร้ังที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 26 - 29  
    สิงหำคม 2557  
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2. จำกกำรประชุมให้ควำมรู้ท ำให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียนสำมำรถด ำเนนิกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงนิเดือน 
    ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) ได้อย่ำงถูกต้อง มีข้อมูลส ำหรับน ำมำวิเครำะห์ ประมวลผล ท ำค ำสั่ง 
    เลื่อนขั้นเงินเดือนและเปน็ฐำนในกำรจัดท ำบัญชีถือจ่ำย 
3. ท ำให้ทรำบยอดอัตรำคงเหลือ อัตรำเงินเดือน  
4. สำมำรถน ำไปใช้ตรวจสอบยอดจ ำนวนอัตรำก ำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับปริมำณงำน  
   น ำไปใช้ในกำรเพิ่มพูนประสทิธิภำพและแรงจงูใจในกำรท ำงำน น ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล และ 
  กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำน โดยรวมแล้วผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจ  

ปัญหาอุปสรรค   
1. ขำดข้อมูลที่จ ำเป็นและถูกต้อง 
2. นโยบำย เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนไม่ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำรประชุมให้ควำมรู้ เร่ืองกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ทุกคร้ังเพื่อให้เข้ำใจตรงกัน 
2. ควรมีคู่มือแนวปฏิบัติกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                40,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

46. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรในองค์กร 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เขำ้ร่วมโครงกำรมีควำมรู้ในหลักจิตวทิยำดำ้นมนุษยสัมพนัธ ์สรำ้งก ำลงัใจให้ตนเองและผู้อื่นในกำรท ำงำน 
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนำเจ้ำหนำ้ทีทุ่กคนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เกิดทักษะกำรท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
4. ส่งเสริมพัฒนำกำรท ำงำนร่วมกัน เรียนรู้กำรท ำงำนเปน็ทีม 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจำ้หน้ำที่ในส ำนักงำน จ ำนวน 90 คน เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและพัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนของบุคลำกรในองค์กร 
เชิงคุณภำพ 
      ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหนำ้ที่ในส ำนกังำนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน ท ำงำนอยำ่งมีควำมสุข 
พัฒนำศักยภำพกำรท ำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดควำมสัมพันธ์อันดี เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีมมีควำมเข้ำใจผู้ร่วมงำนมำกข้ึน   

ตัวชี้วัด  
       ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและสำมำรถน ำควำมรู้ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
อย่ำงมีประสทิธิภำพ  
ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด ำเนินโครงกำรโดยกำรจัดประชุมสัมมนำข้ำรำชกำร  
    พนักงำน ลูกจ้ำงทุกคน จ ำนวน 83 คน ณ อ ำเภอสวนผึง้ จงัหวัดรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 สิงหำคม 2557  
    จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูก้ำรท ำงำนร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และศึกษำดูงำน 
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2. จัดกิจกรรมมุฑิตำจิตให้กับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2557 จ ำนวน 3 รำย เพื่อร่วมแสดง 
    ควำมยนิดีและน ำหลักกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ ์ของผู้ที่เกษยีณแล้ว ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิำนส ำหรับผู้ที่ยังไม่เกษียณอำย ุ
    รำชกำร 
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมำก 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 183,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

47. โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557   
วัตถุประสงค ์
         เพื่อให้ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ  
ในสถำนศึกษำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็นเก่ียวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรลูกเสือ
ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
       จัดประชุมสัมมนำให้กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 133 โรงเรียน (สังกัด 
สพฐ. จ ำนวน 122 โรงเรียน เอกชน จ ำนวน 11 โรงเรียน) ระยะเวลำ 2 วนั 1 คืน   
เชิงคุณภำพ 
        ผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนน ำควำมรู้จำกกำรประชุมสัมมนำไปใช้พฒันำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
อย่ำงมีประสทิธิภำพ และมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม 

ตัวชี้วัด 
1. ควำมสำมำรถของวิทยำกรที่มีประสิทธิภำพ 
2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก   

ผลการด าเนินงาน 
1. ด ำเนินกำรประชุมสัมมนำ ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 ธันวำคม  2557 ณ โรงเรียนหัวหิน อ ำเภอหัวหิน จังหวัด 
    ประจวบคีรีขันธ์ ภำยใต้กำรน ำของนำยบุญเทียม  อังสวัสดิ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำ 
    ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีกำรบรรยำยพิเศษจำกนำยศุภกร  วงศ์ปรำชญ์ เลขำธิกำรส ำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ 
    ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสภำพปัญหำปัจจุบนั ควำมดีของกระบวนกำรลูกเสือ ที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน  
    และกำรบรรยำยควำมรู้เก่ียวกับผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนจำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกนัน้ 
    ที่ประชุมมีกำรอภิปรำยร่วมกัน 
2. ผลกำรประชุมสัมมนำ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมสมัมนำโดยรวมอยู่ที่ระดับมำก 

ปัญหาอุปสรรค  - 
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ข้อเสนอแนะ   
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรจัดสรรงบประมำณส ำหรับโครงกำรนี้ทุกปี 
2. ส ำนักงำนลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรจัดให้มีกำรประชุมสัมมนำผู้อ ำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนระดับจังหวัด 
   เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ ์

งบประมาณ   ได้รับจดัสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                  158,800 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

48. โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิการด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารให้กับบุคลากรของส านกังานเขตพื้นที่และ 
      สถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครูและเจ้ำหนำ้ที่ธุรกำร 
    ในสถำนศึกษำที่ปฏบิัติงำนสำรบรรณส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E - OFFICE)  
2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยกำรใช้ระบบ ICT เพื่อกำรบริหำร 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ จ ำนวน 122 คน   มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถปฏบิัติงำนสำรบรรณระบบ 
    อิเล็กทรอนิกส์(OBEC E - OFFICE)  ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 60 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
    สำมำรถปฏบิัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E - OFFICE)  
3. ติดตำม สนบัสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70 
เชิงคุณภำพ 
1. ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำที่เข้ำประชุมมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิงำนสำรบรรณด้วยระบบ 
    อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพ 
2.เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 60 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
   สำมำรถปฏบิัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) อย่ำงมปีระสิทธิภำพ   

ตัวชี้วัด 
        ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ เจ้ำหนำ้ที่ส ำนักงำน สงักัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พึงพอใจกำรประชุม และสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(OBEC E - OFFICE) อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงวันที่ 23 - 24 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุมเป็นครูหรือธุรกำร  โรงเรียนละ 1 คน จ ำนวน 122 คน  
    เจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนเขตพืน้ที ่จ ำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 182 คน 
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก สำมำรถน ำไปปฏบิัติงำนสำรบรรณในสถำนศึกษำ  
    และที่ส ำนักงำนได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ ท ำให้กำรรับสง่หนังสือสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำและวสัดุ 
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3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตำมกำรด ำเนินงำนสำรบรรณระบบ  
    อิเล็กทรอนิกส์ของสถำนศึกษำ และที่ส ำนักงำนเสมอ เพื่อให้ค ำแนะน ำ หรือแก้ปัญหำเพื่อให้กำรด ำเนินงำน 
    เกิดประสิทธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ -  
งบประมาณ   ได้รับจดัสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                  จ ำนวน 47,040 บำท เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐ % 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน 

4๙. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจ า “สู่ความเป็นเลิศ” 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะลูกจ้ำงประจ ำ ให้มีควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ สำมำรถน ำควำมรู้ไปพัฒนำงำน 
    อย่ำงมีประสทิธิภำพ 
2. เพื่อให้ลูกจ้ำงประจ ำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบต ำแหน่งและระบบค่ำจ้ำงใหม่ส ำหรับลูกจ้ำงประจ ำ 
    ให้มีคุณธรรม จริยธรรม น ำไปสู่กำรปฏบิัติงำน และกำรบริกำรที่ด ี
3. เพือ่ให้ลูกจ้ำงประจ ำมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมสัมพนัธ์อันดีในหมู่คณะ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
       ลูกจ้ำงประจ ำในสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 57 คน 
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถน ำควำมรู้ไปพฒันำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนยิ่งขึ้น 
2. ลูกจ้ำงประจ ำทีไ่ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพสำมำรปฏิบัตงิำนไดบ้รรลุเป้ำหมำย  

ตัวชี้วัด 
1. ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถน ำควำมรู้ที่ไดไ้ปพฒันำตนเอง พฒันำงำน 
2. ลูกจ้ำงประจ ำมีเจตคติที่ดตี่อกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมลูกจ้ำงประจ ำของสถำนศึกษำในสังกัด 
    และที่ปฏิบัติงำนที่ส ำนักงำน วันที่ 19 กันยำยน 2557 จ ำนวน 1 วัน และศึกษำดูงำน ณ จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 20  
    กันยำยน 2557 ลูกจำ้งประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 49 คน  
2. ผลของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำอยู่ที่ระดบัมำก  

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ (ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ) 
1. ควรจัดโครงกำรนี้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุก ๆ ปี เพื่อพัฒนำควำมรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เป็นกำรสร้ำงขวัญ 
    และก ำลังใจ 
2. ควรเพิ่มระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร 
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งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 130,000 บำท เบิกจำ่ยคิดเป็น 92.97 % 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 

49. พัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีควำมรู้ 
    ควำมสำมำรถในบทบำทหนำ้ที่ให้ได้ตำมมำตรฐำนต ำแหนง่ 
2. เพื่อพัฒนำรองผู้อ ำนวยกำรให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวชิำชีพ มขีวัญก ำลังใจที่ดีในกำรสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำต่อไป 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รบัควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ในบทบำทหนำ้ที่ให้ได้มำตรฐำน  
เชิงคุณภำพ 
    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  

ตัวชี้วัด  - 
ผลการด าเนินงาน 
 1. สนับสนุนให้รองผู้อ ำนวยกำรในสังกัดเข้ำร่วมประชุมเชงิปฏบิัติกำร ณ อ ำเภอวังน้ ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ  
     เพื่อพัฒนำควำมรู ้
2. สนับสนุนให้รองผู้อ ำนวยกำรในสังกัดมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ให้สูงขึน้โดยกำรสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ปัญหาอุปสรรค - 

ข้อเสนอแนะ - 

งบประมาณ  150,000 บำท เบิกจ่ำย 0% 

ผู้รับผิดชอบ นำยสมหวง  ขุนพรหม  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

5๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระ พบธรรม น าชีวิต” และพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ  
      ประจ าปีงบประมาณ 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้ำงขวัญและก ำลังใจผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
2. สร้ำงควำมรัก สำมัคคีแก่ข้ำรำชกำรครู บุคลกำรทำงกำรศึกษำและลูกจำ้งประจ ำ 
3. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้ำรำชกำรครู บุคลกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจ ำ 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรท ำงำน เกิดทักษะ 
    ในกำรท ำงำนอย่ำงมีควำมสขุ 
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เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
      กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจผู้เกษียณอำยุรำชกำรในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จ ำนวน 50 คน โดยมีขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวนทั้งสิน้ 600 คน   
เชิงคุณภำพ 
       ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรทกุคนมีควำมประทับใจ และผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนมีควำมภำคภูมิใจในเกียรติยศ และ
วิชำชีพของตัวเอง สำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ประพฤติตนอยู่บนพืน้ฐำนคุณธรรม จริยธรรม 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประชุม 
2. ร้อยละ 90 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดบัมำก  

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
    ในสังกัด วันที่ 30 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดพิธี 
    มุฑิตำจิต เชิญหน่วยงำนใกล้เคียงเข้ำร่วมพิธิมุฑิตำจิต โดยมีผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำร่วมพิธี จ ำนวน 44 คน และ 
    ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และหัวหนำ้สว่นรำชกำร  จ ำนวนทัง้สิ้น 509 คน  
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สดุ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  (ผู้เข้ำร่วมโครงกำร) 
     ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นขวัญและก ำลังใจของผู้เกษียณอำยุรำชกำร 
งบประมาณ    ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                   จ ำนวน 350,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 74.22%  

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบคุคล 
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาหลักธรรมภิบาล 
               เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕๒. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย และ 
      บุคลากรทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์
1.เพื่อรับทรำบนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน และของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
2. เพื่อรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพฒันำงำนจัดกำรศึกษำ 
4. เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดประชุมผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 150 คน จ ำนวน 3 ครั้ง/ป ี
2. ปะชุมรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ จ ำนวน 6 คน ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มฯ/หน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 8 คน 
    จ ำนวน 12 ครั้ง/ปี 
3. ประชุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  จ ำนวน 94 คน จ ำนวน 2 คร้ัง/ปี   
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและมีควำมพรอ้มในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรปฏบิตัิงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกันและเป็นระบบ 

ตัวชี้วัด  
1. ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
3. ควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อนัดีระหว่ำงบุคลำกรในแตล่ะกลุม่/หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชมุ จ ำนวน 12 ครั้ง 
ในรอบ 1 ปีงบประมำณ  ผู้เข้ำประชุมได้รับทรำบนโยบำยระดับกระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. จังหวัด และของ ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 30,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๙๕ 

 

๕๓. โครงการประชุมสัมมนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
      ประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์ เขต 1  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูทรำบนโยบำยแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่ 
3. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
    ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมถึงครูอัตรำจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 1,436 คน 
เชิงคุณภำพ 
     ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบนโยบำย และปฏบิัติงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

ตัวชี้วัด - 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมข้ำรำชกำรครู จ ำนวน  2 วัน 4 อ ำเภอ ดังนี ้
    วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในเขตอ ำเภอเมืองฯ  อ ำเภอทับสะแก  ณ ห้องประชุม 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
    วันที่ 3 ธันวำคม 2557 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตอ ำเภอบำงสะพำน อ ำเภอบำงสะพำนน้อย 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จ ำนวน 172,710 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มอ ำนวยกำร 

๕๔. โครงการประชุมเชิงปฏบิตัิธรรมผู้บริหารสถานศึกษาประจ าปี 2557  

วัตถุประสงค ์
1. เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้ำใจหลักกำรและน ำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน 
2. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในกำรอยู่ในสังคม มีจิตใจเก้ือกูลสงบเย็น และเปน็ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินชีวิต 
3. เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยกำย และจิตใจ 
4. เพื่อมอบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์  
    ก ำหนดทิศทำงติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและหำรือข้อรำชกำร 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ   
1. ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    จ ำนวน 3 ครั้ง/ปี 
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2. ผู้เข้ำประชุมคร้ังละ 150 คน ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หนว่ยตรวจสอบภำยใน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเอกชนและ 
    ผู้เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภำพ 
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับทรำบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. ผู้บริหำรสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกระดับได้ปฏิบัติธรรม  
   มีคุณธรรม จริยธรรม น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและกำรปฏบิตัิงำนที่ได้รับมอบหมำย 
3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสงักัดมีระบบกำรจัดกำรที่ดี 
   มีประสิทธิภำพและประสทิธผิล 

ตัวชี้วัด -  

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่ เพื่อรับทรำบนโยบำย  จ ำนวน 1 คร้ัง ณ ส ำนักงำนเขตพืน้ที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 ผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 152 คน  
2. ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 3 คร้ัง ดังนี ้
    - ครั้งที่ 1 ประชุม ณ ห้องประชุม  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 มิถุนำยน 
2557 ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 147 คน 
    - ครั้งที่ 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อ ำเภอบำงสะพำนน้อย วันที่ 25 กรกฎำคม 2557 ผู้เข้ำประชุม 
จ ำนวน 147 คน 
    - คร้ังที่ 3 ประชุม ณ โรงเรียนบำ้นวังน้ ำเขียว อ ำเภอบำงสะพำน วันที่ 25 กันยำยน 2557 ผู้เข้ำร่วมประชุม 
จ ำนวน 144 คน 
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำประชุมปฏิบัตธิรรมโดยรวมทั้ง 3 ครั้งอยู่ที่ระดับมำกทีสุ่ด   

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  
     โดยรวมผู้เข้ำประชุมมีควำมเห็นว่ำควรจัดต่อไป ควรมีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถำนทีป่ระชุม และลดเนื้อหำ 
ในระเบียบวำระกำรประชุมให้นอ้ยลง 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จ ำนวน 91,210 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร 

๕๕. โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัดและทุกกลุ่ม/หน่วย เปน็ไปตำมระเบียบ 
    คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ. ศ. 2544 
2. เพื่อให้ทรำบถึงขั้นตอนและวธิีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำระบวนกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง 
    ของหน่วยงำน 
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3. เพื่อให้กำรปรับปรุงหรือแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงเหมำะสม ทนัเวลำ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 
    ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
     บุคลำกรระดบัส ำนักงำนเขตพื้นที่ สถำนศึกษำ ในสังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จ ำนวน 170 คน  
เชิงคุณภำพ 
1. บุคลำกรในสังกัดได้ร่วมรับรู้ ร่วมวำงแผนในกำรจัดท ำระบบกำรควบคุมภำยในได้ครอบคลุมและสำมำรถป้องกัน 
    ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบ 
    ต่อกำรด ำเนินงำนหรือนโยบำย 

ตัวชี้วัด  
     ผู้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ 

ผลการด าเนินงาน  
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำ กำรด ำเนินงำน 
    ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  วิเครำะห์ควำมเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
2. จัดประชุมข้ำรำชกำรทีป่ฏิบตัิงำนส ำนักงำน และขำ้รำชกำรครูโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงระบบควบคุมภำยในประจ ำปีงบประมำณ 2557 
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปเปน็แนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน 
    ได้อย่ำงถูกต้องและมปีระสิทธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ     - 

งบประมาณ   ได้รับจดัสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                  จ ำนวน 105,112  บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน 

๕๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS)  
       และการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรรำยงำนผลตัวชีว้ดั ตำมค ำรับรองกำรปฏบิัติรำชกำร(KRS) กำรรำยงำนผลตัวชี้วดัตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
    ประจ ำปี (ARS) ประจ ำปีงบประมำณ 2557 ไดท้ันก ำหนดเวลำ 
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้ำใจวิธีรำยงำนผ่ำนโปรแกรมระบบ(KRS) (ARS) 
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เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ   
     บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำที่มสี่วนเก่ียวข้องกับภำรกิจตัวชี้วัดและรำยงำนผล จ ำนวน 47 คน 
เชิงคุณภำพ 
      ผู้มีส่วนเก่ียวข้องมีควำมเข้ำใจวิธีกำรรำยงำน สำมำรถรำยงำนผลได้ทันเวลำที่ก ำหนด 

ตัวชี้วัด  

ผลการด าเนินงาน 
      ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชงิปฏบิัติกำร วนัที่ 24 กรกฎำคม 2557 
ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 47  คน  

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน 10,590 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร 

5๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
      ประชาคมอาเซียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถปรับตัวท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เต็มตำมศักยภำพ 
3. เพื่อสร้ำงควำมเป็นปรึกแผน่ ควำมสำมัคคี และเอกลักษณ์ขององค์กร 
4. เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ประชุมบุคลำกรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  จ ำนวน 91 คน ระยะเวลำ 1 วัน 
2.  ทัศนศึกษำดูงำน ระยะเวลำ 4 วัน ศึกษำดูงำนเก่ียวกับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ณ เกำะลังกำวี  
     ประเทศมำเลียเซีย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอำเซียน  และศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
     กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 
เชิงคุณภำพ 
      ร้อยละ 80 ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนทีสู่งขึ้น ได้รับประสบกำรณ์ มีควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้ำนซึง่อยู่ในกลุ่ม
อำเซยีน 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถน ำประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิำน 
2. ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 54 คน  
    ทัศนศึกษำดูงำน ณ เกำะลังกำวี ประเทศมำเลเซีย  และส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2  
    ระหว่ำงวันที่ 12 - 15 กันยำยน  2557  
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ เรียนรู้ประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้ำน และได้มีโอกำส 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ประสบกำรณ์ท ำงำนจำกหน่วยงำนตำ่งสงักัด ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ทีร่ะดับมำก  

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ   
      ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ต้องกำรให้จัดโครงกำรลักษณะนี้ทุกปี และปรบัปรุงเร่ืองพำหนะที่ใช้เดนิทำงและทีน่ั่ง
ควรจัดให้เพียงพอ 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                จ ำนวน  10,590 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอ ำนวยกำร 

๕๘. โครงการประชุมสัมมนาการบริหารและการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคล 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่มีควำมเปน็องค์รวม (Holistic) 
2. เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนซึ่งกนัและกนัของทั้ง 3 องค์คณะบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพและ 
    ประสิทธผิลสงูสุด 
3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศที่มีควำมสัมพนัธ์กับบทบำทหนำ้ที่ในแต่ละองค์คณะ 
4. เพื่อวำงแผนขับเคลื่อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ 2557 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 2 วัน 
2. ผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 43 คน ประกอบด้วย องค์คณะบุคคล 3 องคค์ณะ จ ำนวน 29 คน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน 
    เขตพื้นที่ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ และผูท้ี่เก่ียวข้อง 
3. ท ำแผนขับเคลื่อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
    ปีงบประมำณ 2557  
เชิงคุณภำพ 
1. กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของ 3 องค์คณะ 
    ที่มีควำมสอดคล้อง 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
    มีประสิทธิภำพเพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของเป้ำหมำยกำรบรหิำรและกำรจัดกำรศึกษำของ 3 องค์คณะมีควำมสอดคล้อง 
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2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มี 
    ประสิทธิภำพน ำไปใชป้ระโยชน์ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร 

ผลการด าเนินงาน 
      ประชุมสัมมนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ ณ หอ้งประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย คณะกรรมกำร  3 องค์คณะ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่ บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสทิธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  
                 จ ำนวน 105,112 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน 

๕๙. โครงการจ้างลูกจ้างปฏิบตัิงาน 

วัตถุประสงค ์
      เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสนิทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และ
หน่วยตรวจสอบภำยใน  
เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดจ้ำงบุคคลที่มีวุฒปิระกำศนียบัตรวชิำชีพชั้นสูง ปวส. จ ำนวน 3 คน ระยะเวลำ 12 เดือนอัตรำค่ำจ้ำง 
    คนละ 9,300 บำทต่อคน 
เชิงคุณภำพ 
      กำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หน่วยตรวจสอบ 
ภำยใน มีประสิทธิภำพ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีไ่ปใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว  

ตัวชี้วัด  
1. ประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติ 
2. ควำมพึงพอใจของผู้ไปใชบ้รกิำร 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดจ้ำงบุคคล เพื่อปฏบิัติงำน ดังนี้ 
    1.1 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จ ำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.จินต์จุฑำ ตระกูลคูศรี น.ส.ศริญญำ ชูพินิจสกุลวงศ์  
          ปฏิบัติหนำ้ที่บนัทึกบัญชีรำยรับ รำยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังจังหวัด ตรวจสอบเอกสำร แบบ 7131 บันทึก 
          รำยกำรฎีกำเบิกจ่ำย และอื่น ๆ ทีไ่ด้รับมอบหมำย 
     1.2 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จ ำนวน 1 คน ได้แก่ นำงสำวพนำพรรณ  เพ็ญตระกูลชัย  ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร 
           ของกลุ่ม และที่ได้รับมอบหมำย 
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     1.3 หน่วยตรวจสอบภำยใน จ ำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงสำวนิศำรัตน์  คลังทรัพย์ ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน 
           กำรเบิกจ่ำย ของสถำนศึกษำ และส ำนักงำนเขตพื้นที ่ 
2. กำรด ำเนินงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จ ำนวน 449,190 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย ์

๖๐.โครงการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวกำรด ำเนนิงำนระเบียบ กฎกระทรวง  
    แนวปฏิบัตติำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ. ศ. 2554 
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรที่จะพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและจดักำรเรียนรู้ 
    ได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชน 3 เดือน/คร้ัง จ ำนวน 4 คร้ังผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 18 คน ประกอบด้วย 
    ผู้บริหำรโรงเรียน  ศึกษำนิเทศก์ ผู้เก่ียวข้อง 
2. จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนเอกชน จ ำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหำร 
    โรงเรียน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
เชิงคุณภำพ 
1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนเอกชนได้รบัทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวกำรด ำเนินกำรศกึษำเอกชน 
2. ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนมีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
    อย่ำงมีคณุภำพ ได้มำตรฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 

ตัวชี้วัด  
     จ ำนวนคร้ังที่จัดประชุม จ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำประชุม เอกสำรรำยงำนผล 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชน จ ำนวน  2 คร้ัง ได้แก ่
    - ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
      ผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 105.55 (เกินจำกเป้ำหมำย) ควำมพึงพอใจโดยรวมของ 
      ผู้เข้ำประชุมอยู่ที่ระดับมำก ร้อยละ 42.11  
    - ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
      มีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 166.67 (เกินจำกเป้ำหมำย) ควำมพงึพอใจของผู้เข้ำประชุม 
      โดยรวมอยู่ที่ระดับมำก ร้อยละ 40 
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2. กำรจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนโดยกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชนด ำเนินกำร จ ำนวน 2 ครั้ง ส่วนอีก 2 คร้ัง  
    ได้ประชุมพร้อมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งจัดโดยส ำนักงำน 
    เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
3. จัดประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชนและเจ้ำหนำ้ที่กำรเงินโรงเรียนเอกชน วันที่ 19 - 20 กรกฎำคม 2557  
    ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชมุทั้งสิ้น 41 คน 
    จำกจ ำนวนโรงเรียน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 136.67  ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ น ำควำมรู ้
    ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกที่สดุ 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ   
1. ควรจัดประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียนเอกชนอย่ำงน้อย จ ำนวน 2 เดือน/ครั้ง 
2. ควรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนเอกชนเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน 
    และบัญช ี
3. ควรจัดอบรมครูบรรณำรักษ์ 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จ ำนวน 18,800 บำท เบิกจำ่ยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน 

๖๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

วัตถุประสงค ์
       เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้นกำรบริหำรงบประมำณในสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำนให้แก่ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
ที่เป็นเครือข่ำยน ำควำมรู้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
งบประมำณได้อย่ำงมปีระสิทธิภำพ 

เป้าหมาย 
       ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นตัวแทนศูนย์สง่เสริมประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำศูนยล์ะ 1 คน จำกจ ำนวน
เครือข่ำยทั้งหมด 19 ศูนย์ รวม 19 คน 

ตัวชี้วัด  
       ศูนย์เครือข่ำยทุกศูนย์ สำมำรถปฏิบัติงำนดำ้นกำรบริหำรงบประมำณถูกต้องครบถ้วน เปน็ปัจจบุัน พร้อมเป็น
โรงเรียนต้นแบบได้อยำ่งมีประสทิธิภำพ 

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยหน่วยตรวจสอบภำยในจัดอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรวันที่ 26 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 18 คน รับทรำบนโยบำยจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และน ำไปพฒันำโรงเรียนตนเองและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย  เพื่อติดตำมตรวจสอบโรงเรียน
ให้ครบทุกโรงเรียน สำเหตุเพรำะเจ้ำหน้ำที่หน่วยตรวจสอบภำยในของส ำนักงำนเขตพื้นที่เพียงคนเดียวไม่สำมำรถ 
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ตรวจสอบได้ครบทุกโรงเรียน จงึจัดอบรมตัวแทนศนูย์ และแตง่ตั้งเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน รุน่ที่ 1  
       หัวข้อที่อบรมสัมมนำ ได้แก่ ข้ันตอนกำรได้รับเงินของสถำนศึกษำ แนวกำรใช้งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  
เงินอุดหนุนปัจจยัพื้นฐำนนักเรียนยำกจน คำ่หนังสือเรียน  ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน  ค่ำเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และเอกสำรหลักฐำนที่ต้องมีกำรตรวจสอบทุกวนั หลังจำกกำรอบรมผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจ
ในนโยบำยที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่มอบให้ในวันอบรม และเนื้อหำที่ได้รบัจำกกำรอบรม 

ปัญหาอุปสรรค  - 

ข้อเสนอแนะ  ควรจัดอบรมทุกปีและเปน็รูปแบบอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ 

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 14,250 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน  

6๒.โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. เพื่อติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรด ำเนนิงำนของส ำนักงำนเขตพืน้ที่และสถำนศึกษำในสงักัด 
3. รำยงำนผลกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดท ำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวชิำกำรที่มีคุณภำพ  จ ำนวน  20  เล่ม 
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนเิทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ จ ำนวน  3 คร้ัง/ป ี
3. จัดท ำเครื่องมือติดตำมฯ จ ำนวน 180 เล่ม 
4. ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
5. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
เชิงคุณภำพ  
1 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลกำรปฏิบัตงิำนผำ่นเกณฑ์มำตรฐำน  
   ส ำนักงำนเขตพื้นที่อยู่ในระดบัคุณภำพดี 
2. โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดบัคุณภำพดี 

ตัวชี้วัด  
1. ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจบุันและพร้อมใช้ 
2. ระดับคุณภำพกำรปฏบิัติงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดบัคุณภำพดี 

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 จัดท ำเอกสำรข้อมูลทำงวิชำกำรเพื่อใช้
ประกอบกำรบริหำรจัดกำรส ำนกังำนและสถำนศึกษำ  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ 
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นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑม์ำตรฐำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ. ศ. 2557  
3 มำตรฐำน 17 ตัวบ่งชี้ คิดเปน็ร้อยละ 94.00 ระดับคุณภำพดีเยี่ยม 

ปัญหาอุปสรรค  -   

ข้อเสนอแนะ  - 

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 45,000   บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 72.88%  
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

6๓. โครงการการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และการเลือกตั้งและสรรหา 
      คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์
      เพื่อให้ได้มำซึ่งกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ. 

เป้าหมาย 
      คณะกรรมกำรประจ ำเขตเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทนใน ก.ค.ศ. จ ำนวน 16 คน และคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้ง
ผู้แทนใน ก.ค.ศ.  

ตัวชี้วัด  
      ได้คณะกรรมกำรครบตำมจ ำนวนที่กฎหมำยก ำหนด 

ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเขตเลือกตั้งคณะกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ.  
    วันที่ 29 มกรำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อ 
    ก ำหนดหน่วยเลือกตั้ง ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรด ำเนนิกำรเลือกตั้งวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557  
2. ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำเขตเลือกตั้งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน อ.ก.ค.ศ.  
    เขตพื้นที่กำรศึกษำและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยเลือกตั้งวนัที่ 3 กันยำยน 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำน 
    เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศกึษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

ปัญหาอุปสรรค  -   

ข้อเสนอแนะ   

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน  
                 24,090  บำท และจำก อ.ค.ศ. จ ำนวน 5,000 รวมทั้งสิ้น 29,090 บำท เบกิจ่ำยคิดเป็น 47.88% 

ผู้รับผิดชอบ    กลุ่มอ ำนวยกำร 

6๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจบุัน 
2. เพื่อจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ส ำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
    ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
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3. เพือ่เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 20 เล่ม 
2. เอกสำรข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วนัที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวน 50 เล่ม 
3. เอกสำรข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) จ ำนวน 5 เล่ม 
เชิงคุณภำพ 
      ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ     

ตัวชี้วัด  
1. เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 20 เล่ม 
2. เอกสำรข้อมูลนักเรียน/ครูรำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 จ ำนวน 50 เล่ม 
3. มีเอกสำรข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) จ ำนวน 5 เล่ม 
4. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2556  
    เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ www.pck1.go.th    

ผลการด าเนินงาน 
1. สร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรจัดท ำเอกสำรต้นฉบบั 
2. จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2555 โดยรวบรวมข้อมูลสิ้นปกีำรศึกษำ 2555  
    ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 และข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 ประมวลผล จัดท ำเป็น 
    เอกสำรรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่ 
3. จัดท ำข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 โดยกำรแจ้งสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรจัดท ำ 
    ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 พร้อมยืนยัน ส ำนักงำนเขตพื้นที่ตรวจสอบประมวลผล 
    จัดท ำเอกสำรรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่ 
4. จัดท ำข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) แจ้งสถำนศึกษำด ำเนินกำร ส ำนักงำนเขตพื้นที่ตรวจสอบ  
     ประมวลผล จัดท ำเอกสำรรำยงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่        

ปัญหาอุปสรรค   
 1. กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พบวำ่กำรกรอกข้อมูลทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนกับเอกสำร 
    จ ำนวนสถติิที่ส่งให้เขตพื้นที่ไม่ตรงกัน  ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ประสำนกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและยืนยันข้อมูล 
2. ข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 ปัญหำที่พบ คือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
    ขั้นพื้นฐำน เปลีย่นระบบกำรกรอกข้อมูลโรงเรียนยังไม่เข้ำใจวิธีกำร ผู้รับผิดชอบระดบัเขตพื้นที่จึงจัดท ำคู่มือให้   
    ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนมีกำรเปลี่ยนบ่อย เขตพื้นที่ท ำทะเบียนคุม รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำน ของโรงเรียน  
    เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่โรงเรียน กรณีเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหำ เขตพื้นที่ช่วยโดยกำรขอข้อมูลโรงเรียน 
    ที่มีปัญหำทำงระบบอินเตอร์เน็ตมำกรอกให้ 
3. ข้อมูลอำคำร ที่ดิน สิ่งก่อสรำ้ง (OBEC)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปรับปรุงโปรแกรมใหม่  
    ระบบยังไม่คงที่  เขตพื้นที่แก้ไขโดยกำรขอข้อมูลจำกโรงเรียนน ำไปกรอกให้              

  

 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๑๐๖ 

 

ข้อเสนอแนะ   -        
งบประมาณ 
      ได้รับจดัสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จ ำนวน 9,000 บำท  
เบิกจ่ำยครบ 100% 

 ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน 
6๕. โครงการเร่งรัดก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2557 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเพิ่มทักษะกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมแผนปฏิบัตกิำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 และรำยงำน 
    ผลกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
    ให้แก่บุคลำกรที่เก่ียวข้องในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
2. เพื่อเผยแพร่ผลงำนของส ำนกังำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ  
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  
    ประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 ที่รบัผิดชอบโครงกำรและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
    กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  จ ำนวน 60 คน 
2. จัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีงบประมำณ 2557 
เชิงคุณภำพ 
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำในส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
    กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร และสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนส ำนักงำน  
    คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถเผยแพร่ผลงำนกำรติดตำมและ  
    ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติกำรทั้งที่เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส ำนักงำน   
    http://pck1.go.th เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศ        

ตัวชี้วัด  
1. มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 2557 ครบถ้วนทุกโครงกำร และน ำผลกำร  
    ด ำเนินงำนไปใช้ปฏิบัติกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
    ได้ร้อยละ 90 
2. ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์ 
    เป็นข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อถือได้ร้อยละ 90  

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำรำยงำนกำรติดตำม 
    และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร และกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำร  
    กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วนัเสำร์ที่ 23 สิงหำคม 2557 มีผู้เข้ำประชุม จ ำนวน 47 รำย คิดเป็นร้อยละ 78.33  
    จำกลุ่มเป้ำหมำย 60 คน สำเหตุเพรำะบุคลำกรติดภำรกิจงำนรำชกำร โดยเชิญวิทยำกรมำจำกส ำนักงำนเขตพื้นที ่
 
 
 

http://pck1.go.th/


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๑๐๗ 

 

    กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 คือ นำงสำวสุดำพร  ปำนกลิ่น ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน   
    ให้ควำมรู้  
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถน ำไปเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร 
    และผลกำรด ำเนนิงำนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคณุภำพกำรศึกษำ  
    ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ ดำ้นประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และดำ้นนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร   
    ได้ถูกต้อง ชัดเจน ผู้เข้ำประชุมโดยรวมแล้วมีควำมพึงพอใจที่ระดับมำกทีสุ่ด  คิดเปน็ร้อยละ 75.43  
3. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดท ำเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
    โครงกำรประจ ำปีงบประมำณ 2557 จ ำนวน 100 เล่ม เพื่อเผยแพร่ ในส ำนักงำน  หน่วยงำนในสังกัด และ 
    หน่วยงำนอื่น ๆ  ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำ  http://pck1.go.th     

ปัญหาอุปสรรค      - 

ข้อเสนอแนะ   (ของผู้เข้ำประชมุ) 
        ควรมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรลักษณะเชน่นี้ให้กับบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่เพื่อให้ควำมรู ้ และมีทักษะ
ในกำรรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนให้เกิดประสิทธิภำพ    

งบประมาณ  ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 25,000 บำท 
                 กำรเบิกจ่ำยครบ 100%  

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน  

6๖. โครงการประชุมเชงิปฏิบตัิการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละระดับมีจุดเน้นในกำรปฏบิัติงำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. จัดท ำเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมของ 3 องค์กรหลัก ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผูบ้ริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์  
    ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
2. จัดท ำคู่มือด ำเนินกำรเคร่ืองมือกำรติดตำมประเมินผล 
3. ประชุมผูบ้ริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำเป้ำหมำยคุณภำพ “ประกำศวำระที่  2  
    เป้ำหมำยคุณภำพส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
4 นิเทศก ำกับติดตำมโดยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
เชิงคุณภำพ 
1. ภำยในปี 2558 เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรู้ตำมหลักสูตรรู้เรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ และมีเอกลักษณ์  
   “ยิ้มใส ไหว้สวย” 
2. เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรสอบ  LAS, NT, O - NET สูงขึ้นและเปน็ 1 ใน 10 ของประเทศ 
3. เด็กชั้นประถมศึกษำปทีี่ 1 - 3 อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 อ่ำนคล่อง อ่ำนรู้เรื่อง  
    เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว และสำมำรถสื่อสำรได้เหมำะสมกับวยั       
 
 
 

http://pck1.go.th/


รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หนา้ ๑๐๘ 

 

ตัวชี้วัด -   

ผลการด าเนินงาน 
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร 
ประกอบด้วย ผูบ้ริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มในส ำนักงำนเขตพื้นที่ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
       - วันที่ 22 มกรำคม 2557 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
เพือ่ก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน และ
ผู้ปกครอง   
       - วันที่ 30 เมษำยน 2557 รวบรวมข้อมูลจำกกำรประชมุเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2557 ให้คณะกรรมกำร
วิพำกษ์เป้ำหมำยคุณภำพ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
       - ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศกึษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกำศวำระ 2 ปี เป้ำหมำยคุณภำพ
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  6 เป้ำหมำยคุณภำพ  ประกอบด้วย 
         1) เป้ำหมำยคุณภำพส ำนักงำนเขตพื้นที่ องค์กรที่สร้ำงสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สืบสำนควำมเป็นไทย ร่วมใจพัฒนำ  
         2) เป้ำหมำยคุณภำพโรงเรียน เปน็บำ้นที่อบอุ่น เปน็ตน้ทนุแห่งปัญญำ เปน็แหล่งเพำะกลำ้ควำมดี เป็นผู้น ำวิถีชุมชน 
         3) เป้ำหมำยคุณภำพผู้บริหำรโรงเรียน รอบรู้คุณธรรม เป็นผู้น ำวิชำกำร เชี่ยวชำญภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์ 
             ตำมเป้ำหมำย  
         4) เป้ำหมำยคุณภำพคร ูจัดกำรเรียนรู้ดี มีจริยธรรม น ำควำมก้ำวหน้ำ ศรัทธำวชิำชีพ  
         5) เป้ำหมำยคุณภำพกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมหลำกหลำย สม่ ำเสมอกระบวนกำร ผลงำนเด่นเป็นประจักษ์  
             รู้รักสำมัคคีสู่ วิถีชุมชน 
           6) เป้ำหมำยคุณภำพผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน แนบแน่นด ำเนนิกำร ร่วมประเมินผลงำน  
              ประสำนควำมร่วมมอื  

ปัญหาอุปสรรค  -     

ข้อเสนอแนะ   -        

งบประมาณ  ได้รบัจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพื้นทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
                 จ ำนวน 3,300 เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน 

6๗. โครงการส่งเสริมสนับสนนุการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
      ระดับอ าเภอและระดับกลุม่โรงเรียน 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำระดับอ ำเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน 
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  

เป้าหมาย 
เชิงปริมำณ 
1. ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพระดบัอ ำเภอ 4 อ ำเภอและระดบักลุ่มโรงเรยีน 19 ศนูย ์มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
2. ได้รูปแบบกำรพัฒนำกำรบรหิำรจัดกำรศึกษำอย่ำงน้อย 4 รปูแบบ 
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เชิงคุณภำพ   
1. ศูนย์ส่งเสริมประสทิธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอ ำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียนมปีระสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร 
2. รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ   

ตัวชี้วัด  
      ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอ ำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสทิธิภำพ 

ผลการด าเนินงาน 
1. ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ 
    ในระดับเขตพื้นที่ ก ำกับติดตำม และนิเทศ โรงเรียนในเขตอ ำเภอ 4 อ ำเภอ โดยมีรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    เป็นประธำนกรรมกำรแต่ละอ ำเภอ คือ 
    1.1 อ ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำยประเสริฐ  ครอบแก้ว  
    1.2 อ ำเภอทับสะแก นำยไพรัช  มณีโชติ  
    1.3 อ ำเภอบำงสะพำน นำยเฉลิมพล  พินทอง 
    1.4 อ ำเภอบำงสะพำนน้อย นำยตั้ง  อสพิงษ ์
2. โรงเรียนในสังกัด ได้รบักำรแนะน ำ เกี่ยวกับกำรด ำเนนิงำนกำรจดักำรศึกษำ ได้รับรู้ข่ำวสำร นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่  
    ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สร้ำงควำมเข้ำใจตรงกัน ด ำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน 

ปัญหาอุปสรรค 
       ยำนพำหนะของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่เพียงพอ และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่ แต่ละทำ่น 
มีภำรงำนที่ต้องรับผิดชอบมำก    

ข้อเสนอแนะ   -        

งบประมาณ  ได้รบัจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ ำนวน 
                 190,000 บำท กำรเบิกจ่ำย 0% 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน  

6๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารพัฒนาครูเพ่ือการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพ่ือสร้าง 
      แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspring Science)  

วัตถุประสงค ์ จัดอบรมครูเพื่อใช้โปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์ 

เป้าหมาย  
เชิงปริมำณ  อบรมครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 122 โรงเรียน 
เชิงคุณภำพ  ครูมีควำมรู้กำรใชโ้ปรแกรม   

ตัวชี้วัด ครูสำมำรถใช้โปรแกรมได้ทุกคน 

ผลการด าเนินงาน  
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ให้มีควำมรู้ เรื่องกำรใช้โปรแกรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว (STEM Education)     
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ปัญหาอุปสรรค  -     

ข้อเสนอแนะ   -        

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 30,000 บำท  
                เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ  

๖๙. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1   

วัตถุประสงค ์
     เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

เป้าหมาย กำรเสริมสร้ำงประสทิธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เชิงปริมำณ 
1. โรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนเอกชนในเขตรับผิดชอบ 
2. ครูและบุคลำกรในสังกัด  
3. นักเรียนในสังกัด 
เชิงคุณภำพ    
1. โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ 
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพเหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ 
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ  

ตัวชี้วัด   
1. ประสิทธิภำพของโรงเรียน 
2. คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 

ผลการด าเนินงาน  
       ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ใช้งบประมำณจำกโครงกำรนี้น ำไปส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและกำรติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ  
ซึ่งในปีงบประมำณ 2557 มีโครงกำร/กิจกรรมที่จัดสรรงบประมำณไป ดังนี ้
1. กำรด ำเนินกำรสอบบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู เป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูผูส้อน  ได้รับงบประมำณ  
    ส ำหรับไปด ำเนนิกำร จ ำนวน 129,520 บำท เบิกจ่ำยไป 48,680 บำท  
2. กำรพัฒนำบุคลำกรดำ้นระบบสำรสนเทศ ส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลดว้ยระบบอินเตอร์เน็ต  
    ท ำให้กำรด ำเนินงำนรวดเร็ว ถูกต้อง ได้รับงบประมำณ 57,320 บำท เบิกจ่ำย 57,320 บำท 
3. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรประชำสัมพนัธ์ ได้รบังบประมำณ 109,300 บำท เบิกจำ่ย 109,300 บำท 
4. กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เป็นกำรตรวจสอบและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของส ำนักงำนเขตพื้นที่ 
    กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพ ใช้งำนได้สมบูรณ์ ได้รับงบประมำณ 8,340 บำท 
    เบิกจ่ำย 8,340 บำท 
5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพื่อก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพของส ำนักงำนเขตพื้นที่  
    โรงเรียน ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รบังบประมำณ 3,300 บำท เบิกจ่ำย 3,300 บำท 
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6. โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณแล้วแต่ไม่เพียงพอ จึงมีกำรจัดสรรเพิ่มเติม คือ เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนควบคุมภำยใน  
    กำรจัดงำนมฑุิตำจิต ครู ลูกจ้ำง และเจำ้หน้ำที่ในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
    และกำรจัดทัศนศึกษำดูงำน จ ำนวนเงิน 734,250 บำท และใช้จำ่ยเพื่อส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมที่จ ำเป็นเร่งด่วน 
    เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภำพ 
    ไม่ล่ำช้ำหรือเสียโอกำส 

ปัญหาอุปสรรค       

ข้อเสนอแนะ   -        

งบประมาณ 1,989,794 บำท เบิกจ่ำยครบ 100% 

ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มนโยบำยและแผน  
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

       

วิสัยทัศน์ 
 ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำรศถวบคี่ศ่ตกนั์ เขตพเ เขร็นัอาี งศชกนนันั ำในังำศวกดงำศึกงาำ 
ตกนนัื้นนัฐำนัี่กศ่ีุณภำืแลถได้ศำพศฐำนัเคนัื้นนัฐำนัตอาีบำศขร็นัไียในัคศิคีรศถวบคี่ศ่ตกนั์ เโดยงำศศ่ส่บนัศ่บศ 
ตอาผู้ศ่ส่บนัขง่กยบต้อาวำงีุงฝ่ำย 

พันธกิจ 
1. ส่าขสศิศแลถสนักคสนัุนัให้รศถชำงศบกยขศ่ยนัีุงีนัเได้ศกคงำศึกงาำอย่ำาีกกบมกาเแลถศ่ีุณภำื  
2. ส่าขสศิศให้ผู้ขศ่ยนัศ่ีุณ์ศศศวศิย์ศศศเศ่ีุณลกงาณถอกนัืการศถสาี พำศหลกงสูพศแลถี่ำนัิยศหลกง 

ตอาีนัไียเ 2เรศถงำศ  
3. ืกฒนัำศถคคคศิหำศวกดงำศี่กขนั้นังำศศ่ส่บนัศ่บศเขื้กอขสศิศสศ้ำาีบำศศกคผิดชอคพ่อีุณภำืงำศึกงาำ 
4.เืกฒนัำีศูแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำพำศสภำืรัญหำแลถีบำศพ้อางำศ 
5.เส่าขสศิศงำศวกดงำศึกงาำโดยใช้ีศกืยำงศในัี้อามิกนั 

เป้าประสงค์ 
 1. นักงขศ่ยนัศถดกคง่อนัรศถมศึกงาำศ่ืกฒนัำงำศี่กขหศำถสศพำศช่บาบกยแลถได้สศดุล  แลถนักงขศ่ยนัศถดกค
งำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัีุงีนัเศ่ืกฒนัำงำศขหศำถสศพำศช่บาบกยเแลถศ่ีุณภำื   
  2. รศถชำงศบกยขศ่ยนัีุงีนัได้ศกคโองำสในังำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัเอย่ำาีกกบมกาเศ่ีุณภำืเแลถขสศอภำี  
        3. ีศูเผู้คศิหำศสมำนัึกงาำเแลถคุีลำงศีำางำศ กึงาำอ้กนัเศ่ีกงาถี่กขหศำถสศเแลถศ่บกฒนั์ศศศงำศี ำาำนั 
ี่กศุ่าขนั้นัผลสกศฤี์ิ์   
  4. ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำแลถสมำนัึกงาำศ่รศถสิี์ิภำืเแลถขร็นังลไงตกคขี ล้กอนังำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนั 
สู่ีุณภำืศถดกคศำพศฐำนัสำงล  
  5. ส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำคูศณำงำศงำศี ำาำนัเขนั้นังำศคศิหำศแคคศ่ส่บนัศ่บศเงศถวำยอ ำนัำว  
แลถีบำศศกคผิดชอคสู่สมำนัึกงาำ   
 6.เผลสกศฤี์ิ์ีำางำศขศ่ยนัีุงงลุ่ศสำศถขืิกศตกนนัศ้อยลถเ5เวำงรีงำศึกงาำเ2556เพิดอกนัดกคเ เในัเ 0 เเ
แลถชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ3เพิดอกนัดกคเ เในัเ30เตอาศถดกครศถขีึ 
 เเเเเ-เี่ำขฉล่กยผลงำศีดสอคศถดกคชำพิเ(O-NET) ชกนนัรศถมศึกงาำรีี่กเ6เชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ3เแลถ 
ชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ6เไศ่นั้อยงบ่ำศ้อยลถเ50 
 เเเเเ-เี่ำขฉล่กยผลงำศรศถขศินัีุณภำืงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัเ(NT) ชกนนัรศถมศึกงาำรีี่กเ3เศบศเ3เด้ำนัเไศ่นั้อยงบ่ำ
ศ้อยลถเ50 
 7.เนักงขศ่ยนัศ่ีบำศศู้ขศ้กอาขศ้อารศถวบคี่ศ่ตกนั์ เเศ่บินักยเยินศใสเเไหบ้สบย 
เ 8.เงำศคศิหำศวกดงำศขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำ 
 เเเเเ-เงำศพิดพำศแลถรศถขศินัผลงำศคศิหำศวกดงำศตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำเศถดกคีุณภำืขฉล่กย
ขืิกศตกนนัเ0.50เอยู่ในัศถดกคด่ขย่กยศ 
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 เเเเเ-เงำศด ำขนัินัาำนัพำศี ำศกคศอางำศรฏิคกพิศำชงำศเ(KRS) ีถแนันัขฉล่กยศบศีุงศิพิเขืิกศตกนนัเ0.50 
 เเเเเ-เงำศด ำขนัินัาำนัพำศแผนัรฏิคกพิศำชงำศเ(ARS) ีถแนันัขฉล่กยศบศีุงงลยุี์ เขืิกศตกนนัเ0.50 
กลยุทธ์ 

 .เืกฒนัำีุณภำืผู้ขศ่ยนัีุงศถดกคีุงรศถขภี 
 2.เตยำยโองำสขต้ำมกาคศิงำศงำศ กึงาำตกนนัื้นนัฐำนัตกนนัื้นนัฐำนัให้ีกกบมกาีศอคีลุศผู้ขศ่ยนัเให้ได้ศกคโองำสในังำศ
ืกฒนัำขพ็ศพำศึกงยภำืแลถศ่ีุณภำื 
 3.เืกฒนัำีุณภำืีศูเแลถคุีลำงศีำางำศ กึงาำ 
 4.เืกฒนัำศถคคงำศคศิหำศวกดงำศ 
 5.เให้ศำาบกลงกคโศาขศ่ยนั/ีศู/คุีลำงศเี่กืกฒนัำีุณภำืได้พำศขร้ำหศำยตอาส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
รศถมศึกงาำรศถวบคี่ศ่ตกนั์ เขตพเ  
 6.เสนักคสนัุนัส่าขสศิศให้ีศูศ่บิียฐำนัถขืิกศตกนนั 
 7.เสศ้ำาศถคคงำศศ่ส่บนัศ่บศตอาผู้ขง่กยบต้อาขืิกศตกนนั 
 8.เใช้งศถคบนังำศรศถขศินัแลถพศบวสอคีุณภำื 

จุดเน้น 

 จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน 
1.1 นักงขศ่ยนัศ่สศศศมนัถส ำีกญสู่ศำพศฐำนัสำงล 
 .2 นักงขศ่ยนัศ่ีุณ์ศศศวศิย์ศศศเศกงสำศกีีเ่รศอาดอาเสศำนัฉกนัี เศกงชำพิเึำสนั เงากพศิย เภูศิใวในัีบำศ 

ขร็นัไียหำ่าไงลยำขสืพิดเศ่ีณุลกงาณถแลถีกงาถีำาสกาีศี่กขหศำถสศ 
 .3เนักงขศ่ยนัี่กศ่ีบำศพ้อางำศืิขึาได้ศกคงำศส่าขสศิศแลถืกฒนัำขพ็ศพำศึกงยภำืขร็นัศำยคุีีล 

จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. เีศูได้ศกคงำศืกฒนัำีบำศศูแ้ลถสศศศมนัถผำ่นังำศรฏิคกพวิศิาแลถีบำศช่บยขหล้ออย่ำาพ่อขนั้กอา 

2.2เผู้คศิหำศสมำนัึกงาำได้ศกคงำศืกฒนัำีบำศศู ้
2.3เีศูแลถคุีลำงศีำางำศ กึงาำี่กขรน็ัศ้ออำช่ืศ่ผลาำนัขชิารศถวกงา เได้ศกคงำศยงย่อาขชิดชูขง่ยศพิ 

อย่ำาขหศำถสศ 
2.4เอาี งศแลถีณถคุีีลี่กขง่กยบต้อางกคงำศวกดขพศ่ยศแลถงำศวกดสศศีศูเพศถหนักงแลถด ำขนันิังำศในัส่บนั 

ี่กขง่กยบต้อาเให้ีศูแลถผู้คศิหำศสมำนัึกงาำคศศวุใหศ่เ/เย้ำยไรคศศวุเศ่ีบำศสำศำศมสอดีล้อางกคีบำศพ้อางำศตอา
โศาขศ่ยนัเชุศชนัเแลถสกาีศ 

2.5เให้ศำาบกลงกคโศาขศ่ยนัเีศูเแลถคุีลำงศีำางำศ กึงาำี่กืกฒนัำีุณภำืได้พำศขร้ำหศำยตอาส ำนักงาำนั 
ขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำรศถมศึกงาำเรศถวบคี่ศ่ตกนั์ เขตพเ  

2.6เสนักคสนัุนัเส่าขสศิศให้ีศูศ่บิียฐำนัถขืิกศตกนนั 

จุดเน้นที่ 3  ด้านการบริหารจดัการ 
3. เสมำนัึกงาำแลถส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำคศิหำศวกดงำศเโดยศุ่าผลสกศฤี์ิ์เขนั้นังำศงศถวำยอ ำนัำวเ

งำศศ่ส่บนัศ่บศแลถงำศศกคผิดชอคพ่องำศด ำขนัินัาำนัเ(Participation Andเ Accountabilit) 
 3.2เสมำนัึกงาำแลถส ำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศ กึงาำวกดงำศ กึงาำอย่ำาศ่ีุณภำืพำศศำพศฐำนั 
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 บทสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
     ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ๑ 

  

  

รายงานผลการด าเนนิงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 257 ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้รวบรวมสาระส าคัญของการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ซึ่งจัดท าโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์  โดยรวมแลว้ผลการด าเนินงาน 
ทุกโครงการสามารถด าเนินการได้ตามเปา้หมาย/วตัถุประสงค์ ของโครงการ ผลการด าเนนิสรปุได้ดังนี ้

 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลักสูตรและสง่เสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการ 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีเวทีแสดงความสามารถโดยจัดประกวดแข่งขันเพื่ อคัดเลือกตัวแทนระดับเขต
ไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ และระดับประเทศ มีกิจกรรม 
๑๓ กิจกรรมที่ได้ไปแข่งขันระดบัประเทศ    

2. การแก้ปัญหาอ่านโดยจัดท าชุดฝึกการอ่านและแผนการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖  

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน (LAS) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๕  
และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบ NT และ O-NET  นักเรียนได้รับการประเมินครบ ๑๐๐%  

4. การพัฒนาการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ 
โดยจัดท าชุดพัฒนาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ให้ครูผู้สอนน าไปใช้ในการสอน  

5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทประจวบคีรีขันธ์ 
โดยการสอนคละชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ใน ๘ กลุ่มสาระ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เรื่องเด็กระดับปฐมวัย   

6. นิเทศเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบและสัมมนาศึกษานิเทศก์ ด าเนนิการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จ านวน 131 โรงเรียน จ านวน 1-2 คร้ัง/ภาคเรียน นิเทศร่วมกับศูนย์สง่เสริมประสิทธิภาพ 
จ านวน 19 ศูนย์  การพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความช านาญ ทักษะการ
ปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์  

7. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  จัดท าสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียนให้กับครูผู้สอน ผูบ้ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่  

8. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล 
9. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ  
10. การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรน์้อย มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๕๐ แห่งผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ % ได้รับ 

ตราพระราชทานจ านวน ๓๐ แห่ง   
11. พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา 

ทุกกลุ่มสาระ  
12. การประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้วดัตามนโยบายปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน การประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา  
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13. พัฒนาคลงัข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

14. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

15. ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมส าหรับผู้อ านวยการโรงเรียนและคณะท างานขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติระดบัเขตพื้นที่โดยการอบรมผู้บริหารโรงเรียนให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจนโยบายแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในระดับโรงเรียนได ้ 

16. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดบัประถมศึกษา ระดบัมัธยมศึกษาตอนตน้ 
และวิทยาศาสตร์ระดบัประถมศึกษา รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา  รอบระดับประเทศ และระดับนานาชาติ   

17. การจัดอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓ เร่ืองการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet  

18. การประกวดกิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาคได้รับรางวัล
เหรียญทอง  

โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ด าเนินการในกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพ 
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยรวมสูงขึ้นกว่าปีการศกึษา ๒๕5๖  

 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  และห่างไกลยาเสพติด มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
ที่สนองกลยุทธ์นี้ คือ  

1. ฝึกอบรมผู้บริหารงานลูกเสือ ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และผูบ้ริหารหน่วยงานจากองค์ท้องถ่ิน จัดอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ  
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา  

2. จัดอบรมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างสิทธิหนา้ที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อพัฒนาทักษะ
3. การเป็นพลเมืองที่ดี และเรียนรู้เรื่องการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน  

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งมจี านวน ๑ โรงเรียน ในสังกัด คอืโรงเรียนธนาคารออมสิน จดัประชุมปฏิบตัิการให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่ม C คือโรงเรียนที่ยังไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง  

4. การพัฒนาบุคลากรตน้แบบโรงเรียนสุจริต ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และ
พัฒนานวัตกรรมเก่ียวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อบรม
ครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต  มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสจุริต จ านวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน อ าเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และโรงเรียนเครือข่ายจ านวน ๑๓ แห่ง   

5. การด าเนินโครงการศูนย์การเกษตรทางเลือกการปลูกพืชไม่ใช้ดิน เปน็การปลูกพืชปลอดสารพิษและ
จ าหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาใช้เปน็แหล่งเรียนรู้  

 ผลการด าเนนิงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยรวมทุกโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผูส้อน บุคลากรที่เก่ียวข้อง และนกัเรียน สามารถน าไป
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  การบริหารจัดการในสถานศึกษา  นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ โรงเรียนปลอดยาเสพติด ผู้เรียนสามารถน าแบบอย่างที่ดีไปใช้ในการด ารงชวีิตประจ าวันได้ 
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กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน ให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการด าเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับกลยุทธน์ี้ คือ 

1. การประชาสมัพนัธ์และรณรงค ์ให้บิดา มารดา และผูป้กครองสง่บุตรหลานเขา้เรียนตามนโยบายและแนวปฏบิัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ 100 %  
ในเขตอ าเภอ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพานน้อย ยกเว้นอ าเภอบางสะพาน เกณฑ์ได้เกณฑ์ได้99.96% เนื่องจากเป็น 
เด็กพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1 คน ซึ่งส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงให้ความช่วยเหลือแล้ว  ส่วนการติดตาม
เด็กตกหล่นกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557ส ารวจพบวา่มีเด็กที่ออกกลางคัน จ านวน 3 ราย
ไม่สามารถไปเรียนได้ตามเวลาปกติ ซึ่งส านักงานเขตพื้นที่ได้ด าเนินการช่วยเหลือโดยเตรียมจัดการเรียนการสอน  
นอกเวลาเรียนให้เด็ก ๓ รายดังกล่าว  

2. การให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูแนะแนว 
โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และวทิยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 
ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรที่เก่ียวกับวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลอืกให้นักเรียนได้ตัดสนิใจเลือกเรียนตามความเหมาะสม
และถนัดสามารถเรียนจบและประกอบอาชีพได้ 

3. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และเครือข่าย 
ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งปีการศึกษา  ๒๕๕๗ สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ครบ ๑๐๐ % การให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนที่ บ้านพักประสบอัคคีภัย  ประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น จ านวน ๘ แห่ง  ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จ านวน 39 แห่ง จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ 
TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา การพัฒนาความเข้มแข็ง 

4. งานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานท า โดยการอบรมครูแนะแนวให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนวโดยใช้รูปแบบ 
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบ 4 As Model  การอบรมพนักงานเจา้หน้าทีส่่งเสริมความประพฤตนิักเรียน
และนักศึกษา โดยหลักสูตรที่ใชอ้บรมให้ความรู้ ได้แก่ 
      - นโยบายการสง่เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
   - พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (หมวด 7 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 
      - บทบาทหนา้ที่ของพนักงานเจา้หน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนักศึกษา 
      - การฝึกทักษะด้านจิตวิทยาวัยรุ่น เทคนิคการให้ค าปรึกษา 
      - การฝึกภาคปฏิบัติ (ตามหลักสตูรกระทรวงศึกษาธิการ) 
      - แนวทางการปฏิบัตงิานส่งเสรมิความประพฤตนิักเรียนและนกัศึกษา   

5. การวางแผนการปฏิบัติและบทบาทอ านาจหน้าที่ด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ได้ 122 โรง คดิเป็น 100% พบวา่โรงเรียนด าเนนิงานตามแนวทางโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท าให้ปัญหาทุพโภชนาการลดลงมีโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนอื่น ๆ จ านวน ๓ แห่ง ได้แก่ 
     โรงเรียนขนาดเล็ก  ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินเทิน อ าเภอเมืองฯ 
     โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อ าเภอเมืองฯ 
      โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว อ าเภอบางสะพาน 
ส าหรับโรงเรียนบ้านวังน้ าเขียว ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดของโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 2557   
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6. การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ครูในสถานศึกษาขยายโอกาส
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมให้แก่นักเรียน  

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้ คือ  

1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะช านาญการพเิศษมีผู้เสนอ
รับการประเมิน จ านวน 25 ราย ได้รับการพิจารณาอนุมัต/ิปรบัปรุง จ านวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 72  ไม่อนุมัติ 
จ านวน 7 ราย คิดเปน็ ร้อยละ 28  

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเมื่อผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ วิธีการด าเนินงานทีถู่กต้องท าให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีข้อมูลส าหรับน ามา
วิเคราะห์ ประมวลผล ท าค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและเป็นฐานในการจัดท าบัญชีถือจ่ายท าให้ทราบยอดอัตราคงเหลือ 
อัตราเงินเดือน สามารถน าไปใชต้รวจสอบยอดจ านวนอัตราก าลงัข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับปริมาณงาน  

3. การเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรในองค์กรโดยการประชุมสัมมนา  
ศึกษาดูงาน และการแสดงมุฑิตาจิต เพื่อขวัญและก าลงัใจให้กับบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่  

4. การประชุมสัมมนาพฒันาศักยภาพผู้อ านวยการลูกเสือโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557  โดยการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ความดีของกระบวนการลูกเสือ ที่สามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาหน่วยงาน  

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารให้กับบุคลากรของส านักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ในสังกัดเก่ียวกับการใช้งานระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) ซึ่งเป็นครูหรือธุรการ โรงเรียนละ 1 คน 
จ านวน 122 คน เจ้าหนา้ที่ส านักงานเขตพืน้ที่ จ านวน 60 คน รวมทั้งสิน้ 182 คน ให้สามารถด าเนินงานสารบรรณ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของส านักงานและสถานศึกษา 

6.  พัฒนาศักยภาพลูกจา้งประจ า “สู่ความเปน็เลิศ” โดยการประชุมและศึกษาดงูาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ  

7. พัฒนาศักยภาพรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่ เป็นการสนับสนนุให้รองผู้อ านวยการในสังกัดทุกคน 
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

8. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระ พบธรรม น าชีวิต” และพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยการจัดประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและจัดพิธีมุฑิตาจิต ได้เชิญ
หน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้าง ในสงักัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธี จ านวน 44 คน  

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาหลกัธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้  

1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที ่ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน 
และบุคลากรทางการศึกษา โดยประชุมรับทราบนโยบาย  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ น าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงาน
แต่ละกลุ่ม/หน่วยฯ เป็นการติดตามงานของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกทางหนึ่ง   

2. การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ใน ๔ อ าเภอ คือ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน 
บางสะพานน้อย เข้าร่วมประชมุรับทราบนโยบาย ทิศทางการด าเนินงาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขีันธ์ เขต 1 หน้า จ 

 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผูบ้ริหารสถานศึกษาประจ าปี 2557  นอกจากจะเป็นการประชมุเพื่อชี้แจง
นโยบายการปฏิบัติงานให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักัดทราบแลว้ ยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีสติ ใชป้ัญญา 
โดยการฟังธรรมและนั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม น าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัและการปฏิบัตงิานที่ได้รบั
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ   

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน ผู้เข้าประชุม
เป็นข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่และขา้ราชการครูจากสถานศึกษาในสงักัด  

5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และการรายงาน
ผลตัวชีว้ัดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี (ARS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการชี้แจงความส าคัญของการ
จัดท าค ารบัรองและการรายงานผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง   

6. การพัฒนาสมรรถนะและเสรมิสร้างประสบการณ์บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยการจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย  และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 เปน็การเรียนรู้ประวัติศาสตร ์ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบา้น และไดแ้ลกเปลี่ยน ประสบการณ์ท างาน
จากหน่วยงานตา่งสังกัด   

7. การประชุมสัมมนาการบริหารและการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคล 
น าคณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุม 

8.  การจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อทดแทนอัตราที่ขาด เปน็การเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิงานบริการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้สะดวก รวดเร็ว  

9. การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเอกชน ประจ าปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการด าเนินงาน ระเบียบ กฎกระทรวง แนวปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ. ศ. 2554  

10. การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานหน่วยตรวจสอบภายในจัดอบรมสัมมนา 
เชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมตัวแทนศูนย์ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน   

11. การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีการติดตามประเมินผล โดยด าเนินการประเมินผล
ตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ. ศ. 2557  3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ผลการการประเมิน 
คะแนนคิดเปน็ร้อยละ 94.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม  

12. การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และการเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ด าเนินการประชาสัมพันธ์  
รับสมัคร และเลือกตั้ง   

13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  เป็นการประชุมให้ความรู้การกรอกข้อมูลสารสนเทศ
ให้กับครูผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาเพื่อจัดท าข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 
ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556  จัดท าข้อมูลนักเรียน/ครู  รายโรง ณ วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2556 จัดท าข้อมลูอาคาร ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง (B-OBEC)  และน าเผยแพร่  

14. การเร่งรัดก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการ ประจ าปงีบประมาณ 2557 
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏบิัติการ และการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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15. การประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการประกอบด้วย ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู 
ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่  ผู้แทนผูบ้ริหารสถานศึกษา  เพื่อก าหนดเป้าหมายคุณภาพ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน และผู้ปกครอง ที่เรียกว่าวาระ 2 ปี  
6 เป้าหมายคุณภาพ 

16. การส่งเสริมสนับสนนุการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอ าเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพในระดับเขตพื้นที่ ก ากับ
ติดตาม และนิเทศ โรงเรียนในเขตอ าเภอ 4 อ าเภอ โดยมีรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่เป็นประธานกรรมการ 
แต่ละอ าเภอ  

17. การอบรมเชิงปฏิบัติการพฒันาครูเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง
แรงบรรดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspring Science) โดยการจัดอบรมเชิงปฏบิัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนตามแนว (STEM Education)  

18. การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  
โดยใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการส านกังานเขตพื้นที่  การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและการติดตามคุณภาพการศึกษา 

ปัญหาอุปสรรค 
ของการด าเนินงานโดยรวม มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางส่วนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพื้นฐาน หรือส านักงานเขตพื้นที่ หรือการโอนเงินงบประมาณให้ล่าช้าท าให้การด าเนินงานต้องมีการปรับกระบวนการ 
ในโครงการ ปรับเวลาการด าเนนิงาน และปัญหาจากสถานที่การด าเนินโครงการไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ด าเนินการจัดอบรมไม่เพียงพอ ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมบางสว่นไม่ให้ความส าคัญ ซึ่งปัญหาดงักล่าวผู้รบัผิดชอบ
โครงการได้พยายามและตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตามเปา้หมายและวัตถุประสงค์ จน
บังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

ข้อเสนอแนะ 
จากผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด และบางโครงการผู้เข้าประชุม/อบรม 

ต้องการให้มีการจัดต่อเนื่อง การเพิ่มระยะเวลาการประชุม/อบรม เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน  
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพฒันาศักยภาพในการปฏบิัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการทางศึกษา 
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

      และทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นองค์กรขับเคลื่อนการเรียนรู้พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีคุณค่าต่อสังคม บนพื้นฐานของความเป็นไทยกา้วไกลสู่
ประชาคมอาเซียน 

พันธกิจ 
 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สนบัสนนุ และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานและน าไปสู่ประชาคมอาเซียน 

อัตตลักษณ์ 
 บุคลากรทรงคุณค่า มีจติอาสาและเป็นกัลยาณมิตร 

ค่านิยมองค์การ 
 องค์กรที่สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม เน้นความเป็นไทย ร่วมใจพฒันา 

เป้าประสงค์ 
 ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานและพัฒนาสู่ความเปน็เลิศ 
 ๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
อย่างมีคุณภาพทั่วถึงเสมอภาค 
 ๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 
 ๔. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา 
 ๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม่สาระเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยคา่เฉลี่ยผลการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ  
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝงัคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชวีิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมและห่างไกลยาเสพตดิ 
 กลยุทธ์ที่ ๓  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 หน้า ช 

 

 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา 

จุดเน้นการด าเนินงาน 

 ๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญและความสามารถทางวชิาการเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(Students’ Competencies) 
  ๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
(Students’ Charcteristics & Social Skills) 
  ๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with 
Special Needs) ประกอบด้วย 

 ๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
(Continuous Professional Development) 
  ๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลงัใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณธรรม (Incentives and Rewarding and Rewarding System) 
  ๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
ตามมาตรฐานวชิาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Profession Ethics) 

 ๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
  ๓.๑ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการด าเนนิงาน (Participation and Accountability) 
  ๓.๒ สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน 
(Management with Quality and Standards) 
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คณะที่ปรึกษาและคณะท างาน 

     คณะที่ปรึกษา 

๑. นายบุญเทียม  อังสวัสดิ์    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑       ประธานทีป่รึกษา  

๒. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
         ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ทุกท่าน      

๓. ผู้อ านวยการกลุ่ม และผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทุกท่าน 

     คณะท างาน 

๑. นายเฉลิมพล  พนิทอง    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                        ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑      หัวหน้าคณะท างาน 

๒. นางวรรณิภา  คฤหานนท์    ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 
๓. นางพิรีภรณ์  กุลชนะพิฑูรย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษ 
๔. นางสาวพีรณัญญ์  เผือกผ่อง    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
๕. นางเนาวรัตน์  เทียนศรี    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
๕. นางเสาวรรณี  ธรรมโร     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
๖. นางเกตุแก้ว  อัตตะ     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 
๗. นางสาวผ่องศรี  นิ่มน้อม    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
๘. นางปนิตา  เรืองฤทธิ์    เจ้าหนักงานธุรการ ช านาญงาน 
๙. นายปรัชญา  อาษา    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
๑๐. นายราชศักดิ์  แนน่แคว้น                    เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม 
๑๑. นางกนกวรรณ  ญาณกิตต ิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ   ผู้รวบรวมข้อมูล 

      สรุปผล/วิเคราะห์ผล/จัดท ารปูเล่ม 

 
 

*********************** 
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