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งานติดตามประเมินผลและรายงานผล กลุม่ นโยบายและแผน
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คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่บริหำรจัดกำรศึกษำ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีกำรจัดทำ
แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ โดยจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และมีกำรกำกับ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม ต่ำง ๆ
และสรุปรำยงำนผลเป็นเอกสำรฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงำนในสังกัด หน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทรำบ
ควำมเคลื่อนไหว ของกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ซึ่ง ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนนี้ได้รับควำมร่วมมือจำกบุคลำกรทุกท่ำน
ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่รับผิดชอบดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗ เอกสำรกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ 555
ฉบับนี้ หวังว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำน และขอขอบพระคุณบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑ ทุกท่ำนทีใ่ ห้ควำมร่วมมือทำให้เกิดเป็นเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๗
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ตุลำคม ๒๕๕๗

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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สภาพทั่วไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตาบลคลองวาฬ
อาเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ ๗๗๐๐๐ เนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ เป็นอาคาร ๓ ชั้น ๒ หลัง มีขอบเขต
ความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา ๔ อาเภอ มีสถานศึกษาในสังกัด จานวน ๑๓๓ แห่ง แบ่งเป็นสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๒๒ แห่ง โรงเรียนเอกชน จานวน ๑๑ แห่ง และมีสถานศึกษาสังกัดอื่น ๆ
ได้แก่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล) จานวน ๓ แห่ง สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
จานวน ๒ แห่ง
แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เขตบริการการศึกษา
สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๒

เขตบริการศึกษาของ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มี 4 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมืองฯ
อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
และอาเภอบางสะพานน้อย
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หน้า ๑

สัญลักษณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ต้นไม้ประจาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้นเกตุ

คาขวัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมืองทองเนื้อเก้า

มะพร้าวสัปปะรด

สวยสดหาดเขาถ้า

งามล้าน้าใจ
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หน้า ๒

ผู้บริหารสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
นายสุรวิท ทับเหล็ก
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายตั้ง อสิพงษ์
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายประเสริฐ ครอบแก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายสมหวง ขุนพรหม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายเฉลิมพล พินทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายไพรัช มณีโชติ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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หน้า ๓

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอนงค์ สาระบาล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางฐิติมา แก้วนิรัตน์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ

นางวรรณิภา คฤหานนท์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา

ต

นายสุรจิตต์ แย้มศรวล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวอรสา คูภากรณ์
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์
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นางสาวนรารัตน์ รักสม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

หน้า ๔

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
(กพท.)

นายวีระ สังข์เฉย
ประธานคณะกรรมการ

นายบุญชู อังสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเสริฐ ครอบแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายทองพัน ชูรส
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายจิรายุ สีมาพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรณชิต สิงหเสมานนท์
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายบุญศักดิ์ พัฒนราช
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา

นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียนทอง
ผู้แทนรับใบอนุญาต

นายไพรัช มณีโชติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติพงษ์ ชินวดี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางสายวสันต์ กาบัง
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นางกาญจนี เสียงเพราะ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวสุกัญญา บุญสะอาด
ผู้แทนครูสถานศึกษาเอกชน
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นายกัมพล หิรัญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ด.ต.ฐณะวัฒน์ ประดับ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่

หน้า ๕

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา
ผู้แทนคุรุสภา

นายสนิท สนธิพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ประธานคณะกรรมการ
นายคงพิสิฏฐ์ ไชยวงศ์
ผู้แทน อ.ค.ศ.

นายวีรชัย เกตุแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายสุรชัย แคลนกระโทก
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นายพิศิษฐ์ รอดทิม
ผู้แทนข้าราชการครู
นางสาวฉันทนา พวงเดช
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น

นายสุชาติ กรกิตติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
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หน้า ๖

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ผู้แทนผู้บริหารฯของรัฐ

นายอาจิณ คงสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นางสาวรวงแก้ว วงศ์คงเดิม
ผู้แทนผู้บริหารฯของเอกชน

นางสุนันท์ ประสพผล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยฯ

นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะฯ
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรทัย ทินวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
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นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

หน้า ๗

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ภายใต้ การกากับ ติดตาม ดูแล ของ
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยมี
กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้
“ ทบทวนอดีต คิดปัจจุบนั วาดฝันอนาคต สร้างความตระหนัก ส่งเสริมความพยายาม นิเทศติดตาม
ประเมินผล ประกาศเกียรติคุณ เกื้อหนุนการปฏิบัติ จัดสรรรางวัล” โดยยึดหลัก ๓ ท. ประกอบด้วย ทาทันที
ทาอย่างจริงจังด้วยความจริงใจ และทาให้ดีที่สดุ

การบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้มีการ
ประกาศมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้แก่

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๘

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๙

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ๒๕๕๗สพป.ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑

๑

1) วาระ ๒ ปี เป้าหมายคุณภาพสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ “๖ เป้าหมายคุณภาพ สู่ ๑ คุณภาพผู้เรียน” ประกอบด้วย
องค์ กรทีส่ ร้ างสรรค์
ยึดมัน่ คุณธรรม

ยิม้ แย้ มแจ่ มใจ
คิดดี ทาดี

การงานฉับไว

เต็มใจบริการ

ร่ วมใจประสาน

มีความรับผิดชอบ

อยู่ในกรอบวินัย

จิตใจเอื้ออาทร

แต่ งกายผ้ าไทย

สุ ภาพจากใจ

ให้ สัมมาคารวะ

เทคโนโลยีทนั สมัย

ก้ าวไกล สพป.

คุณภาพสานักงานเขตพื้นที่
สื บสานความเป็ นไทย

ยิม้ ไหว้ ทกั ทาย

ร่ วมใจพัฒนา

สถานทีง่ ามตา

บุคลากรร่ วมใจ

นักเรียนอิม่ ท้ อง

สอดคล้ องสุ ขภาพความปลอดภัย

แนะแนวแก้ ไขบรรเทาทุกข์

ปลอดภัย

ทุกข์

เป็ นบ้ านทีอ่ บอุ่น
เป็ นต้ นทุนแห่ งปัญญา

เรียนครบตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ชานาญการศึกษาค้ นคว้ า

สร้ างสุ ขด้ วยกิจกรรม

เวทีคนเก่ ง คนกล้ า

ก้ าวสู่ ประชาคมอาเซียน

พืน้ ฐานพืน้ ฐาน

คุณภาพโรงเรียน
เป็ นแหล่ งเพาะกล้ าความดี

เสริมสร้ างอัตลักษณ์เอกลักษณ์ ท้องถิ่นตน

ทุกคนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์

เจตจานงเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบัติ

เด่ นชัดจิตสาธารณะ

ความดี
เป็ นผู้นาวิถีชุมชน

ภูมทิ ศั น์

เป็ นศูนย์ วฒ
ั นธรรมชุ มชน

เป็ นแหล่ งฝึ กฝนภูมปิ ัญญา

เป็ นศูนย์ กลางการศึกษา

สวยงาม
รอบรู้ค่ คู ุณธรรม

รู้ เข้ าใจ ใช้ หลักการบริหาร

เป็นผู้นำวิชำกำร

พัฒนำตนพัฒนำงำนอยู่เป็นนิตย์

เชี่ยวชำญภำรกิจ

มีแผนกำรบริหำรงำนเด่นชัด

ผลสัมฤทธิต์ ำมเป้ำหมำย

เด็กปฐมวัยมีพฒ
ั นำกำร

ยุตธิ รรมกับบุคลำกรทุกท่ำนมี

มีจรรยำบรรณสมศักดิศ์ รี

ภำรกิจวิชำกำรเป็นใหญ่

เป็นแบบอย่ำงทีด่ ีมศี รัทธำ

สร้ำงควำมรู้คคู่ วำมดีให้เด็กไทย

ระบบไกลมำกศักดิศ์ รีมีงำนโชว์

คุณภำพผูบ้ ริหำรโรงเรียน
ปฏิบตั คิ รบกระบวนกำร

หน้ำ 9

บรรลุผลสัมฤทธิ์

ยึดธรรมำภิบำลเป็นฐำนหลัก

พิชติ กำรประเมิน

เชิงประจักษ์สสู่ ังคม

งำนประจักษ์มคี ณ
ุ ภำพตำมเป้ำหมำย

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ๒๕๕๗สพป.ประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑

๒

จัดกำรเรียนรูด้ ี

เชี่ยวชำญเตรียมกำรสอน

มีจริยธรรม

รับผิดชอบต่อหน้ำที่

นำควำมก้ำวหน้ำ

ใฝ่รใู้ ฝ่ศกึ ษำ

ศรัทธำวิชำชีพ

เป็นแบบอย่ำงทีด่ ี

ประดิษฐ์คดิ ใช้อปุ กรณ์

มีวินัยตรงเวลำ

วิธีสอนหลำกหลำยมำกมี

ผลสัมฤทธิก์ ิจกรรมดีตำมเป้ำหมำย

เสียสละมีจติ พอเพียง

รัก เมตตำศิษย์

คุณภำพครู
เพียรพัฒนำตน

สร้ำงสรรค์ผลงำน

รักศักดิศ์ รีควำมเป็นครู

กิจกรรมหลำกหลำย Child Center

กิจกรรมหลำกหลำย

สม่ำเสมอกระบวนกำร

กิจกรรมทำต่อเนื่อง

ครบเครื่องเรื่องกระบวนกำร

ผลงำนเด่นเป็นประจักษ์

ส่งเสริมกำรเรียนรู้

สอนควบคูค่ ณ
ุ ธรรม

รู้รักสำมัคคีสู่วิถีชุมชน

รู้รักสำมัคคี

เป้ำหมำยทีผ่ ู้เรียน

ประสำนเครือข่ำย

เชิดชูควำมเป็นไทย

ร่วมใจพัฒนำองค์กำร

พำกเพียรร่วมปฏิบตั ิ

เด่นชัดสร้ำงควำมสุข

ประสำนหลำยฝ่ำย

ผลที่ได้พึงพอใจ

คุณภำพกิจกรรมนักเรียน

มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน

คุณภำพผูป้ กครอง

แนบแน่นดำเนินกำร
ร่วมประสำนผลงำน
ประสำนควำมร่วมมือ

มีกำรประชำสัมพันธ์

น้อมนำสังคม
สร้ำงสรรค์กบั ชุมชน

สร้ำงสมประสบกำรณ์

ประสิทธิผลมีคณ
ุ ภำพ

หน้ำ 10

๓

2) มาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยกาหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ (O-NET) คือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕
3) “ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้”
4) ดาเนินการบริหารจัดการศึกษา ในรูปของคณะกรรมการ โดยแต่งตัง้ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อบริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
๓ ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับอาเภอ ระดับและระดับกลุ่มโรงเรียน เพื่อนานโยบายจากสานักงานเขตพื้นที่
สู่โรงเรียนโดยผ่านศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพระดับอาเภอ กลุ่มโรงเรียน พร้อมกระขายอานาจให้กับคณะกรรมการระดับต่าง ๆ
5) แต่งตั้งรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ รับผิดชอบ ดูแล ขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา
- ด้านโอกาสทางการศึกษา มีการบริหารจัดการเรื่องการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน การติดตามเด็กออกกลางคัน
การแนะแนวการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ด้านคุณภาพการศึกษา บริหารจัดการด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาสื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ ให้ความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก นิเทศติดตามผลการ
เรียนการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๑

- ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ด้านงานวิชาการ
งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไป โดยการมีส่วนร่วมจากคณะกรรมการ ๓ องค์คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมการเขตพื้นที่ (กพท.) คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม/ชมรม
วิชาชีพครู

- ด้านนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการพัฒนาการอ่านการเขียน จัดทานวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน
การเขียนให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ การขับเคลื่อนเกี่ยวกับ ASEAN มีโรงเรียนต้นแบบ ASEAN Learning
School เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านหลักสูตร การจัดกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๒

จานวนสถานศึกษาในเขตบริการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จาแนกเป็นรายอาเภอ

จานวน (สถานศึกษา)

รวม

อาเภอ

สังกัด สพป.

สช.

อปท.
(เทศบาล)

สอศ.

(โรงเรียน)

เมืองประจวบคีรีขันธ์

๓๖

7

3

1

๔7

ทับสะแก

๒๗

2

บางสะพาน

๓๖

๑

บางสะพานน้อย

๒๓

๑

รวม

122

11

๒9
1

๓8
๒๔

3

2

138

แหล่งข้อมูล ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ปีงบประมาณ 2557

แผนภูมิแสดงจานวนโรงเรียน

เมือง
ทับสะแก
บางสะพาน
บางสะพานน้อย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๓

จานวนนักเรียนในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗

ระดับชั้น

จานวนนักเรียน

รวม

จานวน
ห้อง

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

1,302

1,212

2,514

144

อนุบาล 2

1,361

1,276

2,637

150

รวมระดับก่อนประถม

2,663

2,488

5,151

294

ประถมศึกษาปีที่ 1

1,509

1,374

2,883

146

ประถมศึกษาปีที่ 2

1,451

1,339

2,790

146

ประถมศึกษาปีที่ 3

1,421

1,292

2,713

141

ประถมศึกษาปีที่ 4

1,422

1,378

2,800

139

ประถมศึกษาปีที่ 5

1,364

1,218

2,582

135

ประถมศึกษาปีที่ 6

1,153

1,048

2,201

130

รวมระดับประถมฯ

8,320

7,649

15,969

834

มัธยมศึกษาปีที่ 1

576

439

1,015

41

มัธยมศึกษาปีที่ 2

567

431

998

42

มัธยมศึกษาปีที่ 3

514

486

1,000

43

1,657

1,356

3,013

126

มัธยมศึกษาปีที่ 4

16

22

38

1

มัธยมศึกษาปีที่ 5

17

43

60

2

มัธยมศึกษาปีที่ 6

20

30

50

2

รวมมัธยมฯปลาย

53

95

148

5

รวมระดับมัธยมฯต้น

จานวนครู
ชาย

หญิง

335

943

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
แผนภูมิแสดงจานวนนักเรียนประจาปีการศึกษา 2557
ก่อนประถม
ประถม
ม.ต้น
ม.ปลาย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๔

รวม

1,278

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา

จานวน
นร.

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ไทย สังคม อังกฤษ คณิต วิทย์
สุขฯ ศิลปะ การงานฯ
2,200 47.35 39.04 33.19 48.04 40.92 64.88 51.71 58.11
1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61
-0.61 14.00 3.35 -2.72 4.90 -9.28 -3.17
2.50

2556
2557
+ เพิ่ม /
- ลด

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
47.91
49.03
1.12

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
จานวน
นร.

หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1

สพฐ.
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
สพฐ.

ไทย

สังคม อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขฯ

ศิลปะ

การ
งานฯ
1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61
487,499 44.03 49.03 32.88 36.77 40.97 50.77 44.24 55.24
2.71 4.01 3.66 8.55 4.85 4.83 4.30 5.37

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
49.03
44.24
4.79

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1

ระดับประเทศ
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
ระดับประเทศ

จานวน
นร.

ไทย

สังคม อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขฯ

ศิลปะ

การ
งานฯ
1,953 46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54 60.61
730,666 44.88 50.67 36.02 38.06 42.13 52.20 45.61 56.32
1.86 2.37 0.52 7.26 3.69 3.40 2.93 4.29

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

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๕

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
49.03
45.74
3.29

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา
2556
2557
+ เพิ่ม / - ลด

จานวน
นร.
624
840

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ไทย
สังคม อังกฤษ คณิต
วิทย์
สุขฯ
ศิลปะ
44.28 39.04 28.53 24.87 38.45 59.68 44.18
35.19 47.28 25.27 28.78 38.78 60.01 43.43
-9.09 8.24 -3.26 3.91 0.33 0.33 -0.75

การงานฯ
45.72
47.16
1.44

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
40.59
40.74
0.15

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้

จานวน
นร.

หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1
สพฐ.
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
สพฐ.

ไทย

สังคม

840
35.19 47.28
500,295 35.39 46.94
-0.20 0.34

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
อังกฤษ คณิต วิทย์ฯ
สุข
ศิลปะ
การ
-ลด
ศึกษาฯ
งานฯ
25.27 28.78 38.78 60.01 43.43 47.16 40.74
27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87 40.83
-1.82 -0.81 0.01 0.29 0.19 1.29
0.089

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1
ระดับประเทศ
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
ระดับประเทศ

จานวน
นร.

ไทย

สังคม

840
35.19 48.28
667,384 35.20 46.79
-0.01 1.49

อังกฤษ

คณิต

วิทย์ฯ

สุข
ศึกษาฯ
25.27 28.78 38.78 60.01
27.46 29.65 38.62 59.32
-2.19 -0.87 0.16 0.69

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
ศิลปะ
การ
-ลด
งานฯ
43.43 47.16 40.86
43.14 45.42 40.70
0.29 1.74 0.162

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

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๖

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา
2556
2557
+ เพิ่ม / - ลด

จานวน
นร.
44
49

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ไทย
สังคม อังกฤษ คณิต
วิทย์
สุขฯ
ศิลปะ
49.14 32.40 21.98 21.02 30.50 63.69 27.82
53.07 36.16 21.88 21.65 33.86 54.59 38.22
3.93 3.76 -0.10 0.63 3.36 -9.10 10.40

การงานฯ
48.77
51.84
3.07

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
36.92
38.91
1.99

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ สพฐ. ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
จานวน
นร.

หน่วยงาน

ไทย

สังคม

สพป.ประจวบฯ เขต1
49
53.07 36.16
สพฐ.
341,834 51.41 36.81
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
1.66 -0.65
สพฐ.

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขฯ

21.88 21.65 33.86 54.59
23.12 21.72 32.67 52.48
-1.24 -0.07 1.19 2.11

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
ศิลปะ
การ
-ลด
งานฯ
38.22 51.84 38.91
34.90 49.71 37.85
3.32 2.13 1.06

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557
คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1
ระดับประเทศ
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
ระดับประเทศ

จานวน
นร.

ไทย

สังคม

49
53.07 36.16
429,866 50.76 36.53
2.31 -0.37

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

สุขฯ

21.88 21.65 33.86 54.59
23.44 21.74 32.54 51.94
-1.56 -0.09 1.32 2.65

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
ศิลปะ
การ
-ลด
งานฯ
38.22 51.84 38.91
34.64 49.01 37.58
3.58 2.83 1.33

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

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๗

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระฯ
แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบปีการศึกษา 2556 กับ ปีการศึกษา 2557

ป.6

ม.3

ม.6

2556

47.91

40.59

36.92

2557

49.03

40.74

38.91

แผนภูมิที่ 2 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ กับ สพฐ.

ป.6

ม.3

ม.6

สพป.ปข.1 49.03 40.74 38.91
44.24 40.83 37.85
สพฐ.

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบระดับเขตพื้นที่ กับ ระดับประเทศ

ป.6

ม.3

ม.6

สพป.ปข.1 49.03 40.86 38.91
45.74 40.7 37.58
ประเทศ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๑๘

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2557 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา

ด้านภาษา
55.83
54.19
1.64

2557
2556
เพิ่มขึ้น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ด้านคานวณ
47.91
39.32
8.59

ด้านเหตุผล
53.60
49.26
4.34

รวมเฉลี่ย
52.45
47.59
4.86

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2557 กับ 2556

ด้านภาษา
ด้านคานวณ
ด้านเหตุผล
ปีการศึกษา
2557

ปีการศึกษา
2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อสอบกลาง
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2

ภาษาไทย
61.63
44.02
48.64
44.02
45.17

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
38.70
38.09
33.24
28.43

44.24
42.75
43.51
42.22

43.60
39.26

26.43
29.36

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557
ั้ ป.๒
ชน
ั้ ป.๔
ชน
ั้ ป.๕
ชน
ั้ ม.๑
ชน
ั้ ม.๒
ชน
ภาษาไทย

คณิตฯ

ส ังคมศึกษาฯ

วิทย์ฯ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

อ ังกฤษ

หน้า ๑๙

ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557
รายการ

คะแนนการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2556

ปีงบประมาณ 2557

มิติภายนอก

4.70078

4.00477

มิติภายใน

4.34322

4.20000

เฉลี่ยรวม

4.53696

4.05725

แหล่งข้อมูล : ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2558
ผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557
รายการ

คะแนนการดาเนินงาน
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

แหล่งข้อมูล : ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
และวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ 2558

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๒๐

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

2556

2557
มิตภ
ิ ายนอก

มิตภ
ิ ายใน

เฉลียรวม
่

แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ปีงบฯ
2556
กลยุทธ์ที่1
กลยุทธ์ที่ 4

ปีงบฯ
2557
กลยุทธ์ที่2
กลยุทธ์ที่ 5

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

กลยุทธ์ที่3
เฉลี่ยรวม

หน้า ๒๑

ผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เปรียบเทียบปีงบประมาณ 2556 กับปีงบประมาณ 2557

รายการ

ผลการประเมิน(ระดับคุณภาพ)
ประจาปีงบประมาณ
2556

2557

ดีมาก

ดีเยี่ยม

+ เพิ่มขึ้น/ - ลดลง

ผลการดาเนินงานขับเคลื่อนกลยุทธ์/
ผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ตามมาตรฐาน
สานักงานเขตพื้นที่ 3 มาตรฐาน

+

แหล่งข้อมูล : ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายตามกลยุทธ์ และผลการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่ตามมาตรฐาน 3 มาตรฐาน ของ สพฐ.

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๒๒

ผลการดาเนินงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ 2557
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่ โดยจัดทำโครงกำร/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับนโยบำย ของคณะรัฐบำล นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร
นโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำ เร่งพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกระดับ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำแก่ประชำกรทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำค พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เพื่อยกระดับฐำนะครูและวิชำชีพครูให้เป็นวิชำชีพชั้นสูง ส่งเสริมกำรศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน พัฒนำประสิทธิภำพ
กำรบริหำรจัดกำร โดยมีผลกำรดำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมใน ๕ กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

1. ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. 2556 (ครั้งที่ 63)
วัตถุประสงค์
1. ครูนักเรียนและประชำชนร้อยละ ๘๕ ที่เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจ
2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร
3. เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขัน ในระดับภำค ระดับประเทศ
4. เพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงเพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเขตพื้นที่ในระดับภูมิภำค
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ครู นักเรียนและประชำชนร้อยละ ๘๕ ที่เข้ำร่วมงำนมีควำมพึงพอใจ
2. นักเรียนร้อยละ ๘๕ ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันทำงด้ำนวิชำกำร
3. เพื่อส่งเสริมควำมสำมำรถนักเรียนสู่เวทีกำรแข่งขันในระดับภำค ระดับประเทศ
4. เพื่อจัดนิทรรศกำรแสดงผลงำนของเขตพื้นที่ในระดับภูมิภำค
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะประสบกำรณ์ นำไปใช้ในกำรดำรงชีวิต
2. นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพิ่มพูนประสบกำรณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ระดับภำค
ระดับประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนนักเรียนที่ได้รบั กำรคัดเลือกเป็นตัวแทนกำรประกวดแข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทกุ ระดับ
2. จำนวนนักเรียนทีช่ นะเลิศ กำรแข่งขันระดับภำคและระดับประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดงำนเปิดโลกวิชำกำรสำนฝันสูง่ ำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนภำคกลำงและภำคตะวันออก ครั้งที่ 63
ระหว่ำงวันที่ 10 - 12 ตุลำคม 2556 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับเขตพื้นที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับภำค
ณ จังหวัดเพชรบุรี
2. นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นทีไ่ ปแข่งขันระดับภำค ณ จังหวัดเพชรบุรีระหว่ำงวันที่ 24 – 26
ธันวำคม 2556 และจัดนิทรรศกำรเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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3. นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 13 กิจกรรม ได้แก่
3.1 ประกวดโครงงำนคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4- 6 โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.2 ประกวดสวดมนต์แปลระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนดอนสำรำญ อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.3 กำรแข่งขันสร้ำงภำพด้วยกำรปะติด ชัน้ ประถมศึกษำปีที่1 - 3 โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.4 กำรแข่งขันกำรสร้ำงภำพด้วยกำรปะติดชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี ๑
อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.5 กำรแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้ำยไชยรำช อำเภอบำงสะพำนน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.6 กำรแข่งขันกำรบรรเลงปี่พำทย์ไม้นวมเครื่องสำยวงเล็กชัน้ ประถมศึกษำปีที่1 - 6 โรงเรียนอนุบำล
ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.7 กำรแข่งขันกำรบรรเลงปี่พำทย์ไม้นวมเครื่องสำยวงเล็กชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนธนำคำรออมสิน
อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.8 กำรแข่งขันกำรบรรเลงวงปี่พำทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนธนำคำรออมสิน
อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.9 กำรแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชำยชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน
อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.10 กำรแข่งขันแปรรูปอำหำรชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 โรงเรียนบ้ำนทองมงคล อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.11 กำรแข่งขันใช้เข็มทิศและกำรคำดคะเน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ
อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.12 กำรแข่งขัน Cross word ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนวัดดอนยำง อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.13 กำรแข่งขันคณิตศำสตร์ในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 โรงเรียนบ้ำนบึง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย นักเรียนได้เข้ำร่วมกิจกรรมระดับเขตพื้นที่
ทุกโรงเรียน ทุกกิจกรรม ครูผู้สอน และผู้ปกครองมีควำมพึงพอใจที่นักเรียนได้มีโอกำสแสดงออก
และเป็นตัวแทนประกวดแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ ระดับภำค และระดับประเทศ
ปัญหาอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ ควรเพิ่มงบประมำณสำหรับค่ำอำหำรนักเรียน ค่ำพำหนะของครู นักเรียน ที่เป็นตัวแทน
ระดับเขตพื้นทีไ่ ปแข่งขันระดับภำค/ระดับประเทศ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 508,100 บำท เบิกจ่ำย ๙๘.๕๖ %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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2 โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบและวินิจฉัยควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเสียงและควำมเข้ำใจในกำรอ่ำนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5
2. เพื่อตรวจสอบผลกำรพัฒนำนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มีปัญหำกำรอ่ำน
จำกกำรคัดกรองควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียน
3. เพื่อแก้ไขปัญหำและเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 2 และชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5 ทุกคนได้รับกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรอ่ำน
2. ตรวจสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ที่มี
ผลกำรทดสอบจำกกำรคัดกรอง อยู่ในระดับปรับปรุง อ่ำนไม่ได้และไม่มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน จำนวน
131 โรงเรียน
3. จัดทำชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 150 เล่ม
มอบให้ครูผู้สอนภำษำไทย ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน
เชิงคุณภำพ
1. กำรทดสอบวัดควำมสำมำรถในกำรอ่ำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผลกำรทดสอบมีควำมถูกต้องเที่ยงตรงสำมำรถคัดกรองนักเรียนเพื่อหำเด็กที่มีปัญหำกำรอ่ำน นำมำซ่อมเสริม
และพัฒนำในปีกำรศึกษำ 2557
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 ได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
ผลการดาเนินงาน
1. ในระดับโรงเรียนมีกำรดำเนินงำน ดังนี้
ระดับโรงเรียน
1) จัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนภำษำไทย/กำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้
2) กำหนดนโยบำยให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ของนักเรียน
3) ประสำนผูป้ กครองให้มีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ
4) นำผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำน ผลกำรสอบวิชำภำษำไทย ทุกระดับชั้น มำวำงแผนพัฒนำ
กำรสอน
5) กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูค้นคว้ำหำวิธีกำร รูปแบบ และจัดทำ จัดหำนวัตกรรม สื่อแบบฝึก
ที่ใช้แก้ปญ
ั หำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ และติดตำมกำรใช้สื่อชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) ที่เขตพื้นที่
จัดทำให้โรงเรียนในสังกัด
6) นิเทศ ติดตำม และทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน
ระดับห้องเรียน
1) ครูทำข้อมูลนักเรียนที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้และไม่มีควำมเข้ำใจในกำรอ่ำน ทุกชัน้ เพื่อจัดกิจกรรม
ในกำรแก้ไขปัญหำ
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2) จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนำศักยภำพนักเรียนด้ำนกำรอ่ำน เขียน คิดวิเครำะห์ โดยให้จัดในช่วงก่อน
เข้ำเรียน พักกลำงวัน หรือหลังเลิกเรียน อย่ำน้อย 2 คำบเรียน/สัปดำห์
3) จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนกำรคิดวิเครำะห์และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น
กำรทำโครงงำน กำรสืบค้นข้อมูล
4) จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน เป็นประจำทุกวัน ได้แก่ เขียนตำมคำบอก
ท่องอำขยำย ครูผู้สอน อ่ำนภำษำไทยให้นักเรียนฟัง แล้วถำมคำถำมตำมแนว 5 w 1 H (ใคร ทำอะไร
ที่ไหน เมื่อไร อย่ำงไร และทำไม) กำรพูดรำยงำนข่ำวเสนอภำษำไทยวันละคำ หน้ำชัน้ เรียน
5) ทุกห้องเรียนจัดมุมภำษำไทย
6) จัดหำนวัตกรรม สื่อ แบบฝึก ที่ใช้แก้ปัญหำกำรอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
7) ทำแผนซ่อมเสริมนักเรียนที่มปี ญ
ั หำอ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้
8) เพิ่มกำรใช้ข้อสอบแบบเขียนตอบแบบสั้นและแบบยำวเมื่อจบหน่วยกำรเรียน
2. กำรจัดทำชุดฝึกทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญจำกประโยค
ชุดที่ 2 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญจำกข้อควำม บทควำม ข่ำวเหตุกำรณ์
ชุดที่ 3 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญจำกนิทำน เรื่องสั้น
ชุดที่ 4 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญจำกบทร้อยกรอง
ชุดที่ 5 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญจำกเพลง
ชุดที่ 6 ฝึกกำรอ่ำนจับใจควำมสำคัญโดยกำรเขียนผังควำมคิด
3. ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถในกำรอ่ำนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6 อ่ำนออกเสียง ควำมเข้ำใจ
ในกำรอ่ำน ดังนี้
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 3,321 คน ระดับดี 46.73% ไม่ผำ่ นกำรทดสอบ
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%
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 2,848 คน ระดับดี 61.29% ไม่ผำ่ นกำรทดสอบ
8.85%
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 2,590 คน ระดับดี 56.25% ไม่ผำ่ นกำรทดสอบ
10.89%
- ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 นักเรียนทั้งหมด (รวมเด็กพิเศษ) 456 คน ระดับดี 58.55% ไม่ผ่ำนกำรทดสอบ
6.58%
4. ผลกำรดำเนินกำรเร่งรัดคุณภำพกำรอ่ำนรู้เรื่องและสื่อสำรได้ ปีกำรศึกษำ 2556 ดังนี้
- ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อกำรประกันคุณภำพนักเรียน ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 3
ปีกำรศึกษำ 2557 (NT) มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทย ควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทย เฉลี่ยร้อยละ 54.19
เพิม่ ขึ้นจำกปีกำรศึกษำ 2555 ร้อยละ 8.33
- ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติขั้นพืน้ ฐำน ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 (O-NET)
มีผลสัมฤทธิ์กำรเรียนภำษำไทย เฉลี่ยร้อยละ 47.35 สูงกว่ำระดับประเทศ (ระดับประเทศเฉลี่ยร้อยละ 43.62)
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- จำนวนนักเรียนที่อ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 ลดลง
ร้อยละ 5 ลดลงจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ร้อยละ 11.51
- จำนวนนักเรียนทีอ่ ่ำนไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 ลดลง
ร้อยละ 11.52 ลดลงจำกภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 ร้อยละ 11.51
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
100,000 บำท เบิกจ่ำย ๙๘.๓๕%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

3. โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนาผู้เรียน (LAS) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 กลุ่มสำระภำษำไทย
และคณิตศำสตร์
2. เพื่อประเมินผลสัมฤทธิท์ ำงกำรเรียนของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2556 และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2
5 กลุ่มสำระหลัก
3. เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประเมิน NT ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2557
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 3,276 คน ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำนวน 2,702 คน และ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 จำนวน 1,498 คน ได้รับกำรประเมินทุกคน
2. มีข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระหลัก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2 , 5 และมัธยมศึกษำปีที่ 2
เชิงคุณภำพ
1. กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริสุทธิ์ โปร่งใส ยุติธรรม
2. ผลกำรประเมินสำมำรถนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที 2, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ได้รับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
2. กำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนมีประสิทธิภำพ บริสทุ ธิ์โปร่งใสยุติธรรม
3. มีข้อมูลผลกำรประเมินรำยบุคคล รำยโรงเรียนและระดับเขตพื้นที่เพื่อใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
1. จัดทำเครื่องมือประเมินชั้นประถมศึกษำปีที่ 2, 5 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ทำคูม่ ือกำรประเมินให้คณะกรรมกำรดำเนินกำร
3. ประเมินผลโดยกำรสอบวันที่ 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 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 กลุ่มสำระหลัก (ภำษำไทย คณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
สังคมศึกษำฯ ภำษำอังกฤษ) ปีกำรศึกษำ 2556 คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ 36.85
ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 249,554 บำท เบิกจ่ำย ๙๗.๙๘ %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

4. การพัฒนาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
วัตถุประสงค์
1. ศึกษำรวบรวมนวัตกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนคำนวณ (Numeracy) จำกแหล่งต่ำง ๆ
นำมำสังเครำะห์จัดทำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ระดับชั้นปฐมวัย – ป. 3 อย่ำงเป็นรูปธรรม
2. จัดทำคู่มือกำรใช้ชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) และแนวทำงกำรนำไปพัฒนำนักเรียน
3. ประชุมชี้แจงกำรนำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ลงสู่กำรปฏิบัติอย่ำงจริงจังในระดับ
ชั้นเรียน
4. นิเทศ กำกับ ติดตำมโดยคณะกรรมกำรระดับต่ำง ๆ อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องทั่วถึง
เป้าหมาย
1. สร้ำงชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) เป็นรูปแบบกำรพัฒนำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 อย่ำงเป็นรูปธรรมระดับชั้น ปฐมวัย ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 , 2, 3
2. ครูผู้สอนในระดับชั้นเรียนนำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) ไปใช้พัฒนำนักเรียนอย่ำงจริงจัง
3. นิเทศ ติดตำม อย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องทั่วถึง โดย
- ผู้บริหำรโรงเรียนและครูวชิ ำกำรดำเนินกำรนิเทศภำยใน
- คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับอำเภอ กำกับติดตำม ระดับอำเภอ
- คณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) กำกับติดตำมระดับเขตพื้นที่
4. นักเรียนระดับชัน้ ปฐมวัย – ป. 3 ได้รับกำรพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และคณิตศำสตร์ (Numeracy) จนสำมำรถ
อ่ำนออกเขียนได้และคิดเลขเป็นตำมระดับสำมำรถร้อยละ 100
ตัวชี้วัด
1. ชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) และ (Numeracy) ทั้ง 8 ชุด ที่คุณภำพระดับดีมำก
2. ครูผู้สอนในระดับชั้นเรียนนำชุดพัฒนำภำษำไทย (Literacy) คณิตศำสตร์ (Numeracy) ไปใช้พัฒนำนักเรียน
ร้อยละ 100
3. คณะกรรมกำรแต่ละระดับ นิเทศ กำกับ ติดตำมต่อเนื่องทั่วถึงอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมแสดงผลพัฒนำ
4. นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยร้อยละ 100 อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
1. ศึกษำรวบรวมนวัตกรรมกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนกำรคำนวณ (Numeracy) จำก
แหล่งต่ำง ๆ อำทิ งำนวิจัย Best Practice ของครู
2. สังเครำะห์จัดทำรูปแบบกำรพัฒนำและชุดกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนภำษำ (Literacy) และด้ำนกำรคำนวณ
(Numeracy) ให้เป็นรูปแบบเฉพำะของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ
จัดทำคู่มือกำรใช้
3. จัดพิมพ์และสำเนำลงแผ่นซีดีรอม เพื่อส่งมอบให้โรงเรียนละ 1 ชุด จำนวน 200 ชุด
4. ประชุมชี้แจงกำรนำชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทย (Literacy) และชุดเสริมทักษะด้ำนคำนวณ
คณิตศำสตร์(Numeracy) ไปปฏิบัติอย่ำงจริงจังในระดับชั้นเรียน ประกำศวำระ 3 ปี กำรพัฒนำภำษำไทย
คณิตศำสตร์ แต่ละอำเภอ ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 กันยำยน 2557
5. ประเมินผลและจัดสรุปรำยงำนผลระยะที่ 1 โดยคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรระดับอำเภอและศึกษำนิเทศก์ และปรับปรุงพัฒนำรูปแบบ
6. ประเมินผลและจัดสรุปรำยงำนผลระยะที่ 2 คัดสรรโรงเรียนที่ดำเนินกำรได้ประสบผลสำเร็จเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดี
7. ชุดเสริมภำษำไทย และคณิตศำสตร์ ประกอบด้วย
7.1 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 ได้แก่
ชุดที่ 1 กำรอ่ำนสะกดคำและเขียนคำ
ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกประโยค ข้อควำม ข่ำวและเหตุกำรณ์
ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำนและเรื่องสั้น
ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกเพลงและบทร้องเล่น
ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทร้อยกรอง
7.2 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 2 ได้แก่
ชุดที่ 1 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกประโยค ข่ำวและเหตุกำรณ์
ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำน
ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทโฆษณำ
ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกป้ำยภำพสัญลักษณ์
ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกข้อควำม
ชุดที่ 6 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทร้อยกรอง
7.3 ชุดเสริมทักษะกำรอ่ำนจับใจควำมภำษำไทยชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
ชุดที่ 1 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกประโยค
ชุดที่ 2 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกข้อควำม บทควำม บทโฆษณำ ข่ำวและเหตุกำรณ์
ชุดที่ 3 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกนิทำนและเรื่องสั้น
ชุดที่ 4 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกบทร้อยกรอง
ชุดที่ 5 กำรอ่ำนจับใจควำมจำกเพลง
ชุดที่ 6 กำรอ่ำนจับใจควำมโดยกำรเขียนผังควำมคิด
7.4 ชุดเสริมทักษะกำรคิดคำนวณคณิตศำสตร์ชนั้ ประถมศึกษำปีที่ 1 - 3
ชุดที่ 1 จำนวนน่ำรู้
ชุดที่ 2 คู่หูกำรวัด
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ชุดที่ 3 มหัศจรรย์เรขำคณิต
ชุดที่ 4 พิชิตแบบรูป
ชุดที่ 5 ปัญหำน่ำคิด
ชุดที่ 6 คณิตคิดเร็ว
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 601,178 เบิกจ่ำย ๘๓.๑๗%
5 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบท
ประจวบคีรีขันธ์

.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำด้วยกำรสอนแบบมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อเป็นรูปแบบกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็กและโรงเรียนนำร่อง
3. เพือ่ แก้ปัญหำกำรมีครูไม่ครบชั้นในโรงเรียนขนำดเล็ก
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ
1. สร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์
2. ทดลองใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 โรงเรียน
3. มีรูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์ที่มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์
4. นักเรียนในโรงเรียนทดลองมีคุณภำพกำรศึกษำสูงขึน้ ทุกสำระ
5. มีโรงเรียนต้นแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับประถมศึกษำตำมแนวคิดมอนเตสซอรีในบริบทประจวบคีรีขันธ์
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. จัดกำรเรียนรู้แบบคละชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 โดยจัดศูนย์กำรเรียนรู้ 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ มีสื่อ อุปกรณ์
ประจำศูนย์ มีวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ
- ให้เด็กเข้ำศึกษำเรียนรู้ตำมศูนย์กำรเรียนรู้ โดยครูเป็นผูส้ ำธิตบทเรียน
- เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองตำมควำมสนใจ
- ครูสังเกตพฤติกรรมบันทึกข้อมูลวำงแผนพัฒนำเด็กรำยบุคคลตำมศักยภำพ
- สำหรับเนื้อหำที่ยังไม่มีสื่อ อุปกรณ์ ตำมแนวคิดมอนเตสซอรี่ในบริบทประจวบคีรีขันธ์ จะจัดกำรเรียนรู้ตำมปกติ
สำหรับกำรวัดและประเมินผลใช้กำรประเมินสภำพจริง ทดสอบด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ อยู่ระหว่ำงทดลองระยะที่ 1
สรุปผลได้ในระยะที่ 2 เดือนมีนำคม 2558
2. คุณภำพกำรศึกษำทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ดูผลกำรประเมิน LAS, NT และกำรประเมินผลขอโรงเรียนปลำยปีกำรศึกษำ
2558 )
3. ผู้บริหำรและครู ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 6 มีควำมพึงพอใจต่อโครงกำร สำหรับควำมพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้ปกครองจะมีกำรสอบถำมในเดือนมีนำคม 2558
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 1. เป็นแนวกำรสอนทีน่ ่ำสนใจ สำมำรถส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้รำยบุคคล เด็กมีอิสระ เด็ก ครู มีควำมสุข
2. ควรเผยแพร่แนวคิดนี้ไปโรงเรียนอื่น ๆ
3. ควรมีกำรพัฒนำครูให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น
4. ควรจัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงมีคุณภำพ จะได้เป็นแหล่งศึกษำเรียนรู้ได้
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 199,800 บำท เบิกจ่ำย 72.47%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

6. นิเทศเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบและสัมมนาศึกษานิเทศก์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำตำมเกณฑ์ที่กำหนด 5 ด้ำน
3. เพื่อนิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนในสังกัด
4. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ตำมควำมต้องกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. เพื่อส่งเสริมกระบวนกำรวิจยั และพัฒนำของศึกษำนิเทศก์ทงั้ ระบบ
6. เพื่อนำเสนอผลกำรปฏิบัติทดี่ ีของศึกษำนิเทศก์
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. นิเทศกำรศึกษำโรงเรียนในสังกัดและสถำนศึกษำเอกชน จำนวน 131 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง/ปี
2. นิเทศติดตำมผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 โรงเรียน ๆ ละ 2 ครั้ง/ภำคเรียน
3. สัมมนำศึกษำนิเทศก์ จำนวน 16 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ระยะเวลำ 2 วัน
เชิงคุณภำพ
1. พัฒนำคุณภำพโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กำหนด 5 ด้ำน
คือ คุณภำพโรงเรียน คุณภำพผู้บริหำร คุณภำพครู คุณภำพนักเรียน คุณภำพกิจกรรม
2. พัฒนำศึกษำนิเทศก์ตำมควำมต้องกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 16 คน ๆ ละ 1 ครั้ง ระยะเวลำ 3 วัน
3. ประชุมผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
จำนวน 3 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน
4. นำเสนอผลกำรปฏิบัตงิ ำนทีด่ ี (Best Practice) จำนวน 16 คน ๆ ละ 1 เรื่อง
ตัวชี้วัด
1. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรม
2. รำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ผลการดาเนินงาน
1. กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ดำเนินกำรนิเทศโรงเรียนในสังกัด จำนวน 131 โรงเรียน ๆ ละ 1 - 2 ครั้ง/
ภำคเรียน เพื่อพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑ์ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ลักษณะกำรนิเทศ คือ
1.1 นิเทศตำมกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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1.2 นิเทศติดตำมโครงกำร/งำนตำมนโยบำย
1.3 นิเทศโรงเรียนในศูนย์ทรี่ ับผิดชอบ
1.4 นิเทศร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 19 ศูนย์ ประกอบด้วย
1) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบ่อนอก
2) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 1
3) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 2
4) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำวน้อยนิคม 3
5) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนคลองวำฬ
6) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยทรำย
7) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนห้วยยำง
8) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทับสะแกนำหูกวำง
9) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนเขำล้ำนพัฒนำ
10) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนอ่ำงทอง
11) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนธงชัย
12) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนแม่รำพึงพงศ์ประศำสน์
13) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนชัยเกษม
14) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนกำเนิดนพคุณ
15) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล
16) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนบำงสะพำน
17) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนไชยรำชช้ำงแรก
18) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนทรำยทอง
19) ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำกลุ่มโรงเรียนปำกแพรก
1.5 นิเทศตำมมติคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.)
2. กำรนิเทศเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยกำรดำเนินกิจกรรม ดังนี้
2.1 ศึกษำดูงำนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยโสธร เขต 1
2.2 ศึกษำดูงำนด้ำนกำรศึกษำปฐมวัย (Montesery) ณ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำศรีสะเกษ เขต 1
2.3 นิเทศสถำนศึกษำในสังกัด จำนวน 131 แห่ง ๆ ละ 1 ครั้ง
3. นำศึกษำนิเทศก์เข้ำร่วมประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร ระหว่ำงวันที่ 3 – 5 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์
พัทยำ จังหวัดชลบุรี
4. กำรดำเนินโครงกำรบรรลุผลตำมวัตถุประสงค์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
160,000 และจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 117,600 บำท รวมงบประมำณ
ทั้งสิ้น 277,600 บำท เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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7. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (1)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรและสถำนศึกษำสู่ประชำคมอำเซียน
2. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ประสำนงำนศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ (PEER)
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. พัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ประสำนงำนศูนย์ PEER และครูเครือข่ำยร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน จำนวน 10 ครั้ง
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ จำนวน 130 คน
ระยะเวลำ 3 วัน
3. จัดประชุมเสวนำศูนย์เครือข่ำยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) จำนวน 4 ศูนย์ ๆ ละ
1 - 2 วัน
เชิงคุณภำพ
ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) ทุกศูนย์ มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียน
กำรสอนเป็นแบบอย่ำงได้
ตัวชี้วัด
ผลกำรประชุมปฏิบัติกำร
ผลการดาเนินงาน
พัฒนำบุคลำกรร่วมกับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนครูภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ และประชุมเสวนำศูนย์ PEER CENTER 4 ศูนย์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 565,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น 56.70%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

8. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (2)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเตรียมควำมพร้อมของครู นักเรียนและสถำนศึกษำสูป่ ระชำคมอำเซียน
2. เพือ่ พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำตอนต้นโดยกำรจัดค่ำย
ภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน
3. เพื่อนิเทศ กำกับ ประเมินผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูรอ้ นระดับประถมศึกษำ
และมัธยมศึกษำตอนต้น

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อนระดับประถมศึกษำ จำนวน 100 คน/1 ครั้ง
2. จัดค่ำยภำษำอังกฤษสู่อำชีพแบบเข้มระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 100 คน/1 ครั้ง
เชิงคุณภำพ
ศูนย์พฒ
ั นำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) ทุกศูนย์มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นแบบอย่ำงได้
ตัวชี้วัด
ผลกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อนระดับประถมศึกษำให้กับนักเรียนในสังกัด ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 5
จำนวน 100 คน
2. จัดเข้ำค่ำยภำษำอังกฤษภำคฤดูร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำร่วมกิจกรรม)
1. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต้องกำรให้จัดกิจกรรมอีก และควรจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์มำกกว่ำนี้
2. สถำนที่ส่วนมำกเห็นควรปรับปรุง
3. ระยะเวลำกำรจัดกิจกรรมนำนไป
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 720,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น 94.44%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

9. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (3)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำศึกษำนิเทศก์ ครูผู้ประสำนงำนศูนย์เครือข่ำย PEER Center เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนศูนย์ PEER
2. เพื่อนิเทศติดตำมและพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษสำหรับครู บุคลำกรเขตพื้นที่และผูบ้ ริหำรโรงเรียนในสังกัด
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจสำหรับศึกษำนิเทศก์ผู้บริหำรโครงกำร ครูผู้ประสำนงำนศูนย์ PEER ร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทั้งในส่วนกลำง จำนวน 5 คน จำนวน 1 ครั้ง 2 วัน
2. นิเทศติดตำมกำรดำเนินงำนศูนย์ PEER จำนวน 4 ศูนย์ ๆ ละ 2 ครั้ง /ภำคเรียน
3. นิเทศติดตำมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษของโรงเรียนในสังกัดร่วมกับศูนย์ PEER จำนวน 122 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
1. ศูนย์พัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ (PEER) 4 ศูนย์ มีควำมเข้มแข็งและจัดกำรเรียนกำรสอน
เป็นแบบอย่ำงได้
2. โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรกับผู้อื่นได้ถูกต้องตำมกำลเทศะ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำนศูนย์ PEER
ผลการดาเนินงาน
พัฒนำศึกษำนิเทศก์ ผู้รบั ผิดชอบโครงกำร /ผู้ประสำนงำน PEER CENTER / ครูเครือข่ำย ร่วมกับสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำกนั้น นำไปใช้เพื่อกำรนิเทศผลกำรดำเนินงำนของศูนย์ PEER /โรงเรียน
จำนวน 131 โรงเรียน ซึ่งศูนย์ PEER / โรงเรียน สำมำรถดำเนินกำรจัดค่ำยภำษำอังกฤษได้ครบทุกโรงเรียน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 35,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๕.๒๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๑๐. ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2557 (4)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) แก่ ครูภำษำอังกฤษ
ระดับประถมศึกษำโรงเรียนในสังกัด
2. เพื่อจัดอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำหรับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้บริหำร
สถำนศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. อบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิงควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) แก่ครูภำษำอังกฤษ
ระดับประถมศึกษำในสังกัด จำนวน 100 คน 1 วัน
2. จัดอบรมพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรสำหรับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผูบ้ ริหำร
สถำนศึกษำ จำนวน 80 คน 20 ชั่วโมง
เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำที่ผำ่ นกำรอบรมทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิง
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ
2. บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่ได้รบั กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ
เพื่อกำรสื่อสำรสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในกำรปฏิบัติงำนและสื่อสำรกับชำวต่ำงประเทศได้
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. จัดอบรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกรอบอ้ำงอิง CEER ให้กับครูผู้สอนภำษำอังกฤษชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 6
จำนวน 130 คน
2. พัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษสำหรับผู้บริหำรโรงเรียนและบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
จำนวน 215 คน
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 130,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

1๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2556
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินควำมสำมำรถพื้นฐำนที่จำเป็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ในด้ำนภำษำ
(Literacy) ด้ำนคำนวณ (Numeracy) และด้ำนเหตุผล (Reasoning ability)
เป้าหมาย
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน และสำนักงำนบริ หำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ในเขตรับผิดชอบ
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 131 โรงเรียน นักเรียนจำนวน 3,222 คน
ได้รับกำรประเมินทุกคน
ตัวชี้วัด
1. บอกควำมหมำยของคำและประโยคจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน
2. บอกควำมหมำยของเครื่องหมำยสัญลักษณ์
3. ตอบคำถำมจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน
4. บอก เล่ำ เรื่องรำวที่ได้จำกกำรฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงง่ำย ๆ
5. คำดคะเนเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำน
6. สื่อสำรควำมรู้ ควำมเข้ำใจข้อคิดเห็นจำกเรื่องที่ฟัง ดู และอ่ำนอย่ำงเหมำะสม
ผลการดาเนินงาน
1. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับเขตพื้นที่ ด้ำนภำษำ
ด้ำนคำนวณ ด้ำนเหตุผล รวมคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 47.59 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2555 เท่ำกับร้อยละ 2.48
2. ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ระดับเขตพื้นที่เทียบกับ
ระดับประเทศ มีคะแนนเฉลีย่ รวมระดับเขตพื้นที่สงู กว่ำระดับประเทศเท่ำกับร้อยละ 3.48
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 85,815 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๖.๓๘%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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1๒. โครงการรักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำและส่งเสริมทักษะควำมสำมำรถนักเรียนด้ำนภำษำไทย
2. เพื่อพัฒนำนักเรียน ครูและศึกษำนิเทศก์ให้มีควำมรู้ มีประสบกำรณ์ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดประกวดแข่งขันทักษะภำษำไทย 1 วัน นำนักเรียนที่ชนะเลิศไปประกวดแข่งขันในระดับประเทศ 3 ระดับชัน้
จำนวน 7 กิจกรรม
2. ศึกษำนิเทศก์ภำษำไทย จำนวน 1 คน ประชุมอบรม ณ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน
จำนวน 2 ครั้ง 6 วัน เกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรอ่ำน คิดวิเครำะห์และเขียนสื่อควำม
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนทุกชั้นได้รบั กำรพัฒนำให้มีควำมสำมำรถด้ำนภำษำไทยอย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
2. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำให้มผี ลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนภำษำไทยสูงขึ้น ร้อยละ 5
ผลการดาเนินงาน
1. กิจกรรมกำรแข่งขันทักษะภำษำไทยของนักเรียน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันทักษะภำษำไทยวันที่ 17 มิถุนำยน 2557 จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่
1.1 กิจกรรมเขียนเรื่องจำกภำพ ระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 – 3
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงขวัญใจ ภูวรณ์ และ เด็กหญิงนัชชำ ทิพย์วงศ์ โรงเรียนบ้ำนคลองลอย
อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงจินดำหลำ เชลทองหลำง และเด็กชำยวชิรวิทย์ พ่วงพูน
โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงน้ำหวำน ตำหนุ่ย และเด็กหญิงวรำงคณำ ป้อมใหญ่
โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงฐิติมำ จิตรสมดี และเด็กหญิงอรวีร์ เสียงแหลม โรงเรียน
หำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงชนิกำนต์ วีระกิจโกศล และเด็กหญิงณัฐธิดำ ฤทธิป์ ระเสริฐ
โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
1.2 กิจกรรมเขียนตำมคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กชำยอินทัช สุนทรศัพท์ โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวณิชยำ พึ่งแตง โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงณิชำภัทร เงำะลำดวน โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กชำยธำรทอง บัวหลวง โรงเรียนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงพัชรพร เทียมเทศ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อำเภอ
บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.3 กิจกรรมคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 – 3
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส ชูพนิ ิจสกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงวริยำ สมณำวิริยะ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อำเภอ
บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงรสสุคนธ์ เภกะสุต โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ เด็กหญิงปภำวรินทร์ คีรีทอง โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงฐำปนี แสงทับ โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.4 กิจกรรมเขียนเรียงควำม ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนำตำชำ เสำร์ทอง โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงศศิภำ นำคทั่ง โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงธนำภำ แก้วอุไร โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงปิยะดำ ยำวิไชย โรงเรียนอนุบำลทับสะแก อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงญำณศรณ์ เลิศล้ำ โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.5 กิจกรรมเขียนตำมคำบอก ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงธิดำรัตน์ บัวไสว โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อำเภอบำงสะพำนน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงชุติกำญจน์ ถำวรบรรจบ โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงสุจิตรำ ภูนำชำ โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อำเภอทับสะแก
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กชำยอำทร ทองสุข โรงเรียนด่ำนสิงขร อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 เด็กหญิงสุมินตรำ บำริศรี โรงเรียนบ้ำนหินกอง อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.6 กิจกรรมคัดลำยมือ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนิพำวรรณ์ เนตรสำยคงคำ โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงณฐภทรนนท เทนคำเนำว์ โรงเรียนบ้ำนหนองห้วยฝำด
อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงปิยมำส บัวบำน โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อำเภอ
บำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงม่ำนศิริ จันเกิด โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรขี ันธ์
(สละชีพ) อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงบูรณำ เพิ่มคำรมย์ โรงเรียนประชำรังสรรค์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.7 กิจกรรมแต่งกลอนสุภำพ ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
- รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงรุ่งนภำ พิมลรัตน์ โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กชำยสุทร สุขแสงทอง โรงเรียนบ้ำนไชยรำช อำเภอบำงสะพำนน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นำงสำวจตุพร คุ้มครอง โรงเรียนธนำคำรออมสิน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ เด็กหญิงนันทวัน แจ่มจันทร์ โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1 อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ เด็กหญิงปัญญำพร สิงห์เล็ก โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นำนักเรียนทีไ่ ด้รับรำงวัลชนะเลิศ จำกกิจกรรมดังกล่ำวข้ำงต้น เข้ำประกวดแข่งขันในระดับประเทศ
ผลปรำกฏว่ำ ได้รบั รำงวัล ดังนี้
- กิจกรรมคัดลำยมือ รำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงพรลภัส ชูพินิจสกุลวงศ์
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- กิจกรรมเขียนตำมคำบอก รำงวัลควำมสำมำรถพิเศษ ระดับประเทศ ได้แก่ เด็กหญิงธิดำรัตน์ บัวไสว
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ส่งศึกษำนิเทศก์ที่รับผิดชอบเข้ำร่วมประชุม
โครงกำรรักษ์ภำษำไทย เนื่องในวันภำษำไทยแห่งชำติ ปี 2557 จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ปัญหาอุปสรรค –
ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 40,675 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

1๓. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนรุ่นที่ 1, 2 จำนวน 30 โรงเรียน ประเมินผลรุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน
2. อบรมเพิ่มเติมขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนนำร่องทุกโรงเรียน
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3. จัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ปี 2557
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมประเมินผลกำรดำเนินงำนโรงเรียน รุ่นที่ 1, 2, และสรุปประเมินโรงเรียนรุ่นที่ 3 จำนวน 1 วัน สำหรับผู้
เข้ำประชุม 50 คน
2. อบรมเพิ่มเติมเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนนำร่อง 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน เวลำ 2 วัน
3. จัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนในสังกัด 50 โรงเรียน 1 วัน
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนรุ่นที่ 1, 2 และ 3 มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100
2. ครูโรงเรียนนำร่องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและนำไปใช้ได้ร้อยละ 100
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมสัปดำห์บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อยประเทศไทย ส่งเสริมนักเรียนปฐมวัยทุกโรงเรียน
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเฉพำะทำงให้ครูผู้สอน จำนวน
120 คน ระหว่ำงวันที่ 7 – 8 สิงหำคม 2557 และจัดกิจกรรมบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จำนวน 1 วัน โรงเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 50 โรงเรียน รุ่นที่ 1 และ 2 จำนวน 30 โรงเรียน และรุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียน
ผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100 และผลกำรดำเนินงำนของโรงเรียนร่วมโครงกำรรุ่นที่ 3 จำนวน 20 โรงเรียนได้ตรำพระรำชทำน
ในปีกำรศึกษำ 2557
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 48,200 บำท
ได้รับงบประมำณสนับสนุนเพิ่มเติมจำกสมำคมครูกำรศึกษำปฐมวัย จำนวน 20,000 บำท รวมเป็น
งบประมำณทั้งสิน้ 68,200 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

1๔. โครงการพัฒนาโรงเรียนนาร่อง รุ่นที่ 4 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปี 2557
และการรับตราพระราชทานประจาปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อคัดเลือกและจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำโรงเรียนเข้ำร่วมโครงกำรฯปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 10 โรงเรียน
2. เพื่ออบรมปฏิบัติกำรขัน้ ที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนนำร่องปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 10 โรงเรียน
3. ดำเนินกำรนำคณะตัวแทนโรงเรียนเข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนประจำปี 2557
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติกำรขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 และขั้นเฉพำะทำงให้ครูโรงเรียนนำร่อง 10 โรงเรียน จำนวน 20 คน
ระยะเวลำ 2 วัน
2. เพื่อจัดสรรงบประมำณกำรพัฒนำโรงเรียนนำร่อง ปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 10 โรงเรียน
3. นำคณะตัวแทนโรงเรียนร่วมพิธีพระรำชทำน ประจำปี 2557 จำนวน 20 โรงเรียน
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เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนรุ่นที่ 4 มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์ร้อยละ 100
2. ครูโรงเรียนนำร่อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและนำไปใช้ได้ร้อยละ 100
3. ครูโรงเรียนนำร่องปี 2556 จำนวน 20 โรงเรียนมีขวัญและกำลังใจระดับมำก
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินกำรจัดอบรมปฏิบัติกำรให้ครูผู้สอน
ในโรงเรียนนำร่อง จำนวน 20 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน และได้จัดสรรงบประมำณให้โรงเรียนไปดำเนินกำรซื้อวัสดุ
ที่ใช้ดำเนินกำรเกี่ยวกับโครงกำรบ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย จำนวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 5,000 บำท
2. นำคณะตัวแทนโรงเรียนนำร่องปี 2556 จำนวน 20 โรงเรียน เข้ำร่วมพิธีรับตรำพระรำชทำนประจำปี 2557
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม มีควำมพึงพอใจระดับมำกที่สดุ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 66,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๙๕.๔๕%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๑๕. พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำคุณภำพกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์
ภำษำอังกฤษ พัฒนำคุณภำพทักษะกระบวนกำรคิด ทักษะคุณภำพชีวิตและคุณภำพโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ
2. เพื่อให้ผู้บริหำร ครู ในโรงเรียนที่เข้ำรับกำรอบรม/อบรมเชิงปฏิบัติกำรมีควำมมัน่ ใจและมีเจตคติที่ดีต่อกำรเรียนรู้
ประสบกำรณ์กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ พัฒนำทักษะกำรคิด ทักษะคุณภำพชีวิต
พัฒนำคุณภำพโรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ
3. เพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรประสำนและส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในกำรกำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรและบุคลำกรของโรงเรียนเอกชน
เป้าหมาย
สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน กำหนดกำรพัฒนำครูและผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2557 จำนวน 303 คน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดอบรมเทคนิคกำรสอนวิชำคณิตศำสตร์ ระดับกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำนให้แก่ ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอนโรงเรียน
เอกชนประเภทสำมัญ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 81 คน เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนำยน 2557 ณ ห้องประชุม
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เป้ำหมำยกำหนดไว้ที่ 80 คน
2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิดระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ให้แก่ผู้บริหำรโรงเรียน และครูผู้สอน
โรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 145 คน วันที่ 21 – 22 มิถุนำยน 2557
จำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ จำนวน 149 คน ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
อำเภอปรำณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสื่อกำรสอน E-Learning กำรสร้ำงบทเรียน E-Learning บนระบบบริหำรจัดกำรเรียนรู้
Moodle ให้ผู้บริหำร และครูผู้สอน โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 5 – 6 กรกฎำคม 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนพณิชยกำรหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม จำนวน 50 คน
ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
4. จัดอบรมเทคนิคกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตรภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 20 ชั่วโมง ให้แก่ผู้บริหำร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 26 – 27 กรกฎำคม 2557 และวันที่ 2
สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม
จำนวน 84 คน จำกเป้ำหมำยที่กำหนด จำนวน 60 คน
5. อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะกระบวนกำรคิด ระดับปฐมวัย หลักสูตรพิเศษกับเด็กปฐมวัย ให้แก่ผู้บริหำร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน วันที่ 2 – 3 สิงหำคม 2557 ณ โรงแรม G-Hua-Hin อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
มีผู้เข้ำอบรม จำนวน 167 คน จำกเป้ำหมำยที่กำหนด 120 คน
6. จัดอบรมวิชำผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นควำมรู้ทั่วไป และควำมรู้เบื้อต้น (C.B.T.C.) วิชำผู้กำกับลูกเสือสำมัญ
ขั้นควำมรู้ทวั่ ไป และควำมรู้เบือ้ งต้น (S.B.T.C.) แก่ผบู้ ริหำร และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญ วันที่ 14 – 17
สิงหำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ำยตำม่องล่ำย) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำอบรม
จำนวน 86 คน จำกเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ 80 คน
7. จำกกำรอบรมพบว่ำผู้เข้ำอบรมมีจำนวนทั้งสิน้ 613 คน เกินจำกเป้ำหมำยที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 202.31
ผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมมีควำมพึงพอใจในระดับดีมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
60,560 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

16. การประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามนโยบายปี 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน
วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัดตำมนโยบำยปีกำรศึกษำ 2556 ปีแห่งกำรเพิ่มคุณภำพ
กำรศึกษำเอกชน
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ ดำเนินกำรทดสอบนักเรียนโรงเรียนเอกชน ประเภทสำมัญศึกษำในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จัดกำรเรียน
กำรสอนระดับประถมศึกษำ – ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จำนวน 28 โรงเรียน จำนวนนักเรียน
ที่รับกำรประเมินไม่น้อยกว่ำ 400 คน มีรำยกำรทดสอบ ดังนี้
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 (จบไปแล้วแต่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ขอให้ติดตำมมำทดสอบเท่ำที่สำมำรถทำได้ โรงเรียนละ 1 ห้องเรียน
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทีเ่ ป็นกลุ่มตัวอย่ำงกำรทดสอบสำมำรถนำผลกำรประเมิน
ไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพสูงขึ้น
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้
2. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 สำมำรถอ่ำนคล่อง เขียนคล่อง
3. มีนักเรียนอย่ำงน้อยร้อยละ 5 ที่มีคะแนนทดสอบ O-NET วิชำคณิตศำสตร์ปีกำรศึกษำ 2555 สูงกว่ำปีกำรศึกษำ 2554
4. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6
5. โรงเรียนสำมัญศึกษำของเอกชนร้อยละ 90 มีกำรจัดตัง้ กองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และนักเรียนร้อยละ 80
เป็นสมำชิกกองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำดหรือชมรมผูบ้ ำเพ็ญประโยชน์ ผ่ำนกำรทดสอบระบบกำรคิดแบบ Mind Map
ผลการดาเนินงาน
1. ผลกำรทดสอบกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษนักเรียนชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 26 โรงเรียน นักเรียน จำนวน 821 คน สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้ ร้อยละ 64.19
จำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษได้มำกกว่ำร้อยละ 80 มีจำนวน 16 โรงเรียนคิดเป็น
ร้อยละ 61.54
2. ผลกำรทดสอบกำรอ่ำนคล่อง เขียนคล่องของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชน 26
โรงเรียน นักเรียนเข้ำรับกำรทดสอบ จำนวน 778 คน มีนักเรียนอ่ำนคล่องเขียนคล่อง คิดเป็นร้อยละ 87.66
จำนวนนักเรียนที่สำมำรถอ่ำนคล่องเขียนคล่องได้มำกกว่ำร้อยละ 90 มีจำนวน 16 โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ 61.54
3. ผลกำรทดสอบกำรศึกษำแห่งชำติขนั้ พื้นฐำน O-NET วิชำคณิตศำสตร์ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554
3.1 ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 จำนวน 28 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 ลดลง
ทุกโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100
3.2 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 จำนวน 11 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 ลดลง
ทุกคิดเป็นร้อยละ 100
3.3 ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 6 จำนวน 6 โรงเรียนเปรียบเทียบปีกำรศึกษำ 2555 กับปีกำรศึกษำ 2554 ลดลง
5 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 83.33
3.4 ผลกำรทดสอบกำรคิดแบบ Mind Map
3.4.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 26 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบจำนวน 773 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จำนวน 736 คิดเป็น
ร้อยละ 95.21
3.4.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน
12 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบ จำนวน 225 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จำนวน 200 คน คิด
ร้อยละ 88.89
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3.4.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน
8 โรงเรียน มีนักเรียนทดสอบ จำนวน 225 คน ผ่ำนกำรทดสอบ จำนวน 200 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.89
3.4.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556 โรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจบคีรีขันธ์ จำนวน
3 โรงเรียน มีนกั เรียนทดสอบ จำนวน 40 คนผ่ำนกำรทดสอบ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3.5 คุณภำพทักษะชีวิต โรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 28 โรงเรียน จำนวนนักเรียน
เท่ำกับ 16,185 คน มีกำรตั้งกองลูกเสือ เนตรนำรี ยุวกำชำด และชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 23 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 79.31 มีนกั เรียนที่เป็นสมำชิกชมรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ จำนวน 14,314 คน คิดเป็นร้อยละ 88.44
ปัญหาอุปสรรค
กำรทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2556
ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมเป้ำหมำยที่กำหนด เนื่องจำกเป็นนักเรียนที่จบกำรศึกษำไปแล้วโรงเรียนบำงแห่งไม่สำมำรถ
ตำมนักเรียนมำทดสอบ/ประเมินได้
ข้อเสนอแนะ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำเอกชน ควรกำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำแบบทดสอบให้สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้ำหมำยในกำรทดสอบ/ประเมิน
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
10,000 บำทเบิกจ่ำยครบ 100 %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน

17. การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภำพจริงและประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำดำเนินกำรจัดทำระบบประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน
ตำมมำตรฐำนที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่อง
3. เพื่อเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดให้แก่สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรศึกษำเอกชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำที่ต้องเข้ำรับกำรประเมินภำยนอกรอบสำมจำก สมศ. จำนวน 1 โรงเรียน คือ
วิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรขี ันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนเอกชนประเภทอำชีวศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนได้รับกำรประเมิน
คุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัด และได้รบั กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องซึ่งนำไปสู่
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้มีคุณภำพสูงขึ้นและมีควำมพร้อมรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบที่สำมจำก สมศ.
ผลการดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน 3 รำย ประกอบด้วย
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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1.1 นำยญำณพิพัทธ์ โกมลพันธ์ ผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ประธำนกรรมกำร
1.2 นำงสำวอำรีวรรณ์ สุขจินดำ นักวิชำกำรศึกษำ ชำนำญกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 กรรมกำร
1.3 นำงอนุชทิตำ สีมำพำนิช นักวิชำกำร ชำนำญกำร สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กรรมกำรและเลขำนุกำร
2. ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อแบ่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมตัวชี้วัดตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. 2555
เมื่อวันที่ 8 กันยำยน 2557 ณ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ โดยหน่วยงำนต้นสังกัด ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตำม
และประเมินผลโรงเรียนเอกชน ประเภทอำชีวศึกษำ เพื่อพัฒนำคุณภำพตำมระบบประกันภำยในของวิทยำลัย
เทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18 กันยำยน 2557
4. คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำโดยหน่วยงำนต้นสังกัดของวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 25 - 26 กันยำยน 2557 เพื่อเตรียมควำมพร้อมรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบทีส่ ำมจำก สมศ.
5. กำรติดตำมเก็บข้อมูลมีกำรมอบหมำยหน้ำที่ให้คณะกรรมกำร ดำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ
พ. ศ. 2555 7 มำตรฐำน
6. โดยภำพรวมคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมำก แต่ไม่ผำ่ นกำรประเมิน เนื่องจำกมีบำงตัวบ่งชี้ไม่ผ่ำนกำรประเมิน
(ผลกำรทดสอบ V-net) ซึ่งตำมมำตรฐำนต้องผ่ำนทุกตัวบ่งชี้
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ควรกำหนดให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยในกำรอำชีวศึกษำ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัดทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง และสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนและสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จะต้องเร่งกำกับ ติดตำม ส่งเสริม สนับสนุนร่วมกับวิทยำลัยเทคโนโลยี
ประจวบคีรีขันธ์ พัฒนำด้ำนวิชำกำรของนักเรียน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
ควรส่งเสริม สนับสนุนและนิเทศวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ในกำรพัฒนำคุณภำพครู ผู้เรียน และพัฒนำ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพสูงขึ้น
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จำนวน 6,600 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน

๑๘. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขั้นตอนกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยได้
และสำมำรถประเมินหลักสูตรปฐมวัยได้
2. เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองให้มีองค์ควำมรู้ในหลักสูตรสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย
3. เพื่อนิเทศครูกำรศึกษำปฐมวัยให้สำมำรถจัดทำสื่อคณิตศำสตร์ระดับปฐมวัย
4. เพื่อจัดสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบกำรจัดกำระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำหลักสูตรที่ดีระดับเขตพื้นที่และ
ระดับภูมิภำค

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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เป้าหมาย
กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
เชิงปริมำณ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย โดยครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 122 คน
(โรงเรียนละ 1 คน) แบ่ง เป็น 2 จุ ด คือ เขตอำเภอเมื องฯและอำเภอทับสะแก จำนวน 71 คน และจุ ดที่ 2
เขตอำเภอบำงสะพำน และอำเภอบำงสะพำนน้อย จำนวน 69 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและพึงพอใจต่อกำรจัดประชุม และโรงเรียน
ร้อยละ 80 มีผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยอยู่ในระดับคุณภำพดีขนึ้ ไป
กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
เชิงปริมำณ
โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจัดกิจกรรมพัฒนำองค์ควำมรู้ในหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัยให้กับพ่อแม่
ผู้ปกครอง จำนวน 4,154 คน คือ
- โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 70 คน
- โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) จำนวน 58 คน
- โรงเรียนอนุบำลทับสะแก จำนวน 87 คน
- โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน จำนวน 125 คน
- โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย จำนวน 75 คน
เชิงคุณภำพ
พ่อแม่ผู้ปกครองผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมระดับคุณภำพดีขึ้นไป
กิจกรรมที่ 3 กำรนิเทศแบบประชุมปฏิบัติกำรกำรจัดทำสื่อคณิตศำสตร์ปฐมวัย
เชิงปริมำณ
จัดกำรนิเทศแบบประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำสื่อคณิตศำสตร์ระดับปฐมวัยแบ่งเป็น 4 จุด (4 อำเภอ) จุดละ 1 วัน
ครูผู้สอน จำนวน 240 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรร้อยละ 80 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมและสำมำรถ
จัดทำสื่อประกอบกำรจัดประสบกำรณ์ได้
กิจกรรมที่ 4 กำรประชุมสัมมนำวิชำกำรนำเสนอรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำหลักสูตรปฐมวัยที่ดี
เชิงปริมำณ
จัดเวทีให้ทุกโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนำและประกวดรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
และหลักสูตรสถำนศึกษำที่ดี จำนวน 2 วัน
เชิงคุณภำพ
ทุกโรงเรียนที่เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปิดสอนระดับปฐมวัย เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัมมนำและประกวด
รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ และหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยที่ดีมีควำมพึงพอใจในระดับมำก และได้แนวทำง
กำรพัฒนำงำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ 1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย เกี่ยวกับเนื้อหำ ควำมหมำย กำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย แนวทำงกำรใช้เครื่องมือประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย รูปแบบกำรประเมิน
หลักสูตร วิธีสรุป และกำรรำยงำนผล ให้กับครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 2 วัน ได้แก่
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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- วันที่ 3 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผู้เข้ำประชุมจำนวน 66 คน
- วันที่ 4 กรกฎำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน ผู้เข้ำประชุม จำนวน ๖๔ คน
2. โรงเรียนรำยงำนผลกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย พบว่ำ โดยรวมแล้ว ส่งรำยงำนผลกำรประเมิน
หลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย จำนวน 115 โรงเรียนจำก 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.26 และโรงเรียน
ที่ส่งรำยงำนผลกำรประเมินฯ จำนวนมำกที่สุด คือโรงเรียนที่อยูใ่ นเขตอำเภอเมือง จำนวน 35 โรงเรียน จำก 36 โรงเรียน
คิดเป็นร้อยละ 97.22 โรงเรียนที่ส่งรำยงำนผลกำรประเมินน้อยที่สุด คือ โรงเรียนที่อยู่ในเขตอำเภอบำงสะพำน
จำนวน 34 โรงเรียน จำก 38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 89.47
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. จำกผู้เข้ำประชุม มีข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดประชุมเรื่องหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง เพิ่มเวลำกำรประชุม ควรอบรม
เกี่ยวกับกำรนำหลักสูตรไปจัดกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ควรอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ด้วย
2. ข้อเสนอแนะจำกผู้รับผิดชอบโครงกำร คือ ควรนำข้อมูลจำกสรุปผลกำรประเมินใช้สำหรับกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำระดับปฐมวัยต่อไป และใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำรนิเทศเพื่อพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย
เป็นรำยโรง
ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ 2 กำรพัฒนำพ่อแม่ผปู้ กครองเด็กปฐมวัย
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำเอกสำรคู่มือกำรดำเนินกำรพัฒนำพ่อแม่
ผู้ ป กครองปฐมวั ย ปี ง บประมำณ 2557 แจ้ ง โรงเรี ย นศู น ย์ เด็ กปฐมวั ย ต้ น แบบ 5 ศูน ย์ ได้ แก่ โ รงเรีย น
อนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์ (สละชีพ) อนุบำลทับสะแก อนุบำลบำงสะพำน และ
อนุบำลบำงสะพำนน้อย เตรียมกำรจัดกิจกรรม โดยมีโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ในแต่ละอำเภอสนับสนุน
ส่งผู้ปกครองเข้ำร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ ศูนย์ละ 1 วัน ระหว่ำงวันที่ 19 – 29 กรกฎำคม 2557
รวมทั้งสิ้น 417 คน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยศึกษำนิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงกำร ประสำนกับ
ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ เกี่ยวกับแนวทำงกำรกำหนดหลักสูตรกำรจัดกิจกรรม
โดยให้ผนวกกิจกรรมกำรประเมินหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย กิจกรรมที่จัด เช่น บรรยำยกำรเลี้ยงลูก
ให้มีควำมสุขและเก่ง หลั กสูตรสถำนศึกษำปฐมวัย กำรประเมินหลักสูตรปฐมวัย พัฒนำกำรของเด็กและกำร
เลี้ยงบุตรหลำนในระดับปฐมวัย กำรสำธิตเล่นกับลูกผูกสัมพันธ์ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมเสริม
ประสบกำรณ์ สร้ำงสรรค์และเสรี กิจกรรมกลำงแจ้ง เกมกำรศึกษำ เป็นต้น ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้รับควำมรู้
ที่หลำกหลำยนำไปใช้ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครองเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีโอกำสแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ กี่ยวกับกำรเลี้ยงดูบุตรหลำน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลการดาเนินงาน กิจกรรมที่ 3 และ 4
1. ประชุมสัมมนำวิชำกำรนำเสนอรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำปฐมวัยทีด่ ี ประชุมสังเครำะห์
และศึกษำดูงำนรูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี ณ จังหวัดรำชบุรี และศึกษำดูงำน ณ โรงเรียน
บ้ำนหนองขำม อำเภอจอมบึง จังหวัดรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 30 – 31 สิงหำคม 2557 และวันที่ 1 กันยำยน 2557
ครูผู้เข้ำประชุมสำมำรถสังเครำะห์รูปแบบกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ระดับปฐมวัยที่ดี
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
จำนวน ๑๕๔,๓๐๐ บำท และจำกสมำคมครูปฐมวัยประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บำท รวมทั้งสิ้น
๑๘๔,๓๐๐ บำท เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

19. พัฒนาคลังข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำคลังข้อสอบกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
2. เพื่อสร้ำงข้อสอบสังคมศึกษำระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำ และ
วัฒนธรรม จำนวน 1 ครั้งระยะเวลำ 2 วัน
เชิงคุณภำพ
พัฒนำข้อสอบกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3
โดยมีรูปแบบอัตนัยและปรนัยทีห่ ลำกหลำย
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติกำรสร้ำงข้อสอบวิชำสังคมศึกษำ
1 ครั้ง ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 40 คน ระยะเวลำ 2 วัน
2. วิพำกษ์และคัดเลือกข้อสอบระดับชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 4 – 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 ชั้นละ 100 ข้อ
3. จัดพิมพ์ข้อสอบเผยแพร่ให้สถำนศึกษำนำไปใช้
4. ผลกำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ปัญหาอุปสรรค
โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ได้รับจัดสรรงบประมำณโดยตรงจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ให้สำนักงำนเขตพื้นที่ดำเนินกำร แต่ตำมนโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณจำกที่ใด ผู้รับผิดชอบต้องเขียนโครงกำรเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
จึงเกิดปัญ หำในกรณีที่ ใช้ระยะเวลำนำน 2 – 3 สัปดำห์กว่ ำจะอนุมัติโ ครงกำร สำเหตุ เพรำะต้องปรับกิจ กรรม
หลำยครั้ง ทำให้ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกำหนดเวลำที่วำงแผนไว้
ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรกำหนดแนวทำง/นโยบำย ให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ
อย่ำงชัดเจนเกี่ยวกับกำรเขียนโครงกำร ผู้มีอำนำจอนุมตั ิโครงกำร เพื่อมิให้กำรดำเนินงำนล่ำช้ำ
2. โครงกำรใดที่เป็นโครงกำรที่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำนกำหนดแนวทำงไว้แล้ว ควรให้โอกำส
แก่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินกำรตำมแผน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 21,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

20. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลือ่ นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปี พ. ศ. 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2. เพื่อขับเคลื่อนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2557 ทุกระดับชัน้ โดยผลกำรทดสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ติดอันดับ 1 ใน 10 และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ติดอันดับ 1 ใน 50 ของระดับประเทศ
3. เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นระดับสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้น
ผ่ำนระบบ Online
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดประชุมชี้แจงข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 122 โรงเรียน 4 อำเภอ
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เข้ำร่วมประชุมพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จำนวน 1,450 คน
เชิงคุณภำพ
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนปีกำรศึกษำ 2557 ทุกกลุ่มสำระเพิ่มขึ้ นและผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
ติดอันดับ 1 ใน 10 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ติดอันดับ 1 ใน 50 ของระดับประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียน ครูผู้สอน และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำและชมนิทรรศกำร เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรทำงำนร่วมกัน มีผู้เข้ำประชุมทั้งสิน้
จำนวน 1,447 คน
2. มอบรำงวัลเกียรติบัตรให้กับครูผู้สอน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ที่ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขนั้ พื้นฐำน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 และผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 ที่มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ โดยมีลำดับที่ 1 – 3 ของเขตพื้นที่กำรศึกษำ ดังนี้
ชั้น/วิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์

ลาดับที่
ของ
เขต
1
2
3
1
2
3

โรงเรียน
บ้ำนทุ่งกะโตน
บ้ำนห้วยทรำยขำว
บ้ำนฝั่งแดง
บ้ำนฝั่งแดง
บ้ำนเหมืองแร่
บ้ำนทุ่งกะโตน

จานวน
นักเรียน

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

39
17
20
20
7
39

61.64
58.82
58.70
78.75
70.71
69.62
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ชื่อครูผู้สอน
นำงสุนทรี พวงเดช
นำงสำวธิดำภรณ์ พยุงวีระน้อย
นำงธัญญลักษณ์ วงษ์สวัสดิ์
นำงวำณี สวัสดิ์พิบูลย์
นำงพิสมัย จันทร์ทัพ
นำยกิจจำ ศรีแสง
หน้า ๔๙

ชั้น/วิชา

ลาดับที่
ของ
เขต

โรงเรียน

จานวน
นักเรียน

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ
49.05
58.82
46.54
58.71
57.43
56.00
77.33
74.87
74.67
65.00
62.50
62.35

ชื่อครูผู้สอน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

วิทยำศำสตร์
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ

ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ)

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภำษำไทย
คณิตศำสตร์
สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

วิทยำศำสตร์

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

อนุบำลประจวบคีรีขันธ์

อนุบำลประจวบคีรีขันธ์

200
17
26
39
20
9
39
67
3
2
18
200

1
2
3
1
2
3

บ้ำนทุ่งกะโตน
วัดปำกคลองเกลียว
บ้ำนฝั่งแดง
อุดมรำชภัคดี
บ้ำนทุ่งกะโตน
บ้ำนฝั่งแดง

39
3
20
5
39
20

49.36
48.33
48.13
74.40
72.31
71.80

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

บ้ำนคอกช้ำง
วัดธงชัยธรรมจักร
มูลนิธิศึกษำ
บ้ำนวังน้ำเขียว

4
8
11
31
9
4
7
31
38
58

58.20
36.00
49.95
30.17
28.44
28.40
49.71
44.45
43.84
46.69

บ้ำนทุ่งกะโตน
วัดดอนยำง
บ้ำนทุ่งกะโตน
บ้ำนฝั่งแดง
บ้ำนทุ่งเชือก
บ้ำนุท่งกะโตน
มัธยมนพคุณ(เอกชน)
บ้ำนดอนทรำย
วัดเขำรำษฎร์บำรุง
บ้ำนหนองจันทร์

สมำคมเลขำนุกำรสตรี 2

บ้ำนทองอินทร์
พระปริยัตรฯ (วัด)
บ้ำนวังน้ำเขียว
บ้ำนบำงสะพำนน้อย
ธนำคำรออมสิน
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นำงมณฑำ สูรยำทิตย์
นำงสำวสุพรรษำ พิกุลกำญจน์
นำงสำวรสริน แย้มกลิ่น
นำยจเร พวงเดช
นำงวำณี สวัสดิ์พิบูลย์
นำงภวันรัตน์ นำคยำน
นำยโชคชัย ลัคนำชัย
นำงสำวสุนิตย์ ขันธ์เงิน
นำยขจร เชื้อทอง
นำยสำยัณห์ นำครำช
นำงภิญญ์ธิดำ เล็กประเสริฐ
นำงสำวจรรยำ ชิตสุข
นำยณรงค์ อำยุมั่น
นำงสำวสุดำรัตน์ พรหมมี
นำงสำวสุดำ แสงสว่ำงเสรีกุล
นำงวำณี สวัสดิ์พิบูลย์
นำยสนธยำ จันทร์ฉำย
นำงแสงสุรินทร์ ชุ่มศรี
นำงวำณี สวัสดิ์พิบูลย์
นำงสำวอุไร พิมทอง
นำงสำวสุชำดำ อินมี
นำงสำวรำพึง ฤทธิ์อินทร์
นำยเนตรนรินทร์ นำมกร
นำงสำววงเดือน ชัยภัทรอมร
นำงสำววิญฉัตร หนูอินทร์
นำงบุญเชิญ จิตใจดี
นำงสำวปฤษดิ์กำรณ์ ดิษฐอุดมโพธิ์
นำยบุญเจิด สุสุทธิ

หน้า ๕๐

ชั้น/วิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สุขศึกษำและพลศึกษำ
ศิลปะ

ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ)

กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี

ผลการประเมิน NT
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
ควำมสำมำรถด้ำนคำนวณ
ควำมสำมำรถด้ำนเหตุผล

ลาดับที่
ของ
เขต

โรงเรียน

จานวน
นักเรียน

คะแนน
เฉลี่ย
ร้อยละ

1
2
3
1

บ้ำนบำงสะพำนน้อย
บ้ำนคอกช้ำง
บ้ำนมรสวบ
บ้ำนมรสวบ

38
4
19
19

66.71
66.25
66.18
49.34

2
3
1
2
3
1
2
3

สมำคมเลขำนุกำรสตรี 2

9
12
8
4
179
5
8
16

48.33
47.92
36.00
54.00
32.35
54.00
53.00
51.50

1
2
3
1
2
3
1
2
3

บ้ำนทำงหวำย
อุดมรำชภัคดี
บ้ำนหินเทิน
บ้ำนหนองกก
อุดมรำชภัคดี
บ้ำนคอกช้ำง
บ้ำนทำงหวำย
บ้ำนหินเทิน
วัดนำผักขวง

-

69.17
66.33
68.93
66.30
62.00
58.33
66.67
64.44
63.89

วัดกำมะเสน
วัดธงชัยธรรมจักร
บ้ำนคอกช้ำง
อรุณวิทยำ (เอกชน)
บ้ำนคอกช้ำง
วัดธงชัยธรรมจักร
วัดดอนยำง

ชื่อครูผู้สอน
นำยโชคดี พัฒเชียรทอง
นำงสำวคะนึงนิจ ทองปล้อง
นำยอำนนท์ ทิพย์เอม
นำงสำวพนำรัตน์ สุขกันตะ
นำยชำตรี คงอ่วม
นำงสำววรำพร พงษ์สุรำช
นำยชินกฤษกำ คำรินทร์
นำงสำวสุชำดำ อินมี
นำงสำวคะนึงนิจ ทองปล้อง
-

นำงสำวอุไร พิมทอง
นำยวิสุทธิ์ ศรีในบ้ำน
นำงวรำภร วนะสิทธิ์
นำงสำวดวงพร กมุทชำติ

นำยศุภกฤษณ์ สุทธิชำ
นำงพรเพ็ญ กลั่นเสนำะ
นำงสำวสุกัญญำ ชื่นยินดี
นำงอำไพ รุ่งโรจน์
นำงพรเพ็ญ กลั่นเสนำะ
นำงสำวคนึงนิจ ทองปล้อง
นำยศุภกฤษณ์ สุทธิชำ
นำงอ้อยทิพย์ ทีปรักษพันธุ์
นำยอำนำจ จำนงรัตน์
นำงสุนี กุลแพ

3. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอนที่เข้ำประชุมและผู้ที่ได้รับรำงวัล มีควำมพึงพอใจ มีควำมภำคภูมิใจ มีขวัญและกำลังใจ
ในกำรปฏิบัติงำนกำรเรียนกำรสอน และเป็นแบบอย่ำงที่ดี เพื่อให้ผู้บริหำรและครูผู้สอนทุกคนร่วมมือกำรขับเคลื่อน
กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนในปีกำรศึกษำ 2557 ให้ประสบควำมสำเร็จ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ –
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หน้า ๕๑

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 153,500 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

21. ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสาหรับผู้อานวยการโรงเรียนและคณะทางานขับเคลื่อนนโยบาย
สู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงควำมตระหนัก ควำมรู้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติ
2. เพื่อสร้ำงควำมรู้ และควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติในระดับโรงเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้กับผู้อำนวยกำรโรงเรียนและคณะทำงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติ จำนวน 140 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนและคณะทำงำนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติมีควำมตระหนัก มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับนโยบำยและแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมสู่กำรปฏิบัติและสำมำรถบริหำรจัดกำร
กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมในระดับโรงเรียนได้
ตัวชี้วัด
1. ผู้อำนวยกำรโรงเรียนและคณะทำงำนได้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 100
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับโครงกำรอบรมกำรจัดกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจกำรจัดกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 135 คน ระหว่ำงวันที่ 29 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยผู้อำนวยกำรโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 120 คน ศึกษำนิเทศก์ จำนวน 8 คน และเจ้ำหน้ำที่ 7 คน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำหรับผู้ที่ไม่สำมำรถประชุมในวันดังกล่ำวได้
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้อบรมโดยใช้สื่อดีวีดีกำรจัดกำรศึกษำทำงไกล
ผ่ำนดำวเทียม ไปศึกษำด้วยตนเอง
2. กำรอบรมสำหรับครูโรงเรียนปลำยทำง ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้อำนวยกำรโรงเรียนและครูผสู้ อนโรงเรียนขนำดเล็ก
จำนวน 63 โรงเรียน 631 คน โดยกำรอบรมด้วยตนเองผ่ำนโทรทัศน์กำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียมวังไกลกังวล
ในวันที่ 6 กันยำยน 2557
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 คัดเลือกโรงเรียนสำมัคคีร่วมจิต อำเภอเมืองฯ
เข้ำร่วมประชุมสัมมนำโรงเรียนแกนนำกำรจัดกำรศึกษำผ่ำนดำวเทียม ณ โรงแรมวำสิฏฐี จังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่ำงวันที่ 14 – 19 กันยำยน 2557
ปัญหาอุปสรรค –
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หน้า ๕๒

ข้อเสนอแนะ
1. โดยรวมผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับนโยบำย กำรนำไปประยุกต์ใช้
กำรเผยแพร่ ควำมเหมำะสมของวัสดุอุปกรณ์ เอกสำรประกอบกำรอบรม อยู่ที่ระดับคุณภำพมำก
2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมอยู่ที่ระดับคุณภำพมำก
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 50,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

22. ขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมจุดเน้นระดับสถำนศึกษำและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้น
กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ผ่ำนระบบ online
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดประชุมชี้แจงครูผู้รับผิดชอบโครงกำร 122 โรงเรียน ๆ ละ 4 จุด ๆ ละ 1.5 วัน
2. จัดทำเครื่องมือนิเทศ ติดตำมและประเมินผู้เรียนตำมจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน จำนวน 130 ชุด
เชิงคุณภำพ
ครูมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้นกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน ผ่ำนระบบ online ได้ตำมกำหนดเวลำ ครบถ้วน สมบูรณ์
ตัวชี้วัด
1. ครูผู้สอนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
2. ร้อยละโรงเรียนที่มีกำรรำยงำนผลจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมครูผู้รับผิดชอบโครงกำร จำนวน 122 คน แบ่งเป็น 4 รุ่น เพื่อให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ วิธีกำรรำยงำนผล
จุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนผ่ำนระบบ Online ได้แก่
1.1 รุ่นที่ 1 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอบำงสะพำน วันที่ 27 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ
09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนธนำคำรออมสิน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.2 รุ่นที่ 2 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอำเภอบำงสะพำนน้อย วันที่ 27 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ
13.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้ำนทุ่งกะโตน อำเภอบำงสะพำนน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.3 รุ่นที่ 3 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอำเภอเมือง วันที่ 28 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 09.00-12.00 น.
ณ โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1.4 รุ่นที่ 4 ข้ำรำชกำรครูโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอำเภอทับสะแก วันที่ 28 สิงหำคม 2557 ตั้งแต่เวลำ 13.30 - 16.30 น.
ณ โรงเรียนอนุบำลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรรำยงำนผลจุดเน้นพัฒนำคุณภำพผู้เรียนในกำรรำยงำนผล
ตำมตัวชี้วดั คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรปีงบประมำณ 2557
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3. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกโรงเรียนสำมำรถรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนตำมจุดเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนผ่ำนระบบ Online ในมิติที่ 1 ได้ครบทุกโรงเรียน คิดเป็น
ร้อยละ 100 มิติที่ 2 รำยงำน จำนวน 121 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.18
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 25,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

23. พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล : การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจาปี พ. ศ. 2557
รอบระดับเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ระดับ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น และวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ รอบระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อเข้ำแข่งขันทำงวิชำกำรในรอบระดับประเทศ และระดับนำนำชำติ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดแข่งขันทำงวิชำกำรวิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
2. จัดแข่งขันทำงวิชำกำรวิชำวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ
3. มีนักเรียนเข้ำแข่งขันไม่ต่ำกว่ำ 100 คนใช้เวลำ 1 วัน และนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้ำแข่งขันในระดับประเทศ
เชิงคุณภำพ
นักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น และวิทยำศำสตร์
ระดับประถมศึกษำ เป็นตัวแทนของสำนักงำนเขตพื้นที่เพื่อเข้ำแข่งขันรอบระดับประเทศ และได้รับรำงวัล
ระดับประเทศอย่ำงน้อย 1 วิชำ
ตัวชี้วัด
1. จำนวนนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขันทำงวิชำกำรตำมเป้ำหมำย
2. นักเรียนร้อยละ 30 ได้รับกำรคัดเลือกเข้ำแข่งขันระดับประเทศ
3. มีนักเรียนได้รับรำงวัลระดับประเทศ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินกำรคัดเลือกนักเรียนรอบระดับเขตพื้นที่
วันที่ 26 มกรำคม 2557 ผลกำรคัดเลือก ดังนี้
1.1 วิชำคณิตศำสตร์ ระดับประถมศึกษำ มีนักเรียนได้รับเหรียญทอง จำนวน 4 รำย เหรียญเงิน 9 รำย เหรียญทองแดง
จำนวน 12 รำย และคณิตศำสตร์ ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ได้รำงวัลระดับเขตพื้นที่ จำนวน 1 รำย
เป็น เหรียญทองแดง
1.2 ตัวแทนไปแข่งขันประดับประเทศวิชำคณิตศำสตร์ระดับประถมศึกษำ และได้รำงวัล ดังนี้
- เด็กชำยคณำวุฒิ บุญมำก ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง
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- เด็กชำยคุณำกร สำรพำนิช ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รำงวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชำยอติกำนต์ สมบูรณ์ทรัพย์ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง
- เด็ กหญิ งตมิสำ เครือแตง ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลชมเชย
- เด็กชำยธีรเมธ ศักดิ์เกิด ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลชมเชย
1.3 วิชำวิทยำศำสตร์ระดับประถมศึกษำ มีนักเรียนได้รับคัดเลือกระดับเขตพื้นที่ ได้รับเหรียญทอง จำนวน 4 รำย
เหรียญเงิน จำนวน 8 รำย เหรียญทองแดง จำนวน 13 รำย
1.4 ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศวิชำวิทยำศำสตร์ ระดับประถมศึกษำและได้รับรำงวัล ดังนี้
- เด็กหญิงปรีดำพร ลิ้มไล้ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญเงิน
- เด็กหญิงชนำภำ ประดับ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัล เหรียญทองแดง
- เด็กหญิงณัฏฐณิชำ สุดพิมศรี ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอรุณวิทยำ (เอกชน) อำเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชำยแทนไท ศรีสมยศ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชำยพรหมพล ท้ำวแผนบุญ ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรขี ันธ์ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทองแดง
2. กำรดำเนินงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 9,000 บำท เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

24. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรติดตั้งโปรแกรมข้อมูลบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
และ ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet)
2. เพื่อให้ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะในกำรใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เป็นสื่อกำรสอน เพื่อยกระดับกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทุกคนมีบทเรียนที่บรรจุในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ
(Tablet) สำมำรถนำไปศึกษำค้นคว้ำเพื่อกำรเรียนกำรสอนได้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมวิทยำกรแกนนำระดับอำเภอ ๆ ละ 5 คน ( เมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย) ตัวแทน
โรงเรียนเอกชน ๑ คน โรงเรียนสังกัดเทศบำล 1 คน รวมทัง้ สิ้น 22 คน
2. ครูผู้สอนวิชำคอมพิวเตอร์ ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 122 คน และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน 10 โรงเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบำล 3 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน
รวมทั้งสิ้น 135 คน
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคนทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 141 คน โรงเรียนเอกชน จำนวน 16 คน โรงเรียนสังกัดเทศบำล จำนวน 9 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 166 คน
4. ครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และ 2 ทุกโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โรงเรียนละ 4 คน (ขยำยโอกำส 35 โรงเรียน) รวม 140 คน โรงเรียนเอกชน จำนวน 16 คน โรงเรียนสังกัด
เทศบำล จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 168 คน
เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์สำมำรถติดตั้งโปรแกรมบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 และ ชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 ได้ทุกคน
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 ทุกคนมีบทเรียนในสื่อคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) สำมำรถ
นำไปศึกษำค้นคว้ำเพื่อกำรเรียนกำรสอนได้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้
3. ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 สำมำรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) เป็นสื่อในกำร
จัดกำรเรียนรู้ได้
ตัวชี้วัด
ควำมพึงพอใจของครูผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ได้
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมวิทยำกรแต่ละอำเภอ วันที่ 15 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 36 คน และแบ่งงำนเพื่อขยำยผลให้ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมต่อไป
2. จัดอบรมครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ทุกโรงเรียน ๆ ละ 1 คน (สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล)
เกี่ยวกับกำรติดตั้งโปรแกรมบทเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 2 และโปรแกรมพื้นฐำนที่ใช้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตกำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยจัดอบรม 2 รุ่น จำนวน 134 คน ดังนี้
- รุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 18 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนในเขตอำเภอทับสะแก อำเภอบำงสะพำนน้อย จำนวน 51 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอำเภอเมืองฯ อำเภอบำงสะพำน จำนวน 83 คน
3. จัดอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ทุกคน (สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล) เกี่ยวกับ
กำรใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์พกพำ (Tablet) ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งเป็น 2 รุ่น จำนวน 166 คน
- รุ่นที่ 1 วันที่ 21 - 22 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก จำนวน 91 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 26 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอำเภอบำงสะพำน บำงสะพำนน้อย จำนวน 75 คน
4. จัดอบรมครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 2 โรงเรียนละ 4 คน (สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่
โรงเรียนเอกชน สังกัดเทศบำล) จำนวน 184 คน ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แบ่งเป็น 2 รุ่น
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- รุ่นที่ 1 วันที่ 27 – 28 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก จำนวน 88 คน
- รุ่นที่ 2 วันที่ 29 – 30 สิงหำคม 2557 เป็นครูผู้สอนเขตอำเภอบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำนน้อย จำนวน 96 คน
รวมผู้เข้ำรับกำรอบรมกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพำทั้งสิ้น 520 คน ซึ่งเกินจำกเป้ำหมำยที่กำหนด เนื่องจำก
ครู ผู้ ส อนและผู้ บ ริ ห ำรบำงรำยที่ มิ ใ ช่ ก ลุ่ ม เป้ ำ หมำยมี ค วำมสนใจจึ ง ขอเข้ ำ รั บ กำรอบรม หลั ง จำกกำรอบรม
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมทุกคนมีควำมพึงพอใจระดับมำกทีส่ ุดร้อยละ 32.40 และระดับมำกร้อยละ 55.70
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 960,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๖.๕๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

25. การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะในศตวรรษที่ 21
ให้กับสถานศึกษาครั้งที่ 2 ระดับเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องนักเรียนและครูทมี่ ีคุณภำพทำงวิชำกำร
2. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้ำร่วมประกวด
แข่งขันในระดับภูมิภำค
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. กำรประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขัน แก่ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 โรงเรียน
2. กำรประกวดแข่งขันระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 ครั้ง ระยะเวลำ 1 วัน
3. กำรประกวดแข่งขันมี 2 กิจกรรม ได้แก่ กำรแข่งขันพำทีสร้ำงสรรค์และกำรแข่งขันโต้วำทีภำษำอังกฤษ
4. กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรประกวดแข่งขันระดับภูมิภำค จำนวน 1 ครั้ง
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีทักษะด้ำนกำรพูดเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ประชำคมอำเซียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 70 ของทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน “พำทีสร้ำงสรรค์” มีคุณภำพระดับเหรียญทอง
2. ร้อยละ 60 ของทีมที่เข้ำร่วมกำรประกวดแข่งขัน “โต้วำที (English Debate)” มีคุณภำพระดับเหรียญทอง
ผลการดาเนินงาน
1. ประชำสัมพันธ์กำรประกวดแข่งขัน 2 รำยกำร คือ 1) กำรแข่งขันพำทีสร้ำงสรรค์ ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 – 6
และระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3 2) กำรแข่งขันโต้วำทีภำษำอังกฤษ (English Debate) ระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 – 3
และดำเนินกำรประกวดระดับเขตพื้นที่วันที่ 1 กรกฎำคม 2557
2. ดำเนินกำรประกวดโดยผลกำรประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรำงวัลระดับเขตพื้นที่ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภูมิภำค
(ภำคกลำง) ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 17 – 19 สิงหำคม 2557 และได้รับรำงวัล ดังนี้
- เด็กหญิงสุธิดำ ศิริบุญ กิจกรรมพำทีสร้ำงสรรค์ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทอง
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- เด็กหญิงจีวรำ นิ่มอนงค์ กิจกรรมพำทีสร้ำงสรรค์ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอ
บำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทอง
- เด็กหญิงสุดำรัตน์ ม่วงบ้ำนกวย กิจกรรมพำทีสร้ำงสรรค์ระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนต้น โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว
อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รำงวัลเหรียญทอง โดยมีครูผู้ฝึกสอน ได้แก่ นำงเต็มศิริ บุญช่วย
โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม คือ ครูผู้สอน นักเรียน มีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพมำกทีส่ ุดร้อยละ 93.30
กำรดำเนินงำนถือว่ำบรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย คือนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนแข่งระดับ
ภูมิภำคได้รับรำงวัลเหรียญทอง
ปัญหาอุปสรรค โรงเรียนมีควำมสนใจเข้ำร่วมกิจกรรมน้อยมำก
ข้อเสนอแนะ
1. สำหรับครูผู้สอน ควรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเน้นทักษะกำรพูดเชิงวิพำกษ์สร้ำงสรรค์ และควรส่งเสริม
ให้นักเรียนพูดนำเสนอในสถำนกำรณ์ตำ่ ง ๆ
2. สำหรับผู้บริหำรสถำนศึกษำ ควรใช้ระบบนิเทศภำยในเพื่อกระตุ้นให้ครูผู้สอนจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่เน้นทักษะ
กำรพูดเชิงวิพำกษ์สร้ำงสรรค์
3. สำหรับผู้บริหำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ ควรให้ควำมสำคัญโดยกำหนดเป็นนโยบำยเพื่อกระตุ้นครูผู้สอนและผูบ้ ริหำร
โรงเรียนตื่นตัวเกี่ยวกับกิจกรรมกำรประกวดแข่งขัน และใช้กลยุทธ์กำรเสริมแรงจูงใจในกำรร่วมกิจกรรม
กำรประกวดแข่งขัน
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 55,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๙๙.๖๔%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด

26. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นาขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรงำนด้ำนลูกเสือและผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรลูกเสือมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและทักษะกระบวนกำรลูกเสือ
สำมำรถนำควำมรู้ และทักษะในกระบวนกำรลูกเสือไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
2. เพื่อเป็นกำรเผยแพร่กิจกำรลูกเสือให้กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดฝึกอบรมผู้บริหำรงำนด้ำนลูกเสือ และผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ ได้แก่ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
ผู้อำนวยกำรโรงเรียน รองผู้อำนวยกำรโรงเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้ำหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ
ศึกษำนิเทศก์ และผู้ให้กำรสนับสนุนกิจกำรลูกเสือ จำนวน 45 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมทั้ง 45 คน มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกระบวนกำรลูกเสือ สำมำรถนำควำมรู้ไปเผยแพร่
ต่อไปได้
ตัวชี้วัด
วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจและสำมำรถ
นำควำมรูไ้ ปใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจำรณำคัดเลือกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
บุคลำกรทำงลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นควำมรู้ชั้นสูง (A.T.C.) รุ่นที่ 704 จำนวน 43 คน เป็นเพศชำย 26 คน เพศหญิง
17 คน ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 กรกฎำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โดยมีนำยนิคม อิทรโสภำ วุฒิทำงลูกเสือ L.T. เป็นผู้อำนวยกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเนื้อหำสำระที่วิทยำกรบรรยำย และกำรร่วมกิจกรรมภำคสนำมให้ควำมร่วมมือปฏิบัติกิจกรรมอย่ำงพร้อมเพรียง
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 150,000 บำท โดยงบประมำณที่ได้รบั มำจำก
- สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 30,000 บำท
- สำนักงำนลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 20,000 บำท
- สำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ จำนวน 100,000 บำท
กำรเบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

27. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตร การจัดกิจกรรมในค่ายพักแรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมในค่ำยพักแรม และสำมำรถ
จัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมให้แก่ลูกเสือในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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2. เพื่อให้บุคลำกรทำงกำรลูกเสือในสถำนศึกษำได้แลกเปลีย่ นควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถำนศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือกลุ่มเป้ำหมำย คือผู้ที่ได้รบั กำรคัดเลือกจำกศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 19 ศูนย์ ๆ ละ 2 คน รวม
38 คนและจำกผูส้ มัครเข้ำฝึกอบรม จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรม สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรจัดกิจกรรมกำรอยู่ค่ำยพักแรมลูกเสือได้อย่ำงมีคุณภำพ
ตรงตำมวัตถุประสงค์ของกำรอยู่ค่ำยพักแรม และผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัด
วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรฝึกอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรจัดอบรมบุคลำกรทำงกำรลูกเสือ เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมในค่ำยพักแรมมีกำรบรรยำยโดยวิทยำกร
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 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
20,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

28. โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำดมีควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำดและสำมำรถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่สมำชิกยุวกำชำดได้
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ดำเนินกำรฝึ กอบรมเจ้ำ หน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำดกลุ่ม เป้ำหมำย คือ ครูผู้ส อนกิจกรรมยุว กำชำด
จำกสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่สนใจสมัครเข้ำรับกำร
ฝึกอบรม
เชิงคุณภำพ
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม มีควำมรู้และนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้จัดกิจกรรมยุวกำชำด
ในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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ตัวชี้วัด
วิทยำกรที่ให้ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก
ผลการดาเนินงาน
ดำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่และผู้บังคับบัญชำยุวกำชำด หลักสูตร ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกำชำด วันที่ 19 – 21
กันยำยน 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะเวลำ 3 วัน ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีควำมรู้พ้ืนฐำน
เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมยุวกำชำด และสำมำรถนำไปถ่ำยทอดให้แก่สมำชิกยุวกำชำดในสถำนศึกษำได้ ผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมมีควำมพึงพอใจในกำรให้ควำมรู้จำกวิทยำกร กิจกรรมที่ใช้ในกำรฝึกอบรม โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
สำมำรถนำควำมรูไ้ ปปฏิบัติทโี่ รงเรียนได้ดีทสี่ ุด
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม)
ต้องกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมในระดับทีส่ ูงขึ้น และเพิ่มระยะเวลำกำรฝึกอบรม (จำนวนวัน)
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำนวน 35,000 โดยได้รับงบประมำณมำจำก
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 10,000 บำท
- สำนักงำนลูกเสือ ยุวกำชำดและกิจกำรนักเรียน จำนวน 25,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

29. ค่ายสร้างสรรค์การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเรือง และเรียนรู้เรื่องการเงิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำครูระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำยให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมค่ำยเสริมสร้ำงสิทธิ หน้ำที่พลเมือง
และเรียนรู้เรื่องกำรเงิน
2. เพื่อพัฒนำผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. เพื่อพัฒนำกำรจัดค่ำยของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยในโรงเรียนขยำยโอกำสทุกคน
2. พัฒนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 140 คน
เชิงคุณภำพ
1. จัดอบรมปฏิบัติกำรค่ำยเสริมสร้ำงสิทธิ หน้ำทีพ่ ลเมืองและเรียนรู้เรื่องกำรเงิน จำนวน 1 ครั้ง ระยะเวลำ 2 วัน
ตัวชี้วัด
ควำมพึงพอใจของครูผู้เข้ำรับกำรอบรมและกำรสรุปรำยงำนผล
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติกำรค่ำยสร้ำงสรรค์เสริมสร้ำงสิทธิ
หน้ำที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องกำรเงินเพื่อพัฒนำทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดี และเรียนรู้เรื่องกำรเงินตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนธนำคำรออมสิน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 – 10

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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กรกฎำคม 2557 ระยะเวลำ 2 วัน ผู้เข้ำอบรมเป็นนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษำตอนปลำย จำนวน 140 คน
และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 กลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ของโรงเรียนธนำคำรออมสิน
จำนวน 5 คน
2. ครูผู้เข้ำประชุมสำมำรถนำองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมค่ำย โดยใช้กิจกรรมฐำนกำรเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้
ในกำรจัดกำรเรียนรู้ระดับชัน้ อื่น ๆ ได้ สำหรับนักเรียนที่เข้ำประชุม มีควำมพึงพอใจในระดับมำกถึงมำกทีส่ ุด
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยรวมแล้วกำรดำเนินโครงกำรนีบ้ รรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ของผู้เข้ำประชุม)
ควรเผยแพร่และแนะนำกำรจัดกิจกรรมนี้ในระดับชั้นอื่น ๆ หรือในโรงเรียนที่มีควำมพร้อม สำมำรถดำเนินกำร
ภำยในโรงเรียนตนเองได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งอำจมีกำรผนวกค่ำนิยม 12 ประกำรไปในหลักสูตรค่ำยด้วย จะทำให้
นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้โดยกำรปฏิบตั ิได้ดีมำก
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 32,000 บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๕๔.๒๕%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

30. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
2. เพื่อพัฒนำโรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่ผำ่ นกำรประเมินเป็นสถำนศึกษำพอเพียง
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดประชุมปฏิบัติกำรยกระดับสู่สถำนศึกษำพอเพียงสำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ผำ่ นเกณฑ์ จำนวน 67 โรงเรียน
จำนวน 1 ครั้งระยะเวลำ 1 วัน
เชิงคุณภำพ
1. ประเมินสถำนศึกษำพอเพียงปีงบประมำณ 2557 จำนวน 30 โรงเรียน
2. พัฒนำสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบ จำนวน 5 โรงเรียน เป็นศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยกำรศึกษำดูงำน
ศูนย์กำรเรียนระดับภูมิภำค (จังหวัดสมุทรปรำกำร) ระยะเวลำ 1 วัน จำนวน 12 คน
ตัวชี้วัด
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมปฏิบัติกำรให้กับผูบ้ ริหำรโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรเพื่อพัฒนำโรงเรียนกลุ่ม C คือโรงเรียน
ที่ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จำนวน 67 โรงเรียน โดยใช้สถำนศึกษำต้นแบบพอเพียงเป็นฐำนกำรประชุม 2 จุด ดังนี้
- จุดที่ 1 วันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้ำประชุมเป็นผู้บริหำรหรือผู้รับผิดชอบโครงกำรของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองฯและอำเภอทับสะแก
จำนวน 31 โรงเรียน
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- จุดที่ 2 วันที่ 19 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้เข้ำประชุม
เป็นผู้บริหำรโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงกำรของโรงเรียนที่ตั้งอยู่เขตอำเภอบำงสะพำนและอำเภอบำงสะพำนน้อย
จำนวน 36 โรงเรียน
2. จัดทัศนศึกษำดูงำนศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำที่ประสบผลสำเร็จ ณ โรงเรียนวัดสวนส้ม
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร วันที่ 23 กรกฎำคม 2557 โดยนำผู้บริหำรโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงกำร
ของสถำนศึกษำพอเพียงต้นแบบสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 8
โรงเรียน จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
2.1 นำงสำวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อำเภอเมืองฯ
2.2 นำยพนัส ศรีพลอย
ครูโรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อำเภอเมืองฯ
2.3 นำยพิสิษ รอดทิม
ครูโรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ
2.4 นำงสำวจันจิรำ ขำวสะอำด
ครูโรงเรียนหำดสนุกรำษฎร์บำรุง อำเภอเมืองฯ
2.5 นำงสิริกร ธงสะอำด
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหินเทิน อำเภอทับสะแก
2.6 นำงสุนันท์ ประสบผล
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนทุง่ ตำแก้ว อำเภอทับสะแก
2.7 นำงจุฑำทิพย์ อิทธิศภุ เศรษฐ์
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนสวนหลวง อำเภอบำงสะพำน
2.8 นำยสมชำย จันทร์ประทับ
ครูโรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอบำงสะพำน
2.9 นำยมงคล บุญมำก
ครูโรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ อำเภอบำงสะพำน
2.10 นำยบุญมำ พ่วงสำรำญ
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนไชยรำช อำเภอบำงสะพำนน้อย
3. ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรโดยรวมบรรลุตำมวัตถุประสงค์
ปัญหาอุปสรรค
1. ขำดงบประมำณสนับสนุนในระดับเขตพื้นที่ในกำรประเมินโรงเรียนที่ยังไม่ผ่ำน จำนวน 67 โรงเรียน
2. ผู้บริหำรโรงเรียนกลุ่ม C บำงส่วนไม่ตระหนักถึงควำมสำคัญของนโยบำยซึ่งสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำกำหนด
เป็นมำตรฐำนเขตและกรอบสำระกำรเรียนรู้ท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะ (สำหรับเจ้ำของโครงกำร)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่ควรสนับสนุนงบประมำณเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรประเมินโรงเรียน จำนวน 67
โรงเรียนในปีงบประมำณ 2558
2. สำนักงำนเขตพื้นที่ควรกำหนดมำตรกำร/นโยบำย กำรขับเคลื่อนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถำนศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง
3. ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่ควรควบคุม กำกับ ติดตำมสถำนศึกษำให้ปฏิบัติตำมนโยบำย
4. ครูผู้สอนทุกคนต้องมีส่วนร่วมในกำรบูรณำกำรปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระและกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 35,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

31. โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “ป้องกันกำรทุจริต”และขำยผลเครือข่ำย
โรงเรียนสุจริตร้อยละ 10
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2. เพื่อพัฒนำบุคลำกรต้นแบบโรงเรียนสุจริต และบุคลำกรเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
3. เพื่อพัฒนำนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต”
และสถำนศึกษำเครือข่ำย “โรงเรียนสุจริต”
4. เพื่อพัฒนำบุคลำกรเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร่วมกับส่วนกลำง
5. เพื่อนิเทศติดตำมสถำนศึกษำเครือข่ำย “โรงเรียนสุจริต”
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1.ขยำยผลโรงเรียนเครือข่ำยร้อยละ 10 จำนวน 13 โรงเรียน
2. นิเทศติดตำมโรงเรียนในโครงกำร
3. จัดอบรมครูเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ ระยะเวลำ 2 วัน เพื่อเป็นวิทยำกรในกำรจัดค่ำย “เยำวชนคนดีของแผ่นดิน”
4. พัฒนำผู้บริหำรโรงเรียนเครือข่ำยร่วมกับส่วนกลำง จำนวน 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
เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำลในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต”
2. อบรมครูเครือข่ำยโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 ที่เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ “โรงเรียนสุจริต” และนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม และธรรมำภิบำล
3. นิเทศติดตำมผลโรงเรียนในโครงกำรและเครือข่ำย
ตัวชี้วัด
1. รำยงำนผลกำรพัฒนำนวัตกรรมของผู้บริหำรโรงเรียน ครู นักเรียน
2. ผลกำรอบรมโรงเรียนเครือข่ำย และ Best Practice นวัตกรรมของผูบ้ ริหำร ครู นักเรียนของโรงเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร
3. รำยงำนผลกำรนิเทศติดตำมกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต จำนวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์
2. โรงเรียนเครือข่ำยที่คัดเลือก จำกควำมสมัครใจ จำนวน 13 โรงเรียน ดังนี้
2.1 โรงเรียนอนุบำลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ 2.2 โรงเรียนอนุบำลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) อำเภอเมืองฯ
2.3 โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อำเภอเมืองฯ
2.4 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยำ) อำเภอเมืองฯ
2.5 โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง อำเภอทับสะแก
2.6 โรงเรียนอนุบำลทับสะแก อำเภอทับสะแก
2.7 โรงเรียนบ้ำนหินเทิน อำเภอทับสะแก
2.8 โรงเรียนบ้ำนทุ่งตำแก้ว อำเภอทับสะแก
2.9 โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอบำงสะพำน 2.10 โรงเรียนธนำคำรออมสิน อำเภอบำงสะพำน
2.11 โรงเรียนบ้ำนคลองลอย อำเภอบำงสะพำน 2.12 โรงเรียนบ้ำนหนองจันทร์ อำเภอบำงสะพำน
2.13 โรงเรียนวัดดอนยำง อำเภอบำงสะพำน
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3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติกำร ให้กับเครือข่ำยโรงเรียนสุจริต
ได้แก่บุคคลต่อไปนี้
3.1 ครูผู้สอน จำนวน 30 คน
3.2 นักเรียน จำนวน 100 คน
3.3 ปปช.สพฐ.น้อย/ปปช.ชุมชน จำนวน 31 คน
4. นำเสนอนวัตกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม “โรงเรียนสุจริต” ให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบประกอบด้วย
ผู้บริหำรโรงเรียน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 5 คน นักเรีย น จำนวน 3 คน และศึกษำนิ เทศก์ จำนวน 1 คน
ณ โรงแรมแอมบำสซำเดอร์ซิตี้ พัทยำ จัง หวั ดชลบุรี ระหว่ำงวั นที่ 23 - 26 กันยำยน 2557 มีนวัต กรรม
ที่นำเสนอ ดังนี้
4.1 นวัตกรรมของผู้บริหำร จำนวน 1 เรื่อง
4.2 นวัตกรรมของครู จำนวน 5 เรื่อง คือ
- กำรจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริตด้วยกระบวนกำรคิดแบบหมวก 6 ใบ ของนำงพรทิพย์ วงศ์ดำรง
โรงเรียนบำงสะพำน
- กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยผ่ำนเกมสร้ำงสรรค์”กระดำนสุจริต พิชติ คำศัพท์”
- กิจกรรมลั๊ลลำผูกจิตเด็กไทยให้สุจริต นำงสำววำสนำ โตแก้ว
- กิจกรรมบูรณำกำรสำนฝัน โรงเรียนสุจริตของนำงสำวนรินทร์ คนมำก
- กิจกรรมขวดโหลควำมดี ของ นำงสำวรักษิณำ ทับแก้ว
4.3 นวัตกรรมของนักเรียน จำนวน 1 เรื่อง คือ โครงงำนคุณธรรม “หยอด”
4.4 นวัตกรรมของศึกษำนิเทศก์ จำนวน 1 เรื่อง กำรนิเทศเพื่อพัฒนำโรงเรียนสุจริตต้นแบบโดยใช้เทคนิค
กำรนิเทศแบบ CCCo
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนควรจัดงบประมำณสนับสนุนในกำรขยำยผลและพัฒนำโรงเรียน
เครือข่ำยทั้งระบบโดยบูรณำกำรร่วมกับกิจกรรมพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมโดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรทั้งโรงเรียนและสถำนศึกษำสำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ต้องเพิ่มภำรกิจใหม่
2. ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องให้กำรส่งเสริมสนับสนุนโครงกำรโรงเรียนสุจริตเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภำพ
สูงสุด
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๓,๐๐๐ บำท
เบิกจ่ำยคิดเป็น ๘๒.๒๐%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

32. โครงการศูนย์การเกษตรทางเลือกการปลูกพืชไม่ใช้ดิน ปลูกพืชไร้ดิน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นต้นแบบของกำรทำกำรเกษตรในพื้นที่ที่มปี ัญหำทีไ่ ม่สำมำรถปลูกพืชได้
2. เพื่อเป็นต้นแบบของกำรปลูกมะนำวและบังคับให้ออกดอกและผลในเวลำที่มผี ลผลิตน้อยและมีรำคำแพง
3. เพื่อจำหน่ำยผลผลิตให้กับบุคลำกรในสำนักงำนและสถำนศึกษำในรำคำถูกกว่ำตลำดทั่วไป
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เป้าหมาย
1. ดำเนินกำรจัดทำศูนย์เกษตรทำงเลือก ปลูกพืชโดยใช้ดินเดิม จำนวน 1 ศูนย์
2. บำรุงรักษำมะนำวให้มีควำมพร้อมในกำรออกดอกและผลในปี 2558 จำนวน 50 ต้น
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเดิม ด้วยกำรปลูกพืชใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำรปลูกมะนำวในวงบ่อ จำนวน 50 ต้น
ปลูกพืชไม้เลื้อย ที่หลำกหลำย ได้แก่ เสำวรส ชมจันทร์ ดอกขจร(ดอกสลิด) และฟักข้ำว พืชดังกล่ำวมีสรรพคุณ
บำรุงสุขภำพ เป็นพืชจำพวกสมุนไพร
2. กำรเก็บผลผลิต
2.1 ผลผลิตจำกมะนำว และมีกำรเริ่มเก็บและจำหน่ำยในปริมำณที่ไม่มำกนัก เนื่องจำกเพิ่งเริ่มให้ผล และ
อยู่ระหว่ำงบำรุงต้นเพือ่ แข็งแรง และใช้กระบวนกำรบังคับให้ออกดอกนอกฤดูกำล คือระหว่ำงเดือนตุลำคม –
เดือนธันวำคม 2558 และออกผลประมำณเดือนเมษำยน 2558 เพื่อให้ได้รำคำจำหน่ำยทีส่ ูง
2.2 ผลผลิตจำกไม้เลื้อย เริ่มปลูกในปีงบประมำณ 2557 ซึ่งยังไม่มีกำรจำหน่ำยเนื่องจำกมีน้อยไม่เพียงพอสำหรับ
กำรจำหน่ำย เป็นกำรแบ่งปันให้บุคลำกรภำยในสำนักงำนนำไปรับประทำน โดยคำดว่ำจะมีเพียงพอต่อกำร
จำหน่ำยในปีงบประมำณ 2558
ปัญหาอุปสรรค
ขำดบุคลำกร ดำเนินงำนภำคสนำม คือ กำรดูแล บำรุงรักษำ พืชที่ปลูกไว้
ข้อเสนอแนะ งบประมาณ เนื่องจำกเป็นโครงกำรต่อเนื่องจำกปีงบประมำณ 2556 ปีงบประมำณ 2557 จึงไม่ใช้งบประมำณ
ของทำงรำชกำร หำกมีควำมจำเป็นต้องใช้งบประมำณในกำรดำเนินงำนจะใช้จำกรำยได้จำกกำรขำย
ผลผลิตของปีงบประมำณ 2556 รำยได้/รำยจ่ำยจำกกำรจำหน่ำย ดังนี้
- รำยได้ ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 - 2557 จำนวน 8,570 บำท เกิดจำกกำรจำหน่ำยผักปลอดสำรพิษ
มะนำว ดอกดำวเรือง
- รำยจ่ำย ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2556 – 2557 เกิดจำกกำรจัดซื้ออุปกรณ์ ตัดแต่งกิ่ง อุปกรณ์รดน้ำ
กำรปรำบศัตรูพชื วัชพืช ปุ๋ย จำนวน 2,000 บำท คงเหลือ 6,570
- จัดทำบัญชีคุมรำยรับรำยจ่ำยและมีคณะกรรมกำรควบคุมกำรใช้งบประมำณจำกกำรดำเนินงำน
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน
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กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และลดอัตราการออกกลางคันให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง

33. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557
วัตถุประสงค์
1.เพื่อประชำสัมพันธ์และรณรงค์ ให้บิดำ มำรดำ และผูป้ กครองส่งบุตรหลำน
เข้ำเรียนตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557
2. เพื่อให้เด็กในวัยกำรศึกษำได้เข้ำเรียนครบทุกคน
3. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียนและประชำสัมพันธ์กำรรับนักเรียนปีกำรศึกษำ 2557
4. เพื่อจัดทำสำมะโนประชำกรที่เกิดปี 2551
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. เด็กในเกณฑ์ปีกำรศึกษำภำคบังคับได้เข้ำเรียนครบทุกคน
2. ประชุมคณะกรรมกำรรับนักเรียน จำนวน 30 คน 1 ครั้ง
3. ทำแผ่นพับประชำสัมพันธ์ จำนวน 3,000 ฉบับ
4. ทำป้ำยประชำสัมพันธ์ 5 ป้ำย
5. สำมะโนประชำกรวัยเรียนที่เกิดปี พ. ศ. 2551 จำนวน 2,841 คน
เชิงคุณภำพ
กำรรับนักเรียนในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้เป็นธรรมและเสมอภำค
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเด็กในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับที่เข้ำเรียน
2. ผลกำรดำเนินงำนมีประสิทธิภำพโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรมและเสมอภำค
3. มีข้อมูลกำรรับนักเรียนบนเว็บไซต์ปีกำรศึกษำ 2557 ชั้นอนุบำล 1 ชัน้ ประถมศึกษำปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1
และชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 4 ของทุกโรงเรียนเพื่อรำยงำนให้สำธำรณชนทรำบ
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และโรงเรียนอื่นที่อยู่ในเขต
พื้นที่บริกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่จัดกำรศึกษำภำคบังคับให้แก่
ประชำกรวัยเรียนตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ จำนวน 4 อำเภอ (เมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำน บำงสะพำนน้อย)
รวม 135 โรงเรียน มีประชำกรวัยเรียนตำมข้อมูลทะเบียนรำษฎร์ (ทร.14) จำนวน 2,844 คน เข้ำเรียน จำนวน
2,843 คน (อีก 1 คนพิกำรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)
2. สำมำรถเกณฑ์เด็กเข้ำเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ได้ 100% ในเขตอำเภอเมืองฯ ทับสะแก บำงสะพำนน้อย
ยกเว้นอำเภอบำงสะพำน เกณฑ์ได้ 99.96% เนื่องจำกเป็น เด็กพิกำรช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1 คน ซึ่งสำนักงำน
พัฒนำสังคมและควำมมัน่ คงให้ควำมช่วยเหลือแล้ว
3. ผลกำรรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ที่จบกำรศึกษำ (ปพ.3) จำนวน 2,361 คน
เข้ำศึกษำต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 จำนวน 2,361 คน ร้อยละ 100 จำก 4 อำเภอ
ปัญหาอุปสรรค -
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ข้อเสนอแนะ (จากผู้รับผิดชอบโครงการ)
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรดำเนินกำรดังนี้
- กำหนดเป้ำหมำยมำตรกำรกำรดำเนินกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
- ควรรณรงค์กำรจัดกำรศึกษำให้เด็กวัยเรียนได้เข้ำเรียนอย่ำงต่อเนื่อง
- ควรมีโปรแกรมติดตำมเด็กในวัยกำรศึกษำภำคบังคับเพื่อใช้ตรวจสอบติดตำมกำรเข้ำเรียนของสถำนศึกษำ
- โรงเรียนควรระดมทรัพยำกรในกำรสนับสนุนนักเรียนที่มปี ัญหำด้ำนเศรษฐกิจ
- โรงเรียนที่อยู่ในพื้นทีท่ ี่ผปู้ กครองมีอำชีพรับจ้ำงย้ำยที่ทำงำนบ่อยควรสร้ำงควำมเข้ำใจให้ผู้ปกครองนำเด็ก
ที่ติดตำมผูป้ กครองได้เข้ำเรียนต่อด้วย
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
43,850 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 93.16 %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

35. โครงการติดตามเด็กตกหล่นกลางคันให้ได้รบั การศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหำเด็กตกหล่น เด็กออกกลำงคัน ได้มีโอกำสเรียนต่อตำมสภำพและศักยภำพ
2. เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหำกำรเรียนในระบบโรงเรียนได้รับกำรศึกษำตำมควำมเหมำะสม
3. เพื่อติดตำมเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันได้เข้ำเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำเรียนหรือรูปแบบพิเศษให้เด็กตกหล่นเด็กออกกลำงคันได้มโี อกำสได้เรียนไม่น้อยกว่ำ 40 คน
2. ไม่มีเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันในปีกำรศึกษำ 2557
เชิงคุณภำพ
1. เด็กตกหล่นเด็กออกกลำงคันได้เข้ำเรียนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
2. เด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคันได้มีโอกำสได้รับควำมช่วยเหลือและเรียนนอกระบบหรือรูปแบบพิเศษจนจบ
กำรศึกษำภำคบังคับ
ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลสำรสนเทศเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคัน
2. จำนวนนักเรียนที่ตกหล่นและออกกลำงคันเข้ำศึกษำเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินกำรสำรวจพบว่ำมีเด็กที่ออกกลำงคัน
จำนวน 3 รำย ได้แก่ เด็กชำยอนุสรณ์ คงชะนะ เด็กชำยชัยพร กล่อมเกลี้ยง และเด็กชำยศุรเชษฐ์ ตั้งใจ โรงเรียน
บ้ำนบำงเจริญ อำเภอบำงสะพำนน้อย ได้ดำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน “ให้โอกำสทำงกำรศึกษำ
พำเด็กสู่สังคม” เพื่อแก้ปัญหำเด็กตกหล่นหรือเด็กออกกลำงคัน
2. คณะกรรมกำรดำเนินกำรติดตำมและโรงเรียนดำเนินกำรติดตำมเด็กทั้ง 3 รำย พบว่ำไม่สำมำรถไปเรียนเนื่องจำก
ต้องช่วยผูป้ กครองทำงำน ซึง่ คณะกรรมกำร ได้ดำเนินกำรช่วยเหลือโดยเตรียมจัดกำรเรียนกำรสอนนอกเวลำเรียน
ผลกำรติดตำมของโรงเรียนและรำยงำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ ดังนี้
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- เด็กชำยอนุสรณ์ คงชะนะ อพยพตำมผู้ปกครองไปทำงำนต่ำงจังหวัด
- เด็กชำยชัยพร กล่อมเกลีย้ ง อพยพตำมผูป้ กครองไปทำงำนต่ำงจังหวัด
- เด็กชำยศุรเชษฐ์ ตั้งใจ
เข้ำเรียนในระบบกำรศึกษำนอกโรงเรียน(กศน.) ศูนย์ไชยรำช อำเภอบำงสะพำนน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3. เนื่องจำกสำมำรถติดตำมเด็กทีอ่ อกกลำงคันได้ และไม่มีจำนวนเด็กตกหล่น จึงไม่มีข้อมูลสำรสนเทศของเด็กออกกลำงคัน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
20,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 2.43%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

36. โครงการให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูแนะแนว
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้นักเรียนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเลือกแนวทำงกำรศึกษำต่อที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด
2. เพื่อให้ครูแนะแนวได้นำควำมรู้ด้ำนวิชำกำรกลับไปแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียนรำยอื่น ๆ ต่อไป
3. เพื่อเพิ่มอัตรำกำรเรียนต่อในสำยอำชีพ (ปวช.)
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดประชุมครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน จำนวน 35 โรงเรียนและโรงเรียนเอกชน จำนวน 4 โรงเรียน รวมทั้งสิน้
39 โรงเรียน ผู้เข้ำประชุม จำนวน 1,137 คน
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนที่จบชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2556 เข้ำศึกษำต่อในวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงสะพำน และวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขนั ธ์ ในปีกำรศึกษำ 2557
2. ครูแนะแนวและนักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยำลัย
กำรอำชีพบำงสะพำน และวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขนั ธ์ มำกยิ่งขึ้น
ตัวชี้วัด
จำนวนครูและนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร และจำนวนนักเรียน
ที่สมัครและลงทะเบียนเรียนต่อในปีกำรศึกษำ 2557
ผลการดาเนินงาน
1. ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 1,067 คน คิดเป็นร้อยละ 97.18
2. ครูแนะแนวและนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยำลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยำลัยกำรอำชีพบำงสะพำน และวิทยำลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ มำกยิ่งขึ้น สำมำรถเลือกแนวทำงกำรศึกษำ
ที่เหมำะสมกับตนเองมำกที่สุด และครูแนะแนวของโรงเรียนสำมำรถนำควำมรู้ไปแนะแนวทำงกำรศึกษำต่อให้กับนักเรียน
รำยอื่น ๆ ได้
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3. ครูแนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ที่เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด
ร้อยละ 92.41
ปัญหาอุปสรรค
เกี่ยวกับสถำนที่ประชุม อุปกรณ์เครื่องเสียง ซึ่งใช้สถำนที่ประชุมของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง ทับสะแก บำงสะพำน
บำงสะพำนน้อย และกำรให้ควำมสำคัญเกี่ยวกับกำรแนะแนวของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มเนื้อหำที่แสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรเรียนสำยอำชีพและสำยสำมัญ และวิทยำกรควรบรรยำย
เกี่ยวกับหลักสูตรวิชำต่ำง ๆ ให้ละเอียด ชัดเจน และควรมีเอกสำรแนะนำ
2. วิทยำกรควรเป็นผู้ประกอบกำร จำกสถำนประกอบกำร หรือผู้สำเร็จกำรศึกษำจำกสำยวิชำชีพ
3. ควรให้นักศึกษำรุ่นพี่มำร่วมบรรยำยและให้คำปรึกษำ
4. ระยะเวลำกำรบรรยำยมีน้อย ควรเพิ่มสำขำวิชำ
5. ควรมีโครงกำรแนะแนวให้กับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 3 และ 6 ทุกปีกำรศึกษำ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 20,000 บำท เบิกจ่ำย 72.80%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

37. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำงำนและเครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมและสถำนศึกษำร่วมพัฒนำเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
3. พัฒนำโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด
4. พัฒนำระบบกำรคุ้มครองเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ ไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
5. เพิ่มศักยภำพกำรเฝ้ำระวังควำมปลอดภัยและเหตุนักเรียนทะเลำะวิวำท
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัดได้รบั กำรพัฒนำเป็นเครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคมและเสริมสร้ำงทักษะชีวิต ติดตำมข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่อกำรตั้งครรภ์ระหว่ำงเรียน ปัญหำยำเสพติด
2. นักเรียนได้รับควำมคุ้มครองจำกผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ โรงเรียนทุกแห่งมีแผนเฝ้ำระวัง
ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบมีประสิทธิภำพ
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนทุกแห่งในสังกัด เป็นเครือข่ำยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภำพ มีกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ทำงสังคม เสริมสร้ำงทักษะชีวิตให้กับนักเรียน ปัญหำกำรตั้งครรภ์ระหว่ำงเรียน ปัญหำยำเสพติด ลดลง
2. โรงเรียนทุกแห่งได้รับกำรพัฒนำให้เป็นโรงเรียนสีขำวปลอดยำเสพติด
3. นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจำกควำมรุนแรง ถูกละเมิดทำงเพศ ได้รับกำรคุ้มครองดูแลช่วยเหลือทันต่อเหตุกำรณ์
และโรงเรียนมีแผนกำรเฝ้ำระวังส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำที่มีคุณภำพเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๗๕

ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนทุกแห่งมีกำรส่งเสริมพัฒนำกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูผู้ปฏิบัติงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกแห่งมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ผลการดาเนินงาน
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกแห่ง จำนวน 122 โรงเรียน
สำมำรถเยี่ยมบ้ำนนักเรียนได้ครบ 100% นักเรียนจำนวน 21,054 คน ครูที่ร่วมโครงกำรเยี่ยมบ้ำน จำนวน 1,185 คน
2. ช่วยเหลือนักเรียนที่
- ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 รำย มอบเครื่องอุปโภคซ่อมแซมบ้ำนและรับเป็นนักเรียนในครอบครัวอุปถัมภ์ จำนวน 3 รำย
- ครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จำนวน 2 รำย โดยมอบเงินสงเครำะห์และทุนกำรศึกษำ
- ส่งต่อนักเรียนที่ถูกข้อหำมียำเสพติดในครอบครอง จำนวน 1 รำย
- ดูแลนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน จำนวน 1 รำยให้อยู่ในระบบกำรศึกษำจนจบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนคัดเลือก
โรงเรียนที่มีผลกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น อำเภอละ 2 แห่ง รวมจำนวน 8 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง โรงเรียนบ้ำนคั่นกระได โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ
โรงเรียนธนำคำรออมสิน โรงเรียนบำงสะพำน โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ และโรงเรียนวัดกำมะเสน
3. จัดค่ำยทักษะชีวิตให้นักเรียนกลุ่มเป้ำหมำยชัน้ มัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 จำก 10 โรงเรียน จำนวน 100 คน ระหว่ำง
วันที่ 12 - 14 กรกฎำคม 2557 ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยกระบวนกำรลูกเสือ และมีกำรมอบหมำย
ครูประจำชัน้ เฝ้ำระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโดยกำรกำกับติดตำมพฤติกรรม หลังกำรฝึกอบรม
4. สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พิจำรณำประเมินผลโรงเรียนต้นแบบ (Best Pracktis)
จำกโรงเรียนต้นแบบระดับ อำเภอ จำนวน 8 แห่ง ได้รับประกำศเกียรติคุณยกย่องชมเชย จำนวน 1 แห่ง ได้แก่
โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรขี ันธ์
5. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดเวทีเสวนำให้แก่ผู้เข้ำรับกำรอบรมและจัดสร้ำงเครือข่ำย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำเพื่อเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์เด็กและเยำวชนครอบคลุม
ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รบั จัดสรรงบประมำณจำก สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
150,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 86.92%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

38. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เยำวชนที่มีปญ
ั หำหรือควำมต้องกำรช่วยเหลือได้รับคำปรึกษำ แนะนำที่ถูกต้องเหมำะสมจำกผู้เชี่ยวชำญหรือ
เพื่อให้ได้ผ่ำนกำรอบรม
2. เพื่อให้เยำวชนได้รบั ประสบกำรณ์เพิ่มพูนทักษะแก้ปัญหำพัฒนำ EQ
3. เพื่อให้เยำวชนมีโอกำสใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
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เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 39 แห่ง จัดตั้งศูนย์เพื่อใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษำในสังกัด มีกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนยุทธศำสตร์ กำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันทำงจิต เพิ่มพูนทักษะชีวิตและพัฒนำ EQ ให้กับเยำวชนในสถำนศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ จำนวน 39 แห่ง ดำเนินกำรจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุม
เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ผลการดาเนินงาน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่จัดตั้ง สนับสนุนงบประมำณ
ให้โรงเรียนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ ได้ครบ คือ
จำนวน 39 โรงเรียนโดยสำนักงำนเขตพื้นทีส่ นับสนุนงบประมำณสำหรับทำป้ำยศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ โรงเรียนละ 1,000 บำท ประกอบด้วยโรงเรียนต่อไปนี้

1.โรงเรียนบ้ำนคลองวำฬ
3.โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง
5.โรงเรียนบ้ำนห้วยน้ำพุ
7. โรงเรียนไทยรัฐวิทยำ 65 (วังไทรติ่ง)
9. โรงเรียนพระแม่มำรี (ร.ร.เอกชน)
10. โรงเรียนบ้ำนมะเดื่อทอง
12. โรงเรียนบ้ำนอ่ำงทอง
14. โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 2
16. โรงเรียนอรุณวิทยำ (ร.ร.เอกชน)
17. โรงเรียนธนำคำรออมสิน
19. โรงเรียนบ้ำนในล็อค
21. โรงเรียนบ้ำนสวนหลวง
23. โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
25. โรงเรียนบ้ำนดอนสำรำญ
27. โรงเรียนบ้ำนธรรมรัตน์
29. โรงเรียนพัฒนศำสตร์วทิ ยำ (ร.ร.เอกชน)

อำเภอเมืองฯ
2.โรงเรียนบ้ำนหนองเสือ
4.โรงเรียนพัฒนำประชำนุเครำะห์
6. โรงเรียนบ้ำนคัน่ กระได
8. โรงเรียนกิตติคุณ (ร.ร.เอกชน)
อำเภอทับสะแก
11. โรงเรียนวัดหนองหอย
13. โรงเรียนบ้ำนหนองมะค่ำ
15. โรงเรียนห้วยยำงมิตรภำพที่ 35
อำเภอบำงสะพำน
18. โรงเรียนบ้ำนดอนสง่ำ
20. โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว
22. โรงเรียนวัดดอนยำง
24. โรงเรียนสมำคมเลขำนุกำรสตรี 1
26. โรงเรียนบ้ำนทองมงคล
28. โรงเรียนบ้ำนมรสวบ
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30. โรงเรียนบ้ำนไชยรำช

32. โรงเรียนบ้ำนทองอินทร์
34. โรงเรียนวัดกำมะเสน
36. โรงเรียนมูลนิธิศึกษำ
38. โรงเรียนบ้ำนทุ่งสีเสียด

อำเภอบำงสะพำนน้อย
31. โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย
33. โรงเรียนบ้ำนบำงเจริญ
35. โรงเรียนอนุบำลบำงสะพำนน้อย
37. โรงเรียนบ้ำนหนองฆ้อง
39. โรงเรียนบ้ำนไร่บนสำมัคคี

ปัญหาอุปสรรค
โรงเรียนขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องของงำน TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ และงำนด้ำนกำรเงินและพัสดุ
เป็นสำเหตุให้โรงเรียนส่งหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ใช้ดำเนินงำน TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ
ไม่เป็นไปตำมกำหนด
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้มีควำมรู้ แนวทำงดำเนิน งำน
โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรประกวด
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในสถำนศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
39,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

39. โครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ำยกำรแนะแนว
2. เพื่อให้ครูซึ่งทำหน้ำที่แนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรแนะแนวอำชีพ
เพื่อกำรมีงำนทำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดอบรมครูแนะแนวและหรือครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำโรงเรียนละ 2 คน
35 โรงเรียน (ไม่รวมโรงเรียนเอกชน) รวมทั้งสิ้น 70 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้ผ่ำนกำรอบรมทุกคนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรแนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำและมีควำมพึงพอใจในกำร
เข้ำรับกำรอบรมอยู่ในระดับมำกเป็นอย่ำงน้อย
ตัวชี้วัด
1. วิทยำกรให้ควำมรู้ในกำรอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถนำควำมรู้ไปใช้ในกำรแนะแนวอำชีพเพื่อกำรมีงำนทำในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ และ
มีควำมพึงพอใจจำกกำรอบรมระดับมำก
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ผลการดาเนินงาน
1. ครูแนะแนวที่ผ่ำนกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุม
ขอบข่ำยกำรแนะแนวโดยใช้รูปแบบกำรจัดกำรเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบ 4 As Model
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมโดยรวมมีควำมพึงพอใจในกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร และควำมพึงพอใจในวิชำกำรแนะแนว
เพื่อพัฒนำอำชีพและชีวิตอยูใ่ นระดับมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รบั จัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 30,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

40. โครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ทัศนคติและควำมภำคภูมิใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำร ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษำ เป็นกำรเฝ้ำระวังเยำวชนกลุ่มเสี่ยงมิให้มีโอกำสเข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำควำมรู้ และประสบกำรณ์ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน ได้อย่ำงถูกต้อง
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยพนักงำนเจ้ำหน้ำทีส่ ่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ
เป้าหมาย
จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรพนักงำนเจ้ำหน้ำที่สง่ เสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำให้กับครูผู้ปฏิบัติงำน
ในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และ 2 สำนักงำนเขตพืน้ ที่
มัธยมศึกษำเขต 10 เทศบำล อำชีวศึกษำ ท้องถิ่น ตำรวจ และเจ้ำหน้ำทีท่ ี่เกี่ยวข้องที่มีบทบำทในกำรเฝ้ำระวังปัญหำ
กำรทะเลำะวิวำท ยำเสพติด พฤติกรรมไม่เหมำะสม ปัญหำกำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร หน่วยงำนละ 1 คน รวมผู้เข้ำอบรม
จำนวน 80 คน
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ำอบรม จำนวน 76 คน ณ ค่ำยลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่ำงวันที่ 22 - 24 สิงหำคม 2557
โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมให้ควำมรู้ ได้แก่
- นโยบำยกำรส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ. ศ. 2546 (หมวด 7 และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง)
- บทบำทหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ
- กำรฝึกทักษะด้ำนจิตวิทยำวัยรุ่น เทคนิคกำรให้คำปรึกษำ
- กำรฝึกภำคปฏิบัติ (ตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร)
- แนวทำงกำรปฏิบัติงำนส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำ กำรวำงแผนกำรปฏิบัติและบทบำทอำนำจหน้ำที่
2. แต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีส่ ่งเสริมควำมประพฤตินักเรียนและนักศึกษำในหน่วยงำนรำชกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมมอบหมำย
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ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำก กองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 119,700 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

41. โครงการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตำม ดูแล และติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรอำหำรกลำงวันของโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์
สูงสุดกับนักเรียน
2. เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำรดีเด่นสำมำรถ
เป็นแบบอย่ำงที่ดีให้กับโรงเรียนอื่นได้
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ดำเนินกำรนิเทศ กำกับ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินโครงกำรอำหำรกลำงวันโรงเรียนในสังกัด จำนวน 122 โรงเรียน
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน จำนวน 3 ขนำด ๆ ละ 1 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรตำมแนวทำงของกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. โรงเรียนในสังกัดได้รบั กำรคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 3 โรงเรียน
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. สำนั กงำนเขตพื้ น ที่ กำรศึก ษำประถมศึกษำประจวบคีรีขั น ธ์ เขต 1 ดำเนิ น กำรนิ เทศ ติ ด ตำมประเมิ น ผล
โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน ได้ 122 โรงเรียน คิดเป็น 100% พบว่ำโรงเรียนดำเนินงำนตำมแนวทำง
โครงกำรอำหำรกลำงวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพทำให้ปัญหำทุพโภชนำกำรลดลง
2. คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบโครงกำรอำหำรกลำงวัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่ำงที่ดีในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ได้ ผลกำรคัดเลือก ดังนี้
2.1 โรงเรียนขนำดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนหินเทิน อำเภอเมืองฯ
2.2 โรงเรียนขนำดกลำง ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนคอกช้ำง อำเภอเมืองฯ
2.3 โรงเรียนขนำดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอบำงสะพำน
สำหรับโรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว ได้รับคัดเลื อกให้เป็นสุดยอดของโรงเรี ยนต้นแบบกิจกรรมโครงกำร
อำหำรกลำงวันในระดับเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประจำปีงบประมำณ 2557 ได้เป็นตัวแทนเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงำนมหกรรมประจำปี 2557 ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 กันยำยน 2557 ณ อินดอร์สเตเดียม
หัวหมำก กรุงเทพมหำนคร
ปัญหาอุปสรรค -
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ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ประจำปีงบประมำณ 2557
จำนวน 12,200 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ

42. โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ำย
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. เพื่อให้ครูที่ทำหน้ำที่แนะแนวในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดอบรมครูแนะแนวและหรือครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จำนวน
35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 70 คน
เชิงคุณภำพ
ผูผ้ ่ำนกำรอบรมทุกคน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ ในเรื่องกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีควำมพึงพอใจในกำรอบรมอยู่ที่ระดับมำก
ตัวชี้วัด
1. วิทยำกรสำมำรถให้ควำมรู้ในกำรอบรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจในระดับมำก สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ในกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
ในสถำนศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินกำรจัดอบรมครูโรงเรียนขยำยโอกำส
ในสังกัด จำนวน 35 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน วันที่ 18 กรกฎำคม 2557 ณ โรงเรียนธนำคำรออมสิน อำเภอบำงสะพำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. ครูผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถำนศึกษำ สำมำรถจัดกิจกรรม
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้แก่นักเรียนได้ครบทุกด้ำน ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำอบรมอยู่ที่ระดับมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (จำกผู้เข้ำอบรม)
ควรเพิ่มระยะเวลำกำรอบรมให้มำกกว่ำ 1 วัน และควรมีแผนกำรสอนเพศศึกษำแจกให้โรงเรียนหรือสื่อกำรเรียน
กำรสอนเรื่องเพศศึกษำ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 30,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

43. โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรประสำนงำนและกำรเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรวดเร็ว
มีประสิทธิภำพ
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ มีทักษะและมีเจตคติท่ีดีต่อกำรปฏิบัติงำนเสริมสร้ำงขวัญ
และกำลังใจแก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้นตำมเกณฑ์
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 สำหรับผู้ส่งผลงำนทำงวิชำกำรตั้งแต่วนั ที่ 23
เมษำยน 2556 – 31 ธันวำคม 2556 จำนวน 12 รำย
เชิงคุณภำพ
ร้อยละ 70 ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมินเพื่อกำหนดตำแหน่งให้มีวิทยฐำนะ
สูงขึ้นตำมหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 1206.4/ว17 ลงวันที่ 30 กันยำยน 2552 ได้ รับกำร ประเมิน
ทำงวิชำกำรตั้งแต่วันที่ 23 กันยำยน 2556 (ด้ำน 3)
ตัวชี้วัด
จำนวนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ส่งผลงำน ร้อยละของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ได้รับกำรประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ (ด้ำน 3) ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินที่ ก.ค.ศ. กำหนด และจำนวน
เอกสำรผลงำนทำงวิชำกำร
ผลการดาเนินงาน
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เสนอขอรับกำรประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ จำนวน 25 รำย
สำยกำรสอน
1. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ผู้เสนอขอ จำนวน 4 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง จำนวน 3 รำย
คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่อนุมัติ จำนวน 1 รำย
2. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ ผู้เสนอขอ จำนวน 4 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ/ปรับปรุง จำนวน 2 รำย
คิดเป็นร้อยละ 40 ไม่อนุมัติ จำนวน 3 รำย
3. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ ผู้เสนอขอ จำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง จำนวน 1 รำย
คิดเป็นร้อยละ 100
4. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม ผู้เสนอขอ จำนวน 2 รำย ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมัต/ิ ปรับปรุง
จำนวน 2 รำย คิดเป็นร้อยละ 100
5. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) มีผู้เสนอขอ จำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมตั ิ/
ปรับปรุง จำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100
6. กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ผู้เสนอขอ จำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำ
อนุมัติ/ปรับปรุง จำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100
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7. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กำรศึกษำปฐมวัย) ผู้เสนอขอ จำนวน 2 รำย ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง
จำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100
8. กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (กำรศึกษำพิเศษ) ผู้เสนอขอ จำนวน 1 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง
จำนวน 1 รำย คิดเป็นร้อยละ 100
สำยงำนบริหำรสถำนศึกษำ
1. รองผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้เสนอขอ จำนวน 3 รำย ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมตั ิ/ปรับปรุง จำนวน 3 รำย
คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ ผู้เสนอขอจำนวน 5 รำย ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติ /ปรับปรุง จำนวน 3 รำย
คิดเป็นร้อยละ 60 ไม่อนุมัติ จำนวน 2 รำย
โดยรวมมีผู้เสนอรับกำรประเมิน จำนวน 25 รำย ได้รบั กำรพิจำรณำอนุมัติ/ปรับปรุง จำนวน 18 รำย คิดเป็น
ร้อยละ 72 ไม่อนุมัติ จำนวน 7 รำย คิดเป็น ร้อยละ 28
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 235,800 บำท
เบิกคิดเป็น 99.70%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

44. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผู้บริหำรโรงเรียน
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกัด ให้มี ควำมรู้เกี่ย วกับ กำรเลื่อนขั้นเงิน เดื อนและประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนแบบใหม่
2. เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนของผู้บริหำร ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดอบรมกลุ่มเป้ำหมำยให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จำนวน 260 คน และผู้เข้ำประชุม
มีควำมพึงพอใจร้อยละ 80
เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและแรงจูงใจในกำรทำงำนส่งผลให้
ข้ำรำชกำรมีคุณภำพ มีขวัญ กำลังใจ ในกำรปฏิบัติงำน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 25 - 29 กุมภำพันธ์ 2557 และครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 26 - 29
สิงหำคม 2557
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2. จำกกำรประชุมให้ควำมรู้ทำให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/โรงเรียนสำมำรถดำเนินกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน
ครั้งที่ 1 (1 เมษำยน) และครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม) ได้อย่ำงถูกต้อง มีข้อมูลสำหรับนำมำวิเครำะห์ ประมวลผล ทำคำสั่ง
เลือ่ นขั้นเงินเดือนและเป็นฐำนในกำรจัดทำบัญชีถือจ่ำย
3. ทำให้ทรำบยอดอัตรำคงเหลือ อัตรำเงินเดือน
4. สำมำรถนำไปใช้ตรวจสอบยอดจำนวนอัตรำกำลังข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสอดคล้องกับปริมำณงำน
นำไปใช้ในกำรเพิ่มพูนประสิทธิภำพและแรงจูงใจในกำรทำงำน นำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนบุคคล และ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน โดยรวมแล้วผู้เข้ำประชุมมีควำมพึงพอใจ
ปัญหาอุปสรรค
1. ขำดข้อมูลที่จำเป็นและถูกต้อง
2. นโยบำย เป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงำนไม่ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดสรรงบประมำณสำหรับกำรประชุมให้ควำมรู้ เรื่องกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ทุกครั้งเพื่อให้เข้ำใจตรงกัน
2. ควรมีคู่มือแนวปฏิบัติกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
40,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%

46. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในองค์กร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ในหลักจิตวิทยำด้ำนมนุษยสัมพันธ์ สร้ำงกำลังใจให้ตนเองและผู้อื่นในกำรทำงำน
3. เพื่อส่งเสริมพัฒนำเจ้ำหน้ำทีท่ ุกคนให้มีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน เกิดทักษะกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
4. ส่งเสริมพัฒนำกำรทำงำนร่วมกัน เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีม
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำน จำนวน 90 คน เข้ำร่วมโครงกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรมและพัฒนำศักยภำพกำรทำงำนของบุคลำกรในองค์กร
เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงและเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนมีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน ทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
พัฒนำศักยภำพกำรทำงำนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดควำมสัมพันธ์อันดี เรียนรู้กำรทำงำนเป็นทีมมีควำมเข้ำใจผู้ร่วมงำนมำกขึ้น
ตัวชี้วัด
ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจและสำมำรถนำควำมรู้ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ดำเนินโครงกำรโดยกำรจัดประชุมสัมมนำข้ำรำชกำร
พนักงำน ลูกจ้ำงทุกคน จำนวน 83 คน ณ อำเภอสวนผึง้ จังหวัดรำชบุรี ระหว่ำงวันที่ 8 – 9 สิงหำคม 2557
จัดกิจกรรมเพื่อเรียนรูก้ ำรทำงำนร่วมกัน แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และศึกษำดูงำน
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2. จัดกิจกรรมมุฑิตำจิตให้กับข้ำรำชกำรที่เกษียณอำยุรำชกำรในปีงบประมำณ 2557 จำนวน 3 รำย เพื่อร่วมแสดง
ควำมยินดีและนำหลักกำรปฏิบัติงำน ประสบกำรณ์ ของผู้ที่เกษียณแล้ว ไปใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำนสำหรับผู้ที่ยังไม่เกษียณอำยุ
รำชกำร
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคน โดยรวมแล้วอยู่ในระดับมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
183,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

.

47 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจบทบำทหน้ำที่และพัฒนำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในสถำนศึกษำ และแลกเปลี่ยนควำมรู้ประสบกำรณ์ กำรแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพทำงกำรลูกเสือ
ในกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
จัดประชุมสัมมนำให้กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนในสังกัด จำนวน 133 โรงเรียน (สังกัด
สพฐ. จำนวน 122 โรงเรียน เอกชน จำนวน 11 โรงเรียน) ระยะเวลำ 2 วัน 1 คืน
เชิงคุณภำพ
ผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนนำควำมรู้จำกกำรประชุมสัมมนำไปใช้พฒ
ั นำกำรจัดกิจกรรมลูกเสือในสถำนศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ และมีควำมพึงพอใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัด
1. ควำมสำมำรถของวิทยำกรที่มีประสิทธิภำพ
2. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจระดับมำก
ผลการดาเนินงาน
1. ดำเนินกำรประชุมสัมมนำ ระหว่ำงวันที่ 11 – 12 ธันวำคม 2557 ณ โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ภำยใต้กำรนำของนำยบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีกำรบรรยำยพิเศษจำกนำยศุภกร วงศ์ปรำชญ์ เลขำธิกำรสำนักงำนลูกเสือแห่งชำติ
ให้ควำมรู้เกี่ยวกับสภำพปัญหำปัจจุบนั ควำมดีของกระบวนกำรลูกเสือ ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำหน่วยงำน
และกำรบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนจำกวิทยำกรผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ จำกนัน้
ที่ประชุมมีกำรอภิปรำยร่วมกัน
2. ผลกำรประชุมสัมมนำ ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมสัมมนำโดยรวมอยู่ที่ระดับมำก
ปัญหาอุปสรรค -
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ข้อเสนอแนะ
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ควรจัดสรรงบประมำณสำหรับโครงกำรนี้ทุกปี
2. สำนักงำนลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ควรจัดให้มีกำรประชุมสัมมนำผู้อำนวยกำรลูกเสือโรงเรียนระดับจังหวัด
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
158,800 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

48. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารให้กับบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่และ
สถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการใช้งานระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ครูและเจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
ในสถำนศึกษำที่ปฏิบัติงำนสำรบรรณสำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E - OFFICE)
2. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยกำรใช้ระบบ ICT เพื่อกำรบริหำร
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ จำนวน 122 คน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนสำรบรรณระบบ
อิเล็กทรอนิกส์(OBEC E - OFFICE) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 60 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถปฏิบัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E - OFFICE)
3. ติดตำม สนับสนุน และช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดร้อยละ 70
เชิงคุณภำพ
1. ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำที่เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิงำนสำรบรรณด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภำพ
2.เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 60 คนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
สำมำรถปฏิบัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
ครู หรือเจ้ำหน้ำที่ธุรกำรในสถำนศึกษำ เจ้ำหน้ำที่สำนักงำน สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พึ งพอใจกำรประชุม และสำมำรถนำไปปฏิบัติงำนสำรบรรณระบบอิเล็ กทรอนิ กส์
(OBEC E - OFFICE) อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรระหว่ำงวันที่ 23 - 24 สิงหำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุมเป็นครูหรือธุรกำร โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 122 คน
เจ้ำหน้ำที่สำนักงำนเขตพืน้ ที่ จำนวน 60 คน รวมทั้งสิ้น 182 คน
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก สำมำรถนำไปปฏิบัติงำนสำรบรรณในสถำนศึกษำ
และที่สำนักงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้กำรรับส่งหนังสือสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลำและวัสดุ
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3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ติดตำมกำรดำเนินงำนสำรบรรณระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของสถำนศึกษำ และที่สำนักงำนเสมอ เพื่อให้คำแนะนำ หรือแก้ปัญหำเพื่อให้กำรดำเนินงำน
เกิดประสิทธิภำพ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 47,040 บำท เบิกจ่ำยครบ ๑๐๐ %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

4๙. โครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจา “สู่ความเป็นเลิศ”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงสมรรถนะลูกจ้ำงประจำ ให้มีควำมรู้ทักษะประสบกำรณ์ สำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำงำน
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. เพื่อให้ลูกจ้ำงประจำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบตำแหน่งและระบบค่ำจ้ำงใหม่สำหรับลูกจ้ำงประจำ
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม นำไปสู่กำรปฏิบัติงำน และกำรบริกำรที่ดี
3. เพือ่ ให้ลูกจ้ำงประจำมีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควำมคิดเห็น และสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ลูกจ้ำงประจำในสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 57 คน
ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ
เชิงคุณภำพ
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ สำมำรถนำควำมรู้ไปพัฒนำงำนให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนยิ่งขึ้น
2. ลูกจ้ำงประจำทีไ่ ด้รับกำรพัฒนำศักยภำพสำมำรปฏิบัตงิ ำนได้บรรลุเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด
1. ผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำสำมำรถนำควำมรู้ที่ได้ไปพัฒนำตนเอง พัฒนำงำน
2. ลูกจ้ำงประจำมีเจตคติที่ดตี ่อกำรปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมลูกจ้ำงประจำของสถำนศึกษำในสังกัด
และที่ปฏิบัติงำนที่สำนักงำน วันที่ 19 กันยำยน 2557 จำนวน 1 วัน และศึกษำดูงำน ณ จังหวัดกำญจนบุรี วันที่ 20
กันยำยน 2557 ลูกจ้ำงประจำที่เข้ำร่วมโครงกำร จำนวน 49 คน
2. ผลของควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำอยู่ที่ระดับมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ)
1. ควรจัดโครงกำรนี้อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทุก ๆ ปี เพื่อพัฒนำควำมรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ เป็นกำรสร้ำงขวัญ
และกำลังใจ
2. ควรเพิ่มระยะเวลำกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 130,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 92.97 %
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล

49. พัฒนาศักยภาพรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในบทบำทหน้ำที่ให้ได้ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
2. เพื่อพัฒนำรองผู้อำนวยกำรให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำชีพ มีขวัญกำลังใจที่ดีในกำรสร้ำงคุณภำพกำรศึกษำต่อไป
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รบั ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ในบทบำทหน้ำที่ให้ได้มำตรฐำน
เชิงคุณภำพ
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. สนับสนุนให้รองผู้อำนวยกำรในสังกัดเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครรำชสีมำ
เพื่อพัฒนำควำมรู้
2. สนับสนุนให้รองผู้อำนวยกำรในสังกัดมีควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ให้สูงขึน้ โดยกำรสมัครสอบคัดเลือก
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 150,000 บำท เบิกจ่ำย 0%
ผู้รับผิดชอบ นำยสมหวง ขุนพรหม รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

5๑. โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระ พบธรรม นาชีวิต” และพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้ำงขวัญและกำลังใจผู้เกษียณอำยุรำชกำร
2. สร้ำงควำมรัก สำมัคคีแก่ข้ำรำชกำรครู บุคลกำรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
3. เพื่อเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้ำรำชกำรครู บุคลกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงประจำ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทัศนคติที่ดีต่อกำรทำงำน เกิดทักษะ
ในกำรทำงำนอย่ำงมีควำมสุข
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เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
กำรสร้ำงขวัญกำลังใจผู้เกษียณอำยุรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 50 คน โดยมีขำ้ รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จำนวนทั้งสิน้ 600 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรทุกคนมีควำมประทับใจ และผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกคนมีควำมภำคภูมิใจในเกียรติยศ และ
วิชำชีพของตัวเอง สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ประพฤติตนอยู่บนพืน้ ฐำนคุณธรรม จริยธรรม
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละ 80 ของผู้เข้ำร่วมประชุม
2. ร้อยละ 90 ผู้เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับมำก
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ในสังกัด วันที่ 30 กันยำยน 2557 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจัดพิธี
มุฑิตำจิต เชิญหน่วยงำนใกล้เคียงเข้ำร่วมพิธิมุฑิตำจิต โดยมีผู้ที่เกษียณอำยุรำชกำรเข้ำร่วมพิธี จำนวน 44 คน และ
ข้ำรำชกำรครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ นักเรียน และหัวหน้ำส่วนรำชกำร จำนวนทัง้ สิ้น 509 คน
2. ระดับควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรโดยรวมอยู่ในระดับมำกที่สดุ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ (ผู้เข้ำร่วมโครงกำร)
ควรจัดกิจกรรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของผู้เกษียณอำยุรำชกำร
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 350,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็นร้อยละ 74.22%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล
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กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาหลักธรรมภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕๒. โครงการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย และ
บุคลากรทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1.เพื่อรับทรำบนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
2. เพื่อรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรศึกษำ
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนำงำนจัดกำรศึกษำ
4. เพือ่ สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำน
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดประชุมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 150 คน จำนวน 3 ครั้ง/ปี
2. ปะชุมรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ จำนวน 6 คน ผู้อำนวยกำรกลุ่มฯ/หน่วยตรวจสอบภำยใน จำนวน 8 คน
จำนวน 12 ครั้ง/ปี
3. ประชุมบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 94 คน จำนวน 2 ครั้ง/ปี
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีทักษะในกำรปฏิบตั ิงำนสำมำรถทำงำนร่วมกันและเป็นระบบ
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภำพกำรปฏิบัตงิ ำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
2. ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
3. ควำมสำมัคคี ควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบุคลำกรในแต่ละกลุม่ /หน่วย
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุม จำนวน 12 ครั้ง
ในรอบ 1 ปีงบประมำณ ผู้เข้ำประชุมได้รับทรำบนโยบำยระดับกระทรวงศึกษำธิกำร สพฐ. จังหวัด และของ สำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
30,000 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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๕๓. โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2. เพื่อให้ข้ำรำชกำรครูทรำบนโยบำยแนวทำงและทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่
3. เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรวมถึงครูอัตรำจ้ำงในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 1,436 คน
เชิงคุณภำพ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทรำบนโยบำย และปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมข้ำรำชกำรครู จำนวน 2 วัน 4 อำเภอ ดังนี้
วันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรในเขตอำเภอเมืองฯ อำเภอทับสะแก ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 3 ธันวำคม 2557 ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตอำเภอบำงสะพำน อำเภอบำงสะพำนน้อย
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 172,710 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

๕๔. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิธรรมผู้บริหารสถานศึกษาประจาปี 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมปลูกฝังศีลธรรมให้เข้ำใจหลักกำรและนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรดำเนินงำน
2. เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในกำรอยู่ในสังคม มีจิตใจเกื้อกูลสงบเย็น และเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินชีวิต
3. เพื่อเป็นกำรผ่อนคลำยกำย และจิตใจ
4. เพื่อมอบนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กำหนดทิศทำงติดตำมผลกำรดำเนินงำนและหำรือข้อรำชกำร
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 3 ครั้ง/ปี

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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2. ผู้เข้ำประชุมครั้งละ 150 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
ผู้อำนวยกำรกลุ่ม หน่วยตรวจสอบภำยใน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเอกชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภำพ
1. ผู้บริหำรสถำนศึกษำได้รับทรำบนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และทิศทำงกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. ผู้บริหำรสัง กัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุ กระดับได้ปฏิบัติธ รรม
มีคุณธรรม จริยธรรม นำไปใช้ในชีวิตประจำวันและกำรปฏิบตั ิงำนที่ได้รับมอบหมำย
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และสถำนศึกษำในสังกัดมีระบบกำรจัดกำรที่ดี
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรระดับเขตพื้นที่ เพื่อรับทรำบนโยบำย จำนวน 1 ครั้ง ณ สำนักงำนเขตพืน้ ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 ผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 152 คน
2. ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 24 มิถุนำยน
2557 ผู้เข้ำประชุม จำนวน 147 คน
- ครั้งที่ 2 ประชุม ณ โรงเรียนบ้ำนบำงสะพำนน้อย อำเภอบำงสะพำนน้อย วันที่ 25 กรกฎำคม 2557 ผู้เข้ำประชุม
จำนวน 147 คน
- ครั้งที่ 3 ประชุม ณ โรงเรียนบ้ำนวังน้ำเขียว อำเภอบำงสะพำน วันที่ 25 กันยำยน 2557 ผู้เข้ำร่วมประชุม
จำนวน 144 คน
3. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำประชุมปฏิบัตธิ รรมโดยรวมทั้ง 3 ครั้งอยู่ที่ระดับมำกทีส่ ุด
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
โดยรวมผู้เข้ำประชุมมีควำมเห็นว่ำควรจัดต่อไป ควรมีกำรปรับเปลี่ยนหมุนเวียนสถำนทีป่ ระชุม และลดเนื้อหำ
ในระเบียบวำระกำรประชุมให้นอ้ ยลง
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 91,210 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

๕๕. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในของสถำนศึกษำในสังกัดและทุกกลุ่ม/หน่วย เป็นไปตำมระเบียบ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรกำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ. ศ. 2544
2. เพื่อให้ทรำบถึงขั้นตอนและวิธีกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในและกำระบวนกำรประเมินกำรควบคุมด้วยตนเอง
ของหน่วยงำน
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3. เพื่อให้กำรปรับปรุงหรือแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในได้อย่ำงเหมำะสม ทันเวลำ และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
บุคลำกรระดับสำนักงำนเขตพื้นที่ สถำนศึกษำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 170 คน
เชิงคุณภำพ
1. บุคลำกรในสังกัดได้ร่วมรับรู้ ร่วมวำงแผนในกำรจัดทำระบบกำรควบคุมภำยในได้ครอบคลุมและสำมำรถป้องกัน
ควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถป้องกันควำมเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ต่อกำรดำเนินงำนหรือนโยบำย
ตัวชี้วัด
ผู้เข้ำรับกำรอบรมร้อยละ 80 มีควำมพึงพอใจ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ศึกษำวิเครำะห์สภำพปัญหำ กำรดำเนินงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน
2. จัดประชุมข้ำรำชกำรทีป่ ฏิบตั ิงำนสำนักงำน และข้ำรำชกำรครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วันที่ 22 กรกฎำคม 2557 เพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงระบบควบคุมภำยในประจำปีงบประมำณ 2557
3. ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนกำรจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยใน
ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

-

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 105,112 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

.

๕๖ โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการการรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS)
และการรายงานผลตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ARS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรรำยงำนผลตัวชีว้ ดั ตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร(KRS) กำรรำยงำนผลตัวชี้วดั ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี (ARS) ประจำปีงบประมำณ 2557 ได้ทันกำหนดเวลำ
2. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเข้ำใจวิธีรำยงำนผ่ำนโปรแกรมระบบ(KRS) (ARS)
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เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
บุคลำกรในสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำที่มสี ่วนเกี่ยวข้องกับภำรกิจตัวชี้วัดและรำยงำนผล จำนวน 47 คน
เชิงคุณภำพ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีควำมเข้ำใจวิธีกำรรำยงำน สำมำรถรำยงำนผลได้ทันเวลำที่กำหนด
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร วันที่ 24 กรกฎำคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุม จำนวน 47 คน
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 10,590 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

5๗. โครงการพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการบุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
2. ส่งเสริมให้บุคลำกรก้ำวหน้ำทันกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถปรับตัวทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้เต็มตำมศักยภำพ
3. เพื่อสร้ำงควำมเป็นปรึกแผ่น ควำมสำมัคคี และเอกลักษณ์ขององค์กร
4. เพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เตรียมควำมพร้อมให้กับบุคลำกรในกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนในปี 2558
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมบุคลำกรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 91 คน ระยะเวลำ 1 วัน
2. ทัศนศึกษำดูงำน ระยะเวลำ 4 วัน ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ณ เกำะลังกำวี
ประเทศมำเลียเซีย ซึ่งอยู่ในกลุ่มอำเซียน และศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ณ สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
เชิงคุณภำพ
ร้อยละ 80 ของบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีศักยภำพในกำร
ปฏิบัติงำนทีส่ ูงขึ้น ได้รับประสบกำรณ์ มีควำมรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้ำนซึง่ อยู่ในกลุ่ม
อำเซียน
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของบุคลำกรที่เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถนำประสบกำรณ์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัตงิ ำน
2. ร้อยละของบุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรก้ำวสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน
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ผลการดาเนินงาน
1. ข้ำรำชกำร พนักงำน ลูกจ้ำง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน 54 คน
ทัศนศึกษำดูงำน ณ เกำะลังกำวี ประเทศมำเลเซีย และสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
ระหว่ำงวันที่ 12 - 15 กันยำยน 2557
2. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับควำมรู้ เรียนรู้ประวัติศำสตร์ ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้ำน และได้มีโอกำส
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ทำงำนจำกหน่วยงำนต่ำงสังกัด ควำมพึงพอใจโดยรวมอยู่ทรี่ ะดับมำก
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรส่วนใหญ่ต้องกำรให้จัดโครงกำรลักษณะนี้ทุกปี และปรับปรุงเรื่องพำหนะที่ใช้เดินทำงและทีน่ ั่ง
ควรจัดให้เพียงพอ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 10,590 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

๕๘. โครงการประชุมสัมมนาการบริหารและการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่มีควำมเป็นองค์รวม (Holistic)
2. เพื่อประสำนควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนซึ่งกันและกันของทั้ง 3 องค์คณะบุคคลให้เกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่ำวสำร สำรสนเทศที่มีควำมสัมพันธ์กับบทบำทหน้ำที่ในแต่ละองค์คณะ
4. เพื่อวำงแผนขับเคลื่อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำปีงบประมำณ 2557
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ระยะเวลำ 2 วัน
2. ผู้เข้ำประชุม จำนวน 43 คน ประกอบด้วย องค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ จำนวน 29 คน ผู้อำนวยกำรสำนักงำน
เขตพื้นที่ รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3. ทำแผนขับเคลื่อนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปีงบประมำณ 2557
เชิงคุณภำพ
1. กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของ 3 องค์คณะ
ที่มีควำมสอดคล้อง
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
มีประสิทธิภำพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของเป้ำหมำยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำของ 3 องค์คณะมีควำมสอดคล้อง
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2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพนำไปใช้ประโยชน์ในกำรขับเคลื่อนระบบกำรบริหำร
ผลการดาเนินงาน
ประชุมสัมมนำกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกอบด้วย คณะกรรมกำร 3 องค์คณะ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่ บุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 105,112 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

๕๙. โครงการจ้างลูกจ้างปฏิบตั ิงาน
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรดำเนินงำนของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ และ
หน่วยตรวจสอบภำยใน
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดจ้ำงบุคคลที่มีวุฒปิ ระกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ปวส. จำนวน 3 คน ระยะเวลำ 12 เดือนอัตรำค่ำจ้ำง
คนละ 9,300 บำทต่อคน
เชิงคุณภำพ
กำรปฏิบัติงำนในภำพรวมของกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หน่วยตรวจสอบ
ภำยใน มีประสิทธิภำพ ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทีไ่ ปใช้บริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติ
2. ควำมพึงพอใจของผู้ไปใช้บริกำร
ผลการดาเนินงาน
1. จัดจ้ำงบุคคล เพื่อปฏิบัติงำน ดังนี้
1.1 กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จำนวน 2 คน ได้แก่ น.ส.จินต์จุฑำ ตระกูลคูศรี น.ส.ศริญญำ ชูพินิจสกุลวงศ์
ปฏิบัติหน้ำที่บนั ทึกบัญชีรำยรับ รำยกำรเบิกจ่ำยเงินจำกคลังจังหวัด ตรวจสอบเอกสำร แบบ 7131 บันทึก
รำยกำรฎีกำเบิกจ่ำย และอื่น ๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมำย
1.2 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ จำนวน 1 คน ได้แก่ นำงสำวพนำพรรณ เพ็ญตระกูลชัย ปฏิบัติหน้ำที่งำนธุรกำร
ของกลุ่ม และที่ได้รับมอบหมำย
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1.3 หน่วยตรวจสอบภำยใน จำนวน 1 รำย ได้แก่ นำงสำวนิศำรัตน์ คลังทรัพย์ ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจสอบหลักฐำน
กำรเบิกจ่ำย ของสถำนศึกษำ และสำนักงำนเขตพื้นที่
2. กำรดำเนินงำนมีควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถบริกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 449,190 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์

๖๐.โครงการประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนได้รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวกำรดำเนินงำนระเบียบ กฎกระทรวง
แนวปฏิบัตติ ำมพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ. ศ. 2554
2. เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรที่จะพัฒนำปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและจัดกำรเรียนรู้
ได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชน 3 เดือน/ครั้ง จำนวน 4 ครั้งผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 18 คน ประกอบด้วย
ผู้บริหำรโรงเรียน ศึกษำนิเทศก์ ผู้เกี่ยวข้อง
2. จัดประชุมเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนเอกชน จำนวน 1 ครั้ง มีผู้เข้ำประชุมจำนวน 30 คน ประกอบด้วยผู้บริหำร
โรงเรียน เจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภำพ
1. ร้อยละ100 ของโรงเรียนเอกชนได้รบั ทรำบข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวกำรดำเนินกำรศึกษำเอกชน
2. ร้อยละ 95 ของผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนมีควำมเข้ำใจในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคณ
ุ ภำพ ได้มำตรฐำนตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรกำหนด
ตัวชี้วัด
จำนวนครั้งที่จัดประชุม จำนวนผู้เข้ำร่วมประชุม ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำประชุม เอกสำรรำยงำนผล
ผลการดาเนินงาน
1. จัดประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชน จำนวน 2 ครั้ง ได้แก่
- ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผู้เข้ำร่วมประชุมจำนวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 105.55 (เกินจำกเป้ำหมำย) ควำมพึงพอใจโดยรวมของ
ผู้เข้ำประชุมอยู่ที่ระดับมำก ร้อยละ 42.11
- ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มีผู้เข้ำร่วมประชุม จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 166.67 (เกินจำกเป้ำหมำย) ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำประชุม
โดยรวมอยู่ที่ระดับมำก ร้อยละ 40
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2. กำรจัดประชุมผู้บริหำรโรงเรียนเอกชนโดยกลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชนดำเนินกำร จำนวน 2 ครั้ง ส่วนอีก 2 ครั้ง
ได้ประชุมพร้อมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ซึ่งจัดโดยสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
3. จัดประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชนและเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียนเอกชน วันที่ 19 - 20 กรกฎำคม 2557
ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ผู้เข้ำประชุมทั้งสิ้น 41 คน
จำกจำนวนโรงเรียน 13 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 136.67 ผู้เข้ำประชุมมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ นำควำมรู้
ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้มำกที่สดุ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนเอกชนอย่ำงน้อย จำนวน 2 เดือน/ครั้ง
2. ควรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบบัญชีของโรงเรียนเอกชนเพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน
และบัญชี
3. ควรจัดอบรมครูบรรณำรักษ์
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 18,800 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสถำนศึกษำเอกชน

๖๑. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้ นกำรบริหำรงบประมำณในสถำนศึกษำขั้นพืน้ ฐำนให้แก่ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำ
ที่เป็นเครือข่ำยนำควำมรู้จำกกำรอบรมไปถ่ำยทอดให้แก่บุคลำกรในสถำนศึกษำ และสำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนบริหำร
งบประมำณได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
เป้าหมาย
ผู้เข้ำรับกำรอบรมเป็นตัวแทนศูนย์สง่ เสริมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำศูนย์ละ 1 คน จำกจำนวน
เครือข่ำยทั้งหมด 19 ศูนย์ รวม 19 คน
ตัวชี้วัด
ศูนย์เครือข่ำยทุกศูนย์ สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำนกำรบริหำรงบประมำณถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน พร้อมเป็น
โรงเรียนต้นแบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยหน่วยตรวจสอบภำยในจัดอบรมสัมมนำ
เชิงปฏิบัติกำรวันที่ 26 มีนำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผู้เข้ำรับกำรอบรม จำนวน 18 คน รับทรำบนโยบำยจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 และนำไปพัฒนำโรงเรียนตนเองและโรงเรียนในศูนย์เครือข่ำย เพื่อติดตำมตรวจสอบโรงเรียน
ให้ครบทุกโรงเรียน สำเหตุเพรำะเจ้ำหน้ำที่หน่วยตรวจสอบภำยในของสำนักงำนเขตพื้นที่เพียงคนเดียวไม่สำมำรถ
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ตรวจสอบได้ครบทุกโรงเรียน จึงจัดอบรมตัวแทนศูนย์ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรเครือข่ำยผู้ตรวจสอบภำยใน
สถำนศึกษำขัน้ พื้นฐำน รุน่ ที่ 1
หัวข้อที่อบรมสัมมนำ ได้แก่ ขั้นตอนกำรได้รับเงินของสถำนศึกษำ แนวกำรใช้งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว
เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐำนนักเรียนยำกจน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน และเอกสำรหลักฐำนที่ต้องมีกำรตรวจสอบทุกวัน หลังจำกกำรอบรมผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมพึงพอใจ
ในนโยบำยที่ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่มอบให้ในวันอบรม และเนื้อหำที่ได้รบั จำกกำรอบรม
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมทุกปีและเป็นรูปแบบอภิปรำยแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
14,250 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ หน่วยตรวจสอบภำยใน

.

6๒ โครงการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เพื่อติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำกำรดำเนินงำนของสำนักงำนเขตพืน้ ที่และสถำนศึกษำในสังกัด
3. รำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำ
เป้าหมาย
เชิงปริมำณ
1. จัดทำเอกสำรข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ จำนวน 20 เล่ม
2. จัดประชุมคณะกรรมกำรติดตำมตรวจสอบประเมินผลและนิเทศกำรศึกษำเขตพื้นที่กำรศึกษำ จำนวน 3 ครั้ง/ปี
3. จัดทำเครื่องมือติดตำมฯ จำนวน 180 เล่ม
4. ติดตำมกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
5. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เชิงคุณภำพ
1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผลกำรปฏิบัตงิ ำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
สำนักงำนเขตพื้นที่อยู่ในระดับคุณภำพดี
2. โรงเรียนร้อยละ 80 มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับคุณภำพดี
ตัวชี้วัด
1. ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนวิชำกำรที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นปัจจุบันและพร้อมใช้
2. ระดับคุณภำพกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลกำรปฏิบัติงำนอยู่ในระดับคุณภำพดี
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำเอกสำรข้อมูลทำงวิชำกำรเพื่อใช้
ประกอบกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนและสถำนศึกษำ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและ
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นิเทศกำรศึกษำ (ก.ต.ป.น.) มีกำรติดตำมประเมินผลตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ พ. ศ. 2557
3 มำตรฐำน 17 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 94.00 ระดับคุณภำพดีเยี่ยม
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
45,000 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 72.88%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

6๓. โครงการการเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และการเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้มำซึ่งกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ.
เป้าหมาย
คณะกรรมกำรประจำเขตเลือกตั้งกรรมกำรผู้แทนใน ก.ค.ศ. จำนวน 16 คน และคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้ง
ผู้แทนใน ก.ค.ศ.
ตัวชี้วัด
ได้คณะกรรมกำรครบตำมจำนวนที่กฎหมำยกำหนด
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมกำรประจำเขตเลือกตั้งคณะกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน ก.ค.ศ.
วันที่ 29 มกรำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อ
กำหนดหน่วยเลือกตั้ง ซักซ้อมควำมเข้ำใจในกำรดำเนินกำรเลือกตั้งวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557
2. ประชุมคณะกรรมกำรประจำเขตเลือกตั้งอนุกรรมกำรผู้แทนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่กำรศึกษำและคณะกรรมกำรประจำหน่วยเลือกตั้งวันที่ 3 กันยำยน 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
24,090 บำท และจำก อ.ค.ศ. จำนวน 5,000 รวมทั้งสิ้น 29,090 บำท เบิกจ่ำยคิดเป็น 47.88%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มอำนวยกำร

6๔. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำให้มีควำมสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
2. เพื่อจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำหรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรของ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
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3. เพือ่ เผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศให้สำมำรถสืบค้นได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ
1. เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 20 เล่ม
2. เอกสำรข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 จำนวน 50 เล่ม
3. เอกสำรข้อมูลอำคำรที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) จำนวน 5 เล่ม
เชิงคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบนั สำมำรถสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ
ตัวชี้วัด
1. เอกสำรข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 20 เล่ม
2. เอกสำรข้อมูลนักเรียน/ครูรำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 จำนวน 50 เล่ม
3. มีเอกสำรข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) จำนวน 5 เล่ม
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2556
เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ www.pck1.go.th
ผลการดาเนินงาน
1. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรจัดทำเอกสำรต้นฉบับ
2. จัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2555 โดยรวบรวมข้อมูลสิ้นปีกำรศึกษำ 2555
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2556 และข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนำยน 2556 ประมวลผล จัดทำเป็น
เอกสำรรำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่
3. จัดทำข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 โดยกำรแจ้งสถำนศึกษำให้ดำเนินกำรจัดทำ
ข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2556 พร้อมยืนยัน สำนักงำนเขตพื้นที่ตรวจสอบประมวลผล
จัดทำเอกสำรรำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่
4. จัดทำข้อมูลอำคำร ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง (B - OBEC) แจ้งสถำนศึกษำดำเนินกำร สำนักงำนเขตพื้นที่ตรวจสอบ
ประมวลผล จัดทำเอกสำรรำยงำนผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ และเผยแพร่
ปัญหาอุปสรรค
1. กำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศทำงกำรศึกษำขัน้ พื้นฐำน พบว่ำกำรกรอกข้อมูลทำงเว็บไซต์ของโรงเรียนกับเอกสำร
จำนวนสถิติที่ส่งให้เขตพื้นที่ไม่ตรงกัน ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่ประสำนกับโรงเรียนเพื่อปรับปรุงและยืนยันข้อมูล
2. ข้อมูลนักเรียน/ครู รำยโรง ณ วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2556 ปัญหำที่พบ คือ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน เปลีย่ นระบบกำรกรอกข้อมูลโรงเรียนยังไม่เข้ำใจวิธีกำร ผู้รับผิดชอบระดับเขตพื้นที่จึงจัดทำคู่มือให้
ผู้รับผิดชอบระดับโรงเรียนมีกำรเปลี่ยนบ่อย เขตพื้นที่ทำทะเบียนคุม รหัสผู้ใช้และรหัสผ่ำน ของโรงเรียน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกแก่โรงเรียน กรณีเว็บไซต์ของโรงเรียนมีปัญหำ เขตพื้นที่ช่วยโดยกำรขอข้อมูลโรงเรียน
ที่มีปัญหำทำงระบบอินเตอร์เน็ตมำกรอกให้
3. ข้อมูลอำคำร ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง (OBEC) สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนปรับปรุงโปรแกรมใหม่
ระบบยังไม่คงที่ เขตพื้นที่แก้ไขโดยกำรขอข้อมูลจำกโรงเรียนนำไปกรอกให้
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ข้อเสนอแนะ งบประมาณ
ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 9,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน
6๕. โครงการเร่งรัดกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัตกิ ำร ประจำปีงบประมำณ 2557 และรำยงำน
ผลกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำตำมนโยบำยของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้แก่บุคลำกรที่เกี่ยวข้องในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2. เพื่อเผยแพร่ผลงำนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ
1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ปฏิบัติงำนในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ที่รบั ผิดชอบโครงกำรและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 60 คน
2. จัดทำเอกสำรรำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร ประจำปีงบประมำณ 2557
เชิงคุณภำพ
1. บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำร และสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติกำรตำมมำตรฐำนสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำมำรถเผยแพร่ผลงำนกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแนวปฏิบัติกำรทั้งที่เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงำน
http://pck1.go.th เพื่อเป็นข้อมูลสำรสนเทศ
ตัวชี้วัด
1. มีข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ 2557 ครบถ้วนทุกโครงกำร และนำผลกำร
ดำเนินงำนไปใช้ปฏิบัติกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้เกิดประสิทธิภำพ
ได้ร้อยละ 90
2. ข้อมูลผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนมีควำมถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์
เป็นข้อมูลสำรสนเทศที่เชื่อถือได้ร้อยละ 90
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำม
และประเมินผลตำมแผนปฏิบัติกำร และกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมนโยบำยสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน วันเสำร์ที่ 23 สิงหำคม 2557 มีผู้เข้ำประชุม จำนวน 47 รำย คิดเป็นร้อยละ 78.33
จำกลุ่มเป้ำหมำย 60 คน สำเหตุเพรำะบุคลำกรติดภำรกิจงำนรำชกำร โดยเชิญวิทยำกรมำจำกสำนักงำนเขตพื้นที่
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กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1 คือ นำงสำวสุดำพร ปำนกลิ่น ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
ให้ควำมรู้
2. ผู้เข้ำร่วมประชุมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ สำมำรถนำไปเขียนรำยงำนผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
และผลกำรดำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ
ด้ำนโอกำสทำงกำรศึกษำ ด้ำนประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และด้ำนนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร
ได้ถูกต้อง ชัดเจน ผู้เข้ำประชุมโดยรวมแล้วมีควำมพึงพอใจที่ระดับมำกทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 75.43
3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดทำเอกสำรสรุปรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
โครงกำรประจำปีงบประมำณ 2557 จำนวน 100 เล่ม เพื่อเผยแพร่ ในสำนักงำน หน่วยงำนในสังกัด และ
หน่วยงำนอื่น ๆ ทำงเว็บไซต์สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำ http://pck1.go.th
ปัญหาอุปสรรค

-

ข้อเสนอแนะ (ของผู้เข้ำประชุม)
ควรมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรลักษณะเช่นนี้ให้กับบุคลำกรในสำนักงำนเขตพื้นที่เพื่อให้ควำมรู้ และมีทักษะ
ในกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพ
งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 25,000 บำท
กำรเบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

6๖. โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนแต่ละระดับมีจุดเน้นในกำรปฏิบัติงำนยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
2. เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ
1. จัดทำเป้ำหมำยกำรมีส่วนร่วมของ 3 องค์กรหลัก สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์
ผู้อำนวยกำรกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. จัดทำคู่มือดำเนินกำรเครื่องมือกำรติดตำมประเมินผล
3. ประชุมผูบ้ ริหำรโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำเป้ำหมำยคุณภำพ “ประกำศวำระที่ 2
เป้ำหมำยคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
4 นิเทศกำกับติดตำมโดยสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
เชิงคุณภำพ
1. ภำยในปี 2558 เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และควำมรู้ตำมหลักสูตรรู้เรื่องเมืองประจวบคีรีขันธ์ และมีเอกลักษณ์
“ยิ้มใส ไหว้สวย”
2. เด็กมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกกำรสอบ LAS, NT, O - NET สูงขึ้นและเป็น 1 ใน 10 ของประเทศ
3. เด็กชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - 3 อ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4 - 6 อ่ำนคล่อง อ่ำนรู้เรื่อง
เขียนคล่อง คิดเลขเร็ว และสำมำรถสื่อสำรได้เหมำะสมกับวัย
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ตัวชี้วัด ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขั นธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำร
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ครู ศึกษำนิเทศก์ ผู้อำนวยกำรกลุ่มในสำนักงำนเขตพื้นที่ ผู้แทนผู้บริหำรสถำนศึกษำ
- วันที่ 22 มกรำคม 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เพือ่ กำหนดเป้ำหมำยคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ โรงเรียน ผู้บริหำรโรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน และ
ผู้ปกครอง
- วันที่ 30 เมษำยน 2557 รวบรวมข้อมูลจำกกำรประชุมเมื่อวันที่ 22 มกรำคม 2557 ให้คณะกรรมกำร
วิพำกษ์เป้ำหมำยคุณภำพ ณ ห้องประชุมสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
- สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกำศวำระ 2 ปี เป้ำหมำยคุณภำพ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 6 เป้ำหมำยคุณภำพ ประกอบด้วย
1) เป้ำหมำยคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่ องค์กรที่สร้ำงสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม สืบสำนควำมเป็นไทย ร่วมใจพัฒนำ
2) เป้ำหมำยคุณภำพโรงเรียน เป็นบ้ำนที่อบอุ่น เป็นต้นทุนแห่งปัญญำ เป็นแหล่งเพำะกล้ำควำมดี เป็นผู้นำวิถีชุมชน
3) เป้ำหมำยคุณภำพผู้บริหำรโรงเรียน รอบรู้คุณธรรม เป็นผู้นำวิชำกำร เชี่ยวชำญภำรกิจ ผลสัมฤทธิ์
ตำมเป้ำหมำย
4) เป้ำหมำยคุณภำพครู จัดกำรเรียนรู้ดี มีจริยธรรม นำควำมก้ำวหน้ำ ศรัทธำวิชำชีพ
5) เป้ำหมำยคุณภำพกิจกรรมนักเรียน กิจกรรมหลำกหลำย สม่ำเสมอกระบวนกำร ผลงำนเด่นเป็นประจักษ์
รู้รักสำมัคคีสู่ วิถีชุมชน
6) เป้ำหมำยคุณภำพผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน แนบแน่นดำเนินกำร ร่วมประเมินผลงำน
ประสำนควำมร่วมมือ
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รบั จัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จำนวน 3,300 เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

6๗. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอาเภอและระดับกลุม่ โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำระดับอำเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน
2. เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ
1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพระดับอำเภอ 4 อำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียน 19 ศูนย์ มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
2. ได้รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงน้อย 4 รูปแบบ
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เชิงคุณภำพ
1. ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำระดับอำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียนมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำร
2. รูปแบบกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่มีคุณภำพ
ตัวชี้วัด
ศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจั ดกำรศึกษำระดับอำเภอและระดับกลุ่มโรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ผลการดาเนินงาน
1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรส่งเสริมประสิทธิภำพ
ในระดับเขตพื้นที่ กำกับติดตำม และนิเทศ โรงเรียนในเขตอำเภอ 4 อำเภอ โดยมีรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่
เป็นประธำนกรรมกำรแต่ละอำเภอ คือ
1.1 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นำยประเสริฐ ครอบแก้ว
1.2 อำเภอทับสะแก นำยไพรัช มณีโชติ
1.3 อำเภอบำงสะพำน นำยเฉลิมพล พินทอง
1.4 อำเภอบำงสะพำนน้อย นำยตั้ง อสิพงษ์
2. โรงเรียนในสังกัด ได้รบั กำรแนะนำ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ ได้รับรู้ข่ำวสำร นโยบำยของสำนักงำนเขตพื้นที่
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สร้ำงควำมเข้ำใจตรงกัน ดำเนินงำนไปในทิศทำงเดียวกัน
ปัญหาอุปสรรค
ยำนพำหนะของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำไม่เพียงพอ และรองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่ แต่ละท่ำน
มีภำรงำนที่ต้องรับผิดชอบมำก
ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รบั จัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จำนวน
190,000 บำท กำรเบิกจ่ำย 0%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน

6๘. โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารพัฒนาครูเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspring Science)
วัตถุประสงค์ จัดอบรมครูเพื่อใช้โปรแกรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิทยำศำสตร์
เป้าหมาย

เชิงปริมำณ อบรมครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์ จำนวน 122 โรงเรียน
เชิงคุณภำพ ครูมีควำมรูก้ ำรใช้โปรแกรม
ตัวชี้วัด ครูสำมำรถใช้โปรแกรมได้ทุกคน
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรครูผู้สอนวิทยำศำสตร์
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 ให้มีควำมรู้ เรื่องกำรใช้โปรแกรมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแนว (STEM Education)
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หน้า ๑๐๙

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 30,000 บำท
เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ

๖๙. โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนเอกชนในเขตรับผิดชอบ
2. ครูและบุคลำกรในสังกัด
3. นักเรียนในสังกัด
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนสำมำรถบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพเหมำะสมกับภำระงำนที่รับผิดชอบ
3. นักเรียนได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ
ตัวชี้วัด
1. ประสิทธิภำพของโรงเรียน
2. คุณภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
3. ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน
ผลการดาเนินงาน
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ใช้งบประมำณจำกโครงกำรนี้นำไปส่งเสริม
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนในสังกัดตำมภำระงำนและกำรติดตำมคุณภำพกำรศึกษำ
ซึ่งในปีงบประมำณ 2557 มีโครงกำร/กิจกรรมที่จัดสรรงบประมำณไป ดังนี้
1. กำรดำเนินกำรสอบบรรจุและแต่งตั้งข้ำรำชกำรครู เป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนครูผสู้ อน ได้รับงบประมำณ
สำหรับไปดำเนินกำร จำนวน 129,520 บำท เบิกจ่ำยไป 48,680 บำท
2. กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบสำรสนเทศ ส่งเสริมให้ครูมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรรำยงำนข้อมูลด้วยระบบอินเตอร์เน็ต
ทำให้กำรดำเนินงำนรวดเร็ว ถูกต้อง ได้รับงบประมำณ 57,320 บำท เบิกจ่ำย 57,320 บำท
3. กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรประชำสัมพันธ์ ได้รบั งบประมำณ 109,300 บำท เบิกจ่ำย 109,300 บำท
4. กำรพัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ต เป็นกำรตรวจสอบและปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้มีประสิทธิภำพ ใช้งำนได้สมบูรณ์ ได้รับงบประมำณ 8,340 บำท
เบิกจ่ำย 8,340 บำท
5. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร เพื่อกำหนดเป้ำหมำยคุณภำพของสำนักงำนเขตพื้นที่
โรงเรียน ผู้บริหำร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้รบั งบประมำณ 3,300 บำท เบิกจ่ำย 3,300 บำท

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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6. โครงกำรที่ได้รับอนุมัติงบประมำณแล้วแต่ไม่เพียงพอ จึงมีกำรจัดสรรเพิ่มเติม คือ เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนควบคุมภำยใน
กำรจัดงำนมุฑิตำจิต ครู ลูกจ้ำง และเจ้ำหน้ำที่ในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และกำรจัดทัศนศึกษำดูงำน จำนวนเงิน 734,250 บำท และใช้จำ่ ยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่จำเป็นเร่งด่วน
เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีประสิทธิภำพ
ไม่ล่ำช้ำหรือเสียโอกำส
ปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ งบประมาณ 1,989,794 บำท เบิกจ่ำยครบ 100%
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มนโยบำยและแผน
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หน้า ๑๑๒
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

วิสัยทัศน์
สำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำรศถวบคี่ศ่ตกนั์เขตพเ เขร็นัอาีงศชกนนันัำในังำศวกดงำศึกงาำ
ตกนนัื้นนัฐำนัี่กศ่ีุณภำืแลถได้ศำพศฐำนัเคนัื้นนัฐำนัตอาีบำศขร็นัไียในัคศิคีรศถวบคี่ศ่ตกนั์เโดยงำศศ่ส่บนัศ่บศ
ตอาผู้ศ่ส่บนัขง่กยบต้อาวำงีุงฝ่ำย

พันธกิจ
1. ส่าขสศิศแลถสนักคสนัุนัให้รศถชำงศบกยขศ่ยนัีุงีนัเได้ศกคงำศึกงาำอย่ำาีกกบมกาเแลถศ่ีุณภำื
2. ส่าขสศิศให้ผู้ขศ่ยนัศ่ีุณ์ศศศวศิย์ศศศเศ่ีุณลกงาณถอกนัืการศถสาีพำศหลกงสูพศแลถี่ำนัิยศหลกง
ตอาีนัไียเ 2เรศถงำศ
3. ืกฒนัำศถคคคศิหำศวกดงำศี่กขนั้นังำศศ่ส่บนัศ่บศเขื้กอขสศิศสศ้ำาีบำศศกคผิดชอคพ่อีุณภำืงำศึกงาำ
4.เืกฒนัำีศูแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำพำศสภำืรัญหำแลถีบำศพ้อางำศ
5.เส่าขสศิศงำศวกดงำศึกงาำโดยใช้ีศกืยำงศในัี้อามิกนั

เป้าประสงค์
1. นักงขศ่ยนัศถดก คง่อนัรศถมศึกงาำศ่ ืกฒนัำงำศี่กขหศำถสศพำศช่บาบก ยแลถได้สศดุ ล แลถนัก งขศ่ยนัศถดก ค
งำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัีุงีนัเศ่ืกฒนัำงำศขหศำถสศพำศช่บาบกยเแลถศ่ีุณภำื
2. รศถชำงศบกยขศ่ยนัีุงีนัได้ศกคโองำสในังำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัเอย่ำาีกกบมกาเศ่ีุณภำืเแลถขสศอภำี
3. ีศูเผู้คศิหำศสมำนัึกงาำเแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำอ้กนัเศ่ีกงาถี่กขหศำถสศเแลถศ่บกฒนั์ศศศงำศีำาำนั
ี่กศุ่าขนั้นัผลสกศฤี์ิ์
4. สำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำแลถสมำนัึกงาำศ่รศถสิี์ิภำืเแลถขร็นังลไงตกคขีล้กอนังำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนั
สู่ีุณภำืศถดกคศำพศฐำนัสำงล
5. สำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำคูศณำงำศงำศีำาำนัเขนั้นังำศคศิหำศแคคศ่ส่บนัศ่บศเงศถวำยอำนัำว
แลถีบำศศกคผิดชอคสู่สมำนัึกงาำ
6.เผลสกศฤี์ิ์ีำางำศขศ่ยนัีุงงลุ่ศสำศถขืิกศตกนนัศ้อยลถเ5เวำงรีงำศึกงาำเ2556เพิดอกนัดกคเ เในัเ 0 เเ
แลถชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ3เพิดอกนัดกคเ เในัเ30เตอาศถดก ครศถขีึ
เเเเเ-เี่ำขฉล่กยผลงำศีดสอคศถดกคชำพิเ(O-NET) ชกนนัรศถมศึกงาำรีี่กเ6เชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ3เแลถ
ชกนนัศก์ยศึกงาำรีี่กเ6เไศ่นั้อยงบ่ำศ้อยลถเ50
เเเเเ-เี่ำขฉล่กยผลงำศรศถขศินัีุณภำืงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัเ(NT) ชกนนัรศถมศึกงาำรีี่กเ3เศบศเ3เด้ำนัเไศ่นั้อยงบ่ำ
ศ้อยลถเ50
7.เนักงขศ่ยนัศ่ีบำศศู้ขศ้กอาขศ้อารศถวบคี่ศ่ตกนั์เเศ่บินักยเยินศใสเเไหบ้สบย
เ
8.เงำศคศิหำศวกดงำศขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
เเเเเ-เงำศพิดพำศแลถรศถขศินัผลงำศคศิหำศวกดงำศตอาสำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำเศถดกคีุณภำืขฉล่กย
ขืิกศตกนนัเ0.50เอยู่ในัศถดกคด่ขย่กยศ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๑๔

เเเเเ-เงำศดำขนัินัาำนัพำศีำศกคศอางำศรฏิคกพิศำชงำศเ(KRS) ีถแนันัขฉล่กยศบศีุงศิพิเขืิกศตกนนัเ0.50
เเเเเ-เงำศดำขนัินัาำนัพำศแผนัรฏิคกพิศำชงำศเ(ARS) ีถแนันัขฉล่กยศบศีุงงลยุี์เขืิกศตกนนัเ0.50

กลยุทธ์
.เืกฒนัำีุณภำืผู้ขศ่ยนัีุงศถดกคีุงรศถขภี
2.เตยำยโองำสขต้ำมกาคศิงำศงำศึกงาำตกนนัื้นนัฐำนัตกนนัื้นนัฐำนัให้ีกบมกาีศอคีลุศผู้ขศ่ยนัเให้ได้ศกคโองำสในังำศ
ืกฒนัำขพ็ศพำศึกงยภำืแลถศ่ีุณภำื
3.เืกฒนัำีุณภำืีศูเแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำ
4.เืกฒนัำศถคคงำศคศิหำศวกดงำศ
5.เให้ศำาบกลงกคโศาขศ่ยนั/ีศู/คุีลำงศเี่กืกฒนัำีุณภำืได้พำศขร้ำหศำยตอาสำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำ
รศถมศึกงาำรศถวบคี่ศ่ตกนั์เขตพเ
6.เสนักคสนัุนัส่าขสศิศให้ีศูศ่บิียฐำนัถขืิกศตกนนั
7.เสศ้ำาศถคคงำศศ่ส่บนัศ่บศตอาผู้ขง่กยบต้อาขืิกศตกนนั
8.เใช้งศถคบนังำศรศถขศินัแลถพศบวสอคีุณภำื

จุดเน้น
จุดเน้นที่ 1 ด้านผู้เรียน
1.1 นักงขศ่ยนัศ่สศศศมนัถสำีกญสู่ศำพศฐำนัสำงล
.2 นักงขศ่ยนัศ่ีุณ์ศศศวศิย์ศศศเศกงสำศกีี่เรศอาดอาเสศำนัฉกนัีเศกงชำพิเึำสนัเงากพศิยเภูศิใวในัีบำศ
ขร็นัไียห่ำาไงลยำขสืพิดเศ่ีณ
ุ ลกงาณถแลถีกงาถีำาสกาีศี่กขหศำถสศ
.3เนักงขศ่ยนัี่กศ่ีบำศพ้อางำศืิขึาได้ศกคงำศส่าขสศิศแลถืกฒนัำขพ็ศพำศึกงยภำืขร็นัศำยคุีีล
จุดเน้นที่ 2 ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. เีศูได้ศกคงำศืกฒนัำีบำศศูแ้ ลถสศศศมนัถผ่ำนังำศรฏิคกพวิ ศิาแลถีบำศช่บยขหล้ออย่ำาพ่อขนั้กอา
2.2เผู้คศิหำศสมำนัึกงาำได้ศกคงำศืกฒนัำีบำศศู้
2.3เีศูแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำี่กขร็นัศ้ออำช่ืศ่ผลาำนัขชิารศถวกงาเได้ศกคงำศยงย่อาขชิดชูขง่ยศพิ
อย่ำาขหศำถสศ
2.4เอาีงศแลถีณถคุีีลี่กขง่กยบต้อางกคงำศวกดขพศ่ยศแลถงำศวกดสศศีศูเพศถหนักงแลถดำขนัินังำศในัส่บนั
ี่กขง่ยก บต้อาเให้ีศูแลถผู้คศิหำศสมำนัึกงาำคศศวุใหศ่เ/เย้ำยไรคศศวุเศ่ีบำศสำศำศมสอดีล้อางกคีบำศพ้อางำศตอา
โศาขศ่ยนัเชุศชนัเแลถสกาีศ
2.5เให้ศำาบกลงกคโศาขศ่ยนัเีศูเแลถคุีลำงศีำางำศึกงาำี่กืฒ
ก นัำีุณภำืได้พำศขร้ำหศำยตอาสำนักงาำนั
ขตพื้นนัี่กงำศึกงาำรศถมศึกงาำเรศถวบคี่ศ่ตกนั์เขตพเ
2.6เสนักคสนัุนัเส่าขสศิศให้ีศูศ่บิียฐำนัถขืิกศตกนนั
จุดเน้นที่ 3 ด้านการบริหารจัดการ
3. เสมำนัึกงาำแลถสำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำคศิหำศวกดงำศเโดยศุ่าผลสกศฤี์ิ์เขนั้นังำศงศถวำยอำนัำวเ
งำศศ่ส่บนัศ่บศแลถงำศศกคผิดชอคพ่องำศดำขนัินัาำนัเ(Participation Andเ Accountabilit)
3.2เสมำนัึกงาำแลถสำนักงาำนัขตพื้นนัี่กงำศึกงาำวกดงำศึกงาำอย่ำาศ่ีุณภำืพำศศำพศฐำนั

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๑๕

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๑๖

บทสรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑

รายงานผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 257 ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้รวบรวมสาระสาคัญของการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดทาโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ โดยรวมแล้วผลการดาเนินงาน
ทุกโครงการสามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของโครงการ ผลการดาเนินสรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ โดยการ
1. ส่งเสริม ให้นั กเรียนมี เวที แสดงความสามารถโดยจัดประกวดแข่งขันเพื่ อคัด เลือกตัว แทนระดับเขต
ไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ และระดับประเทศ มีกิจกรรม
๑๓ กิจกรรมที่ได้ไปแข่งขันระดับประเทศ
2. การแก้ปัญ หาอ่านโดยจัดทาชุดฝึกการอ่านและแผนการสอนเพื่ อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน (LAS) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ , ๕
และมัธยมศึกษาปีที่ ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ NT และ O-NET นักเรียนได้รับการประเมินครบ ๑๐๐%
4. การพัฒนาการเรียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ๓
โดยจัดทาชุดพัฒนาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ให้ครูผู้สอนนาไปใช้ในการสอน
5. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษาด้วยการสอนแบบมอนเตสซอรี่ในบริบทประจวบคีรีขันธ์
โดยการสอนคละชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ใน ๘ กลุ่มสาระ จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้เรื่องเด็กระดับปฐมวัย
6. นิเทศเพื่อพัฒนาครูทั้งระบบและสัมมนาศึกษานิเทศก์ ดาเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้จานวน 131 โรงเรียน จานวน 1-2 ครั้ง/ภาคเรียน นิเทศร่วมกับศูนย์สง่ เสริมประสิทธิภาพ
จานวน 19 ศูนย์ การพัฒนาศึกษานิเทศก์โดยการจัดประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ ความชานาญ ทักษะการ
ปฏิบัติงานให้กับศึกษานิเทศก์
7. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จัดทาสื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม
สู่อาเซียนให้กับครูผู้สอน ผูบ้ ริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
8. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ด้านภาษา ด้านคานวณ ด้านเหตุผล
9. ส่งเสริมการประกวดแข่งขันเนื่องในวันรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติ
10. การจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ๕๐ แห่งผ่านเกณฑ์ ๑๐๐ % ได้รับ
ตราพระราชทานจานวน ๓๐ แห่ง
11. พัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชน ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา
ทุกกลุ่มสาระ
12. การประเมินผลตามเป้าหมายตัวชี้วดั ตามนโยบายปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน การประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
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13. พัฒนาคลังข้อสอบและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓
14. ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่ อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
15. ขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสาหรับผู้อานวยการโรงเรียนและคณะทางานขับเคลื่อนนโยบายสู่
การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่โดยการอบรมผู้บริหารโรงเรียนให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจนโยบายแนวทางการ
ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติและสามารถบริหารจัดการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ในระดับโรงเรียนได้
16. การคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา รอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา รอบระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
17. การจัดอบรมครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เรื่องการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา Tablet
18. การประกวดกิจกรรมการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์และการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อม
สู่ประชาคมอาเซียน และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นตัวแทนแข่งระดับภูมิภาคได้รับรางวัล
เหรียญทอง
โครงการหรือกิจกรรมที่ได้ดาเนินการในกลยุทธ์ที่ ๑ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพ
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยรวมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา ๒๕5๖
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และห่างไกลยาเสพติด มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ที่สนองกลยุทธ์นี้ คือ
1. ฝึกอบรมผู้บริหารงานลูกเสือ ประกอบด้วย รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอ้ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และผูบ้ ริหารหน่วยงานจากองค์ท้องถิ่น จัดอบรมการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ให้กับบุคลากรในสถานศึกษา
2. จัดอบรมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์เสริมสร้างสิทธิหน้าที่พลเมือง และเรียนรู้เรื่องการเงินเพื่อพัฒนาทักษะ
3. การเป็นพลเมืองที่ดี และเรียนรู้เรื่องการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนและครูผู้สอน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีจานวน ๑ โรงเรียน ในสังกัด คือโรงเรียนธนาคารออมสิน จัดประชุมปฏิบตั ิการให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนหรือครูผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนกลุ่ม C คือโรงเรียนที่ยังไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง
4. การพัฒนาบุคลากรต้นแบบโรงเรียนสุจริต ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และ
พัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “โรงเรียนสุจริต” อบรม
ครูเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบางสะพาน อาเภอ
บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนเครือข่ายจานวน ๑๓ แห่ง
5. การดาเนินโครงการศูนย์การเกษตรทางเลือกการปลูกพืชไม่ใช้ดิน เป็นการปลูกพืชปลอดสารพิษและ
จาหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาดเพื่อเป็นต้นแบบให้สถานศึกษาใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ โดยรวมทุกโครงการ/กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครูผสู้ อน บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน สามารถนาไป
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ การบริหารจัดการในสถานศึกษา นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความรักชาติ
ศาสน์ กษัตริย์ โรงเรียนปลอดยาเสพติด ผู้เรียนสามารถนาแบบอย่างที่ดีไปใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้
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กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและลดอัตราการออกกลางคัน ให้เป็นศูนย์โดยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการดาเนินงาน
ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้ คือ
1. การประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ให้บิดา มารดา และผูป้ กครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับนักเรียนปีการศึกษา 2557 สามารถเกณฑ์เด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ได้ 100 %
ในเขตอาเภอ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพานน้อย ยกเว้นอาเภอบางสะพาน เกณฑ์ได้เกณฑ์ได้99.96% เนื่องจากเป็น
เด็กพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 1 คน ซึ่งสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงให้ความช่วยเหลือแล้ว ส่วนการติดตาม
เด็กตกหล่นกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2557สารวจพบว่ามีเด็กที่ออกกลางคัน จานวน 3 ราย
ไม่สามารถไปเรียนได้ตามเวลาปกติ ซึ่งสานักงานเขตพื้นที่ได้ดาเนินการช่วยเหลือโดยเตรียมจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาเรียนให้เด็ก ๓ รายดังกล่าว
2. การให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูแนะแนว
โดยร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
ให้ความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาชีพเพื่อเป็นทางเลือกให้นักเรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนตามความเหมาะสม
และถนัดสามารถเรียนจบและประกอบอาชีพได้
3. การเสริมสร้างและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ให้กับสถานศึกษาในสังกัด และเครือข่าย
ส่งเสริมการเยี่ยมบ้านนักเรียนซึ่งปีการศึกษา ๒๕๕๗ สามารถเยี่ยมบ้านนักเรียนได้ครบ ๑๐๐ % การให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนที่ บ้านพักประสบอัคคีภัย ประสบอุบัติเหตุ และนักเรียนที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การคัดเลือกโรงเรียน
ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น จานวน ๘ แห่ง ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนที่เปิดสอนระดับ ชั้นมัธยมศึกษา
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 39 แห่ง จัดตั้งศูนย์เพื่อ นใจ
TO BE NUMBER ONE หรือมุมเพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา การพัฒนาความเข้มแข็ง
4. งานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา โดยการอบรมครูแนะแนวให้มีความรู้
ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้องกับบริบทและครอบคลุมขอบข่ายการแนะแนวโดยใช้รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนวแบบ 4 As Model การอบรมพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา โดยหลักสูตรที่ใช้อบรมให้ความรู้ ได้แก่
- นโยบายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
- พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 (หมวด 7 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)
- บทบาทหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมความประพฤตินกั เรียนและนักศึกษา
- การฝึกทักษะด้านจิตวิทยาวัยรุ่น เทคนิคการให้คาปรึกษา
- การฝึกภาคปฏิบัติ (ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ)
- แนวทางการปฏิบัตงิ านส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
5. การวางแผนการปฏิบัติและบทบาทอานาจหน้าที่ดาเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียน ได้ 122 โรง คิดเป็น 100% พบว่าโรงเรียนดาเนินงานตามแนวทางโครงการอาหารกลางวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทาให้ปัญหาทุพโภชนาการลดลงมีโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแบบอย่างที่ดี
ในด้านการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนอื่น ๆ จานวน ๓ แห่ง ได้แก่
โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนบ้านหินเทิน อาเภอเมืองฯ
โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อาเภอเมืองฯ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังน้าเขียว อาเภอบางสะพาน
สาหรับโรงเรียนบ้านวังน้าเขียว ได้รับคัดเลือกให้เป็นสุดยอดของโรงเรียนต้นแบบกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2557
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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6. การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนให้ครูในสถานศึกษาขยายโอกาส
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์นี้ คือ
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนให้เป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษมีผู้เสนอ
รับการประเมิน จานวน 25 ราย ได้รับการพิจารณาอนุมัต/ิ ปรับปรุง จานวน 18 ราย คิดเป็นร้อยละ 72 ไม่อนุมัติ
จานวน 7 ราย คิดเป็น ร้อยละ 28
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเมื่อผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับความรู้ วิธีการดาเนินงานทีถ่ ูกต้องทาให้การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปได้อย่างถูกต้อง มีข้อมูลสาหรับนามา
วิเคราะห์ ประมวลผล ทาคาสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนและเป็นฐานในการจัดทาบัญชีถือจ่ายทาให้ทราบยอดอัตราคงเหลือ
อัตราเงินเดือน สามารถนาไปใช้ตรวจสอบยอดจานวนอัตรากาลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้อง
กับปริมาณงาน
3. การเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากรในองค์กรโดยการประชุมสัมมนา
ศึกษาดูงาน และการแสดงมุฑิตาจิต เพื่อขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่
4. การประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้อานวยการลูกเสือโรงเรียน ปีงบประมาณ 2557 โดยการจัดประชุม
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ให้ได้ความรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ความดีของกระบวนการลูกเสือ ที่สามารถนาไปใช้
ในการพัฒนาหน่วยงาน
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารให้กับบุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา
ในสังกัดเกี่ยวกับการใช้งานระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์ (OBEC E-OFFICE) ซึ่งเป็นครูหรือธุรการ โรงเรียนละ 1 คน
จานวน 122 คน เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพืน้ ที่ จานวน 60 คน รวมทั้งสิน้ 182 คน ให้สามารถดาเนินงานสารบรรณ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสานักงานและสถานศึกษา
6. พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจา “สู่ความเป็นเลิศ” โดยการประชุมและศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
7. พัฒนาศักยภาพรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ เป็นการสนับสนุนให้รองผู้อานวยการในสังกัดทุกคน
มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
8. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระ พบธรรม นาชีวิต ” และพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ
ประจาปีงบประมาณ 2557 โดยการจัดประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและจัดพิธีมุฑิตาจิต ได้เชิญ
หน่วยงานใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีแสดงมุฑิตาจิต โดยมีผู้ที่เกษียณอายุราชการที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้าร่วมพิธี จานวน 44 คน
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาหลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการดาเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้
1. การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่ ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน
และบุคลากรทางการศึกษา โดยประชุมรับทราบนโยบาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ นาเสนอความก้าวหน้าการดาเนินงาน
แต่ละกลุ่ม/หน่วยฯ เป็นการติดตามงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอีกทางหนึ่ง
2. การประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 มีผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ใน ๔ อาเภอ คือ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน
บางสะพานน้อย เข้าร่วมประชุมรับทราบนโยบาย ทิศทางการดาเนินงาน ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1
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3. การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผูบ้ ริหารสถานศึกษาประจาปี 2557 นอกจากจะเป็นการประชุมเพื่อชี้แจง
นโยบายการปฏิบัติงานให้ผบู้ ริหารสถานศึกษาในสังกัดทราบแล้ว ยังส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีสติ ใช้ปัญญา
โดยการฟังธรรมและนั่งสมาธิ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการปฏิบัตงิ านที่ได้รบั
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางระบบการควบคุมภายใน ผู้เข้าประชุม
เป็นข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่และข้าราชการครูจากสถานศึกษาในสังกัด
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) และการรายงาน
ผลตัวชีว้ ัดตามแผนปฏิบัติการประจาปี (ARS) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการชี้แจงความสาคัญของการ
จัดทาคารับรองและการรายงานผลเพื่อให้เกิดความถูกต้อง
6. การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการณ์บุคลากรทางการศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนโดยการจัดทัศนศึกษาดูงาน ณ ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สงขลา เขต 2 เป็นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมของประเทศเพื่อนบ้าน และได้แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ทางาน
จากหน่วยงานต่างสังกัด
7. การประชุมสัมมนาการบริหารและการจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยองค์คณะบุคล
นาคณะกรรมการทั้ง 3 องค์คณะประกอบด้วย คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (กพท.) คณะอนุกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) เข้าร่วมประชุม
8. การจัดจ้างลูกจ้าง เพื่อทดแทนอัตราที่ขาด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานบริการของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ให้สะดวก รวดเร็ว
9. การประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนเอกชน ประจาปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวการดาเนินงาน ระเบียบ กฎกระทรวง แนวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ. ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ. ศ. 2554
10. การพัฒนาเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานหน่วยตรวจสอบภายในจัดอบรมสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ โดยจัดอบรมตัวแทนศูนย์ และแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
11. การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา มีการติดตามประเมินผล โดยดาเนินการประเมินผล
ตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ. ศ. 2557 3 มาตรฐาน 17 ตัวบ่งชี้ ผลการการประเมิน
คะแนนคิดเป็นร้อยละ 94.00 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม
12. การเลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. และการเลือกตั้งและสรรหา
คณะอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ดาเนินการประชาสัมพันธ์
รับสมัคร และเลือกตั้ง
13. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา เป็นการประชุมให้ความรู้การกรอกข้อมูลสารสนเทศ
ให้กับครูผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาเพื่ อ จัดทาข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
ประกอบด้วย ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2556 จัดทาข้อมูลนักเรียน/ครู รายโรง ณ วันที่ 10
พฤศจิกายน 2556 จัดทาข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง (B-OBEC) และนาเผยแพร่
14. การเร่งรัดกากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ 2557
โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทารายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการ
ดาเนินงานตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
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15. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการประกอบด้วย ผูบ้ ริหารโรงเรียน ครู
ศึกษานิเทศก์ ผู้อานวยการกลุ่มในสานักงานเขตพื้นที่ ผู้แทนผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพื่อกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน และผู้ปกครอง ที่เรียกว่าวาระ 2 ปี
6 เป้าหมายคุณภาพ
16. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ระดับอาเภอ และระดับกลุ่มโรงเรียน ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมประสิทธิภาพในระดับเขตพื้นที่ กากับ
ติดตาม และนิเทศ โรงเรียนในเขตอาเภอ 4 อาเภอ โดยมีรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่เป็นประธานกรรมการ
แต่ละอาเภอ
17. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อการใช้โปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้าง
แรงบรรดาลใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ (Inspring Science) โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้มีความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรมในการจัดการเรียนการสอนตามแนว (STEM Education)
18. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
โดยใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่ การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและการติดตามคุณภาพการศึกษา
ปัญหาอุปสรรค
ของการดาเนินงานโดยรวม มีการปรับเปลี่ยนนโยบายบางส่วนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือสานักงานเขตพื้นที่ หรือการโอนเงินงบประมาณให้ล่าช้าทาให้การดาเนินงานต้องมีการปรับกระบวนการ
ในโครงการ ปรับเวลาการดาเนินงาน และปัญหาจากสถานที่การดาเนินโครงการไม่เพียงพอ วัสดุอุปกรณ์ในการ
ดาเนินการจัดอบรมไม่เพียงพอ ผู้เข้ารับการประชุม/อบรมบางส่วนไม่ให้ความสาคัญ ซึ่งปัญหาดังกล่าวผู้รบั ผิดชอบ
โครงการได้พยายามและตั้งใจแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จน
บังเกิดผลดีต่อการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้อเสนอแนะ
จากผู้เข้าร่วมประชุม/อบรม โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก-มากที่สุด และบางโครงการผู้เข้าประชุม/อบรม
ต้องการให้มีการจัดต่อเนื่อง การเพิ่มระยะเวลาการประชุม/อบรม เนื่องจากมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการทางศึกษา
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นองค์กรขับเคลื่อนการเรียนรู้พัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษาขัน้ พื้นฐาน มีคุณค่าต่อสังคม บนพื้นฐานของความเป็นไทยก้าวไกลสู่
ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม นาความรู้ มุ่งสู่ความเป็นไทย
ห่างไกลยาเสพติด มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและนาไปสู่ประชาคมอาเซียน

อัตตลักษณ์
บุคลากรทรงคุณค่า มีจติ อาสาและเป็นกัลยาณมิตร

ค่านิยมองค์การ
องค์กรที่สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม เน้นความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
๒. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั โอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ ฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
อย่างมีคุณภาพทั่วถึงเสมอภาค
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัตงิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและเป็นกลไกขับเคลื่อน
คุณภาพการศึกษา
๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม่ สาระเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชวี ิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมและห่างไกลยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ
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กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอานาจทางการศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุ กภาคส่วนและความร่วมมื อกับองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น เพื่ อส่ง เสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษา

จุดเน้นการดาเนินงาน
๑. จุดเน้นด้านผู้เรียน ประกอบด้วย
๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญและความสามารถทางวิชาการเพื่อพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(Students’ Competencies)
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม
(Students’ Charcteristics & Social Skills)
๑.๓ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students with
Special Needs) ประกอบด้วย
๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Professional Development)
๒.๒ การพัฒนาระบบแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณธรรม (Incentives and Rewarding and Rewarding System)
๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม (Profession Ethics)
๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
๓.๑ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน (Participation and Accountability)
๓.๒ สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐาน
(Management with Quality and Standards)
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หน้า ช
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คณะที่ปรึกษาและคณะทางาน
คณะที่ปรึกษา
๑. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ประธานทีป่ รึกษา
๒. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ทุกท่าน
๓. ผู้อานวยการกลุ่ม และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ทุกท่าน
คณะทางาน
๑. นายเฉลิมพล พินทอง
๒. นางวรรณิภา คฤหานนท์
๓. นางพิรีภรณ์ กุลชนะพิฑูรย์
๔. นางสาวพีรณัญญ์ เผือกผ่อง
๕. นางเนาวรัตน์ เทียนศรี
๕. นางเสาวรรณี ธรรมโร
๖. นางเกตุแก้ว อัตตะ
๗. นางสาวผ่องศรี นิ่มน้อม
๘. นางปนิตา เรืองฤทธิ์
๙. นายปรัชญา อาษา
๑๐. นายราชศักดิ์ แน่นแคว้น
๑๑. นางกนกวรรณ ญาณกิตติ

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ หัวหน้าคณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ
เจ้าหนักงานธุรการ ชานาญงาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และพัฒนาโปรแกรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ ผู้รวบรวมข้อมูล
สรุปผล/วิเคราะห์ผล/จัดทารูปเล่ม
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