รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

กลุ่มนโยบายและแผน
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีภารกิจในการ
บริหารและจัดการศึกษา สงเสริม สนับสนุนใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง มีคุณภาพ โดยยึดยุทธศาสตรการดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค ตามแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความรวมมือของทุกฝาย ทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ
สถานศึกษา ตลอดจนชุมชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน และหวังเปนเปนอยางยิ่งวา
เอกสารรายงานฉบับนี้จะเปนขอมูลใหองคกรหรือบุคคลนําไปใชประโยชนสําหรับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3
สวนที่ 4
คณะผูจัดทํา

หนา
ขอมูลพื้นฐาน
โครงสรางการบริหาร
ขอมูลทางการศึกษา
ขอมูลคุณภาพการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน
คานิยมองคกร
พันธกิจ
เปาประสงค
ยุทธศาสตร
ผลการดําเนินงาน
งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลงานที่ภาคภูมิใจ

1
3
5
7
11
11
11
11
11
12
14
16
32
62

สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน
สถานที่ตั้ง

พื้นที่

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
9/1 หมูที่ 12 ตําบลหนองตาแตม อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
รหัสไปรษณีย 77120
โทรศัพท 032 – 621445 , 032 – 623780 - 2 , 032 – 621843
โทรสาร 032-621807
Website : http://www.pkn2.go.th

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ประกอบดวย 4 อําเภอ ไดแก
1. อําเภอหัวหิน
2. อําเภอปราณบุรี
3. อําเภอสามรอยยอด
4. อําเภอกุยบุรี

เขตติดตอ

ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ติดตอกับอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ติดตอกับอาวไทย
ติดตอกับประเทศสหภาพเมียนมาร

2

โครงสร า งสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
ประกอบดวย
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3. กลุมบริหารงานบุคคล
4. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
5. กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
6. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
7. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
8. กลุมกฎหมายและคดี
9. กลุมสงเสริมการศีกษาทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
10. หนวยตรวจสอบภายใน

3
โครงสรางการบริหาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.)

กลุม
อํานวย
การ

กลุม
นโยบาย
และ
แผน

กลุมสงเสริม
การศีกษา
ทางไกล
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร

หนวยตรวจสอบภายใน

กลุม
สงเสริมการ
จัด
การศึกษา

กลุม
บริหาร
งานบุคคล

กลุมนิเทศ
ติดตาม
และ
ประเมิน
ผลการจัด
การศึกษา

กลุม
กฎหมาย
และคดี

กลุม
พัฒนาครู
และ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
สถานศึกษา

งานวิชาการ

กลุม
บริหาร
งาน
การเงิน
และ
สินทรัพย

งานงบประมาณ

คณะกรรมการสถานศึกษา

งานบริหารงานบุคคล

งานบริหารทั่วไป

4

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ – สกุล

นายสุรินทร บัวงาม
นายสมควร รัชตวิมล
นายชโนทัย เจริญเมือง
นายมานัต เสียงใหญ
นางสาวบุญตา ยิ้มนอย
นายอํานวย คงถอด
นางสาวสุนทร แซเตียว
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
นายมานิตย สีสงา

ตําแหนง

ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลฯ
ผูแทนผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ผูแทนบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
ผูท รงคุณวุฒิ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลฯ

ประธานกลุมโรงเรียน
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ – สกุล

นายชุมพร นาคประสบสุข
นายประเทือง มัททวีวงศ
นางศรีสําอางค แฉงฉายา
นายชัยชนะ ทองเปยม
นายพัฒชัย วิเศษสมบัติ
นายวีระพล มหาวีระรัตน
นายอุดมเดช หนูสวี
นายณัฎฐปพล ชวนวัน
นายจักรวาล วิจิตร
นายไพศาล ประดิษฐศิริงาม
นายอํานวย คงถอด
นายเฉลิมชัย ตรีสุคนธ
นายสมสกุล สีสันต

กลุมโรงเรียน

หินเหล็กไฟ
หนองพลับ
ทับใต
ปราณบุรี
ตะนาวศรี
ศิลาลอย
สามรอยยอด
ไรเกาศาลาลัย
ไรใหม
สามกระทาย
หาดขาม
ดอนยายหนู
กุยบุรี

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด

กุยบุรี
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ขอมูลทางการศึกษา
1. จํานวนโรงเรียน ปการศึกษา 2561 จําแนกเปนรายอําเภอ
อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี

สพฐ.
อปท.
สช.
ตชด. อาชีวศึกษา
24
7
12
6
1
15
5
9
1
1
25
2
3
26
2
2. จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา
ตระดับการศึกษา

กอนประถม
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รวม

สพฐ.

รวม

3,803
10,547
2,312
89
16,751

3,803
10,547
2,312
89
16,751

อุดมศึกษา
1
-

3. จํานวนนักเรียนแยกชั้น เพศ หองเรียน
ระดับชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับกอนประถม
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษาปที่ 1
มัธยมศึกษาปที่ 2
มัธยมศึกษาปที่ 3
รวมระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รวมทั้งสิ้น

ชาย
353
759
866
1,978
1,002
907
833
913
938
923
5,516
449
458
357
1,264
8,758

จํานวนนักเรียน
หญิง
311
764
750
1,825
897
846
795
838
852
803
5,031
377
343
328
1,048
7,904

รวม
664
1,523
1,616
3,803
1,899
1,753
1,628
1,751
1,790
1,726
10,547
826
801
685
2,312
16,662

จํานวนหองเรียน
53
96
96
245
99
96
96
96
98
96
581
29
32
28
89
915
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4. จํานวนขนาดโรงเรียน จําแนกเปนขนาดโรงเรียน
ขนาดโรงเรียน
ขนาดเล็ก นักเรียนไมเกิน 120 คน
ขนาดกลาง นักเรียน 121 – 600 คน
ขนาดใหญ นักเรียน 601 – 1,499

จํานวน (แหง)
39
46
4

5. โรงเรียนขนาดเล็กแยกรายอําเภอ
ที่
1
2
3
4

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียนขนาดเล็ก
7
6
15
11
39

6. โรงเรียนขยายโอกาสแยกรายอําเภอ
ที่
1
2
3
4

อําเภอ
หัวหิน
ปราณบุรี
สามรอยยอด
กุยบุรี
รวมทั้งสิ้น

จํานวนโรงเรียนขยายโอกาส
8
3
8
4
23

7. จํานวนบุคลากรในสังกัด จําแนกเปนประเภท
ประเภท

ผูบริหารการศึกษา
ศึกษานิเทศก
บุคลากรทางการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ขาราชการครู
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ลูกจางประจํา
รวม

จํานวน (คน)
8
15
43
86
956
5
74
36
1,223

7

ขอมูลคุณภาพการศึกษา

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชัน้ ป.6
ระหวางระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. และประเทศ ปการศึกษา 2560

ที่

กลุมสาระ

สพท.

สพฐ.

ประเทศ

1 ภาษาไทย

46.47

45.29

46.58

2 ภาษาอังกฤษ

33.62

32.73

36.34

3 คณิตศาสตร

36.83

35.55

37.12

4 วิทยาศาสตร

38.20

38.13

39.12

38.78

37.93

39.79

เฉลี่ย

8
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 3
ระหวางระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. และประเทศ ปการศึกษา 2560

ที่

สาระการเรียนรู

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
สพท.

สพฐ.

ประเทศ

1 ภาษาไทย

48.21

48.77

48.29

2 ภาษาอังกฤษ

29.88

30.14

30.45

3 คณิตศาสตร

23.27

26.55

26.30

4 วิทยาศาสตร

30.80

32.47

32.28

33.04

34.48

34.33

คะแนนเฉลี่ย
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชัน้ ป.6 ระหวางปการศึกษา 2559
กับปการศึกษา 2560 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

ที่

สาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2559

2560

ความกาวหนา

1 ภาษาไทย

52.33

46.47

- 5.86

2 สังคมศึกษา ฯ

44.88

-

-

3 ภาษาอังกฤษ

30.44

33.62

+3.18

4 คณิตศาสตร

39.89

36.83

-3.06

5 วิทยาศาสตร

40.22

38.20

-2.02

41.55

38.78

-2.77

คะแนนเฉลี่ย
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ชัน้ ม.3 ระหวางปการศึกษา 2559
กับปการศึกษา 2560 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู

ที่

กลุมสาระการเรียนรู

ปการศึกษา
2559

2560

ความกาวหนา

1

ภาษาไทย

44.29

48.21

+3.92

2

สังคมศึกษาฯ

46.36

-

-

3

ภาษาอังกฤษ

28.15

29.88

-1.73

4

คณิตศาสตร

24.87

23.27

-1.60

5

วิทยาศาสตร

33.19

30.80

-2.39

35.37

33.04

-2.33

เฉลี่ย
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สวนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ขับเคลื่อนโดยยึด
ตามทิศทางการดําเนินงาน ดังนี้

วิสัยทัศน (Vision)
“สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2 เป น องค ก ร
คุณภาพ คุณธรรม ที่จัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล บนพื้นฐานแหงความเปนไทย ภายในป 2562”

คานิยมองคกร (Core Vatues)
“ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ”

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสูระดับมาตรฐานสากลมีทักษะที่จําเปน
ในการประกอบอาชีพ บนพืน้ ฐานของความเปนไทย
2. เสริมสรางโอกาสใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางมีคุณภาพ
และทั่วถึง
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุงเนนคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล และการมี
สวนรวมเพื่อเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา

เปาประสงค (Gosl)
1. นักเรียนมีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาที่มุงสูระดับมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรี ย นสู งขึ้ น มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและคุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค ต ามค านิ ย มหลั ก 12
ประการและมีทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ
2. ประชากรวั ย การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ ได รั บ บริ ก ารการศึ ก ษาอย า งทั่ ว ถึ ง ทุ ก คน
ทุกกลุมเปาหมาย และประชากรกลุมอายุ 3-5 ป ไดรับการเตรียมความพรอมกอนการศึกษาภาค
บังคับ
3. ครูและบุ คลากรทางการศึ กษามี ความรู ทั กษะที่ เหมาะสมตามสมรรถนะและมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และสถานศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพผานการรับรองมาตรฐานการศึกษา
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ยุทธศาสตร (Strategic)
จากวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จึงกําหนดยุทธศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหสอดคลอง
กับยุทธศาสตรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวม
ตัวชี้วัด
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ
เขต 2 จัดการศึกษาและบริหารจัดการสํานักงานเขพตื้นที่การศึกษา โดยมุงใหสามารถดําเนินการ
เปนไปตามตัวชี้วัดดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
1.1. รอยละ 100 ของนักเรียนไดรับการสรางภูมิคุมกัน ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานศึกษา
1.2 รอยละ 100 ของนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค
ตามหลักสูตรและคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
1.3 รอยละ 100 ของสถานศึกษานํา”ศาสตรพระราชา”มาใชในการจัด
กระบวนการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาคุณภาพผูเรียนและสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขัน
2.1 รอยละ 95 ของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
2.2 รอยละ 100 ชองสถานศึกษาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาสอดคลองกับ
มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด เกณฑการจบการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2560
2.3 รอยละ 80 ของผูเรียนผานเกณฑการประเมินความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2.4 รอยละ 100 ของสถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย
2.5 รอยละ 100 ของนักเรียนแตละระดับชั้นอานออกเขียนไดตามเกณฑที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
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2.6 รอยละ 100 ของนักเรียนอานหนังสือตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2.7 รอยละ 70 ของผูเรียนมีทักษะแหงศตวรรษที่ 21 จากการเรียนรูในการปฏิบัติ
จริงตามสภาพความตองการและบริบทของแตละพื้นที่
2.8 รอยละ 50 ของนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
(O-NET) มากกวารอยละ 50 เปรียบเทียบกับปการศึกษาที่ผานมา
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 รอยละ 80 ของจํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานวิชาชีพ
3.2 รอยละ 100 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบการบริหารงานบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคุณภาพ
4.1 รอยละ 100 ของประชากรวัยเรียนไดรับโอกาสในการเขารับการศึกษา
ภาคบังคับเพิ่มขึ้น
4.2 รอยละ 90 ของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับไดรับโอกาสในการศึกษาตอ
ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 5 จัดการศึกษาเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
รอยละ 100 ของผูเรียนระดับการศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความตระหนัก
ในความสําคัญของการดําเนินชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คุณธรรม จริยธรรม และการประยุกต
ใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา
6.1 อัตราออกกลางคันของผูเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง รอยละ 2
6.2 รอยละ 100 ของสถานศึกษาและหนวยงานทุกระดับรวมกันสงเสริมสนับสนุน
ใหผูปกครอง ชุมชน สังคม ฯลฯ มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
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สวนที่ 3
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการ
ตามภารกิจในการจัดการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอดคลองกับนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยแยกเปนงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา งบบริหาร
จัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา งบกลยุทธ และงบประมาณเพิ่มเติม ดังนี้
1. ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก า รศึ ก ษ า อ อ น ไล น (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA
Online) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนิ นงานของสํานั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษาออนไลน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยไดลําดับที่ 4 คะแนน 94.71
2. ผลการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
(มาตรา 44) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดจัดทํา
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประกอบดวย 3 องคประกอบ 10 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑการ
ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งผลการประเมิน
องคประกอบที่ 1 เปนไปตามเปาหมาย องคประกอบที่ 2 สูงกวาเปาหมาย และองคประกอบที่ 3
สูงกวาเปาหมาย สรุปภาพรวมไดระดับมาตรฐาน
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รายงานผลการติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรแผนปฏิบัติราชการ) ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่
ยุทธศาสตร
ผลประเมินตามตัวชี้วัด (ตชว.) คาเฉลี่ยและระดับคุณภาพ
1 ยุทธศาสตรที่ 1 : หลักสูตร ตชว.1 ตชว.2 ตชว.3 ตชว.4
เฉลี่ย คุณภาพ
และกระบวนการเรียน
5
4
4
5
4.5
ดีเยี่ยม
การสอน
2 ยุทธศาสตรที่ 2 : การผลิต ตชว.1 ตชว.2
เฉลี่ย คุณภาพ
และพัฒนาครู
5
3
4
ดีมาก
3 ยุทธศาสตรที่ 3 : การ
ทดสอบ
การประเมิน การประกัน
คุณภาพและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา
4 ยุทธศาสตรที่ 5 : ไอซีที
เพื่อการศึกษา

ตชว.3

ตชว.4

ตชว.5

ตชว.6

ตชว.8

เฉลี่ย

คุณภาพ

5

3

2

1

5

2.75

ดี

-

-

-

เฉลี่ย

คุณภาพ

4.5

ดีเยี่ยม

เฉลี่ย

คุณภาพ

3.94

ดีมาก

ตชว.3. ตชว.3.
1
2
5
คาเฉลี่ยรวม

4
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ผลการดําเนินงานงบพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม
1. นิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
2. ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและรับเครื่องมือติดตามตรวจสอ[
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมสามพระยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานตนสังกัด
3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4. ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและกําหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน เพื่อความสะดวกและความลงตัวในการปฏิบัติงานเรื่องเวลา โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกคณะประสานกับสถานศึกษากอนออกติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
5. ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนด
ครบทุกโรงเรียน
6. สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดําเนินงาน
ตารางสรุปภาพรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยจําแนกตามระดับคุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ

4 = ดีเยี่ยม

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ปรับปรุง

จํานวน 87 ร.ร.

72

15

-

-

คิดเปนรอยละ

82.76

17.24

-

-
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โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)

ผลการดําเนินงาน
1. จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)
จํานวน 5 ครั้ง
2. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาไดรับการเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การดําเนินงานสามารถรวมมือขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่ไดตามมาตรฐาน
3. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา ไดรับการติดตามตรวจสอบติดตามและนิเทศการศึกษาอยางตอเนื่องเพื่อสงเสริม
สนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบและสงผลใหมีการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในกลุมสาระหลักสูงขึ้น
4. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไดรับความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพและมีความพรอม
ในการเตรียมการรับการนิเทศติดตามและประเมินผลจากหนวยงานภายนอก
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โครงการ ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือสามัญขั้นความรูชั้นสูง ( S.A.T.C )
กิจกรรม
1. ประชาสัมพันธโครงการ รับสมัคร
2. แตงตั้งคณะกรรมการและวิทยากร
3. ประชุมคณะกรรมการและวิทยากร
4. ดําเนินการฝกอบรม ระหวางวันที่ 1 – 7 เมษายน 2561
ผลการดําเนินงาน
การพัฒนาผูบังคับบัญชาลูกเสือ นับเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ จะตองมีความรูความเขาใจ และทักษะที่จําเปนนําไปสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ
ลูกเสือ ในโรงเรียน ซึ่งเปนการพัฒ นานักเรียน ใหเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินั ย
ขยัน ซื่อสัตย และอดทนเปนการปลูกฝงนิสัยใหแกผูเรียน ในการอบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมการฝกอบรม
จํานวน 32 คน และผานการฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับลูกเสือสามัญ จํานวน 32 คน ทุกคนสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการไดเปนอยางดี
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โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ ประจําป 2561
กิจกรรม
- โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จัดประกวดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน จัดประกวดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
- โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแมและเด็กในถิ่นทุรกันดาร
จัดประกวดกิจกรรม
- โครงการอาหารกลางวัน
- โครงการสงเสริมคุณภาพการศึกษา จัดประกวดการอาน ป.5-ป.6
- โครงการฝกอาชีพ จัดประกวดตัดผมชาย
- โครงการสงเสริมสหกรณ จัดประกวดกิจกรรมสหกรณในโรงเรียน
- โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดประกวดจัดทําปายชื่อพรรณไม
สมบูรณ
ผลการดําเนินงาน
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามมาตรฐานและตาม
แนวพระราชดําริ
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โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2
กิจกรรม
การดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รีขั น ธ เขต 2 มี วัต ถุป ระสงค เพื่ อปลู กฝ งให บุ คลากร
ในสังกัดมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อเตรียมพรอม
รั บ การประเมิ น ผลระดั บ คุ ณ ธรรมและความโปร งใสในการดํ า เนิ น งานของสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
ผลการดําเนินงาน
(1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 145 คน มีจิตสํานึก
(2) ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือ
ผลประโยชนทับซอนที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ มีทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
(3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) อยูในลําดับสูงมาก ไดคะแนน
94.71% เปนลําดับที่ 4 ของประเทศ
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โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา
และยกยองธํารงรักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
กิจกรรม

ประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลังใหกับผูบริหารสถานศึกษา ณ หองประชุมสามพระยา
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และการแสดงมุทิตาจิต ให กับ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด จํานวน 70 คน ในวันที่
14 กันยายน 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษามีแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ผู ท รงคุ ณ ค า แห งแผ น ดิ น สั งกั ด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมพัฒนาการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
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โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม

ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการบรรจุตั้งแต
เดือนพฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 113 คน เขารับการปฐมนิเทศ
ในวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ
ผลการดําเนินงาน
ข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ บ รรจุ ใหม ได รั บ รู น โยบาย เป า หมาย
กฎระเบียบ สวัสดิการ สิทธิประโยชน โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพและวัฒนธรรมองคกร
ทั้งยังเสริมสรางประสบการณ กระบวนการทางการศึกษา เพื่อพั ฒ นาประสิทธิภาพและจิตสํานึ ก
“ความเปนครู”
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โครงการสงเสริมการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรของสถานศึกษา
กิจกรรม
ประชุมปฏิบัติการขยายผลการนําเทคนิคการคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
ไปใชในสถานศึกษา (วันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 )
เชิงปริมาณ รอยละ 88.51 ของครูผูสอนคณิตศาสตรในสถานศึกษาในสังกัด
ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ ในการฝกใหผูเรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต)
(ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด : เปาหมายกําหนดเกณฑพอใจไวที่ รอยละ 100) เชิงคุณภาพ ผูเขารับการ
พัฒนา มีความสามารถคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ผานเกณฑที่กําหนด ทุกคน ดานความพึงพอใจการเขารวม
กิจกรรมฯ อยูในระดับมาก – มากที่สุด (เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด)
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถดานการใชโปรแกรม GSP. ในการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร (วันที่ 4 - 6 พฤษภาคม 2561 )
เชิงปริมาณ รอยละ 89.66 ของครูผูสอนคณิตศาสตรในสถานศึกษาในสังกัด
ไดเขารวมกิจกรรมการพัฒนาความสามารถ ในการฝกใหผูเรียนคิดเลขเร็วแบบอินเดีย (เวทคณิต) (ต่ํา
กวาเปาหมายที่กําหนด : เปาหมายกําหนดเกณฑพอใจไวที่ รอยละ 100) เชิงคุณภาพ ผูเขารับการ
พัฒนา มีความสามารถคิดเลขเร็วแบบอินเดีย ผานเกณฑที่กําหนด ทุกคน ดานความพึงพอใจการเขารวม
กิจกรรมฯ อยูในระดับมาก – มากที่สุด (เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด)
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2. การแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน ปการศึกษา 2561
( วันอาทิตยที่ 1 กรกฎาคม 2561)
เชิงปริมาณ รอยละ 83.91 ของสถานศึกษาในสังกัดเขารวมกิจกรรมการแขงขันฯ :
สูงกวาเปาหมายที่กําหนด : เปาหมายกําหนดเกณฑพอใจไวที่ รอยละ 80 ของสถานศึกษาในสังกัดได
เขารวมกิจกรรมการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน เชิงคุณภาพ สถานศึกษาใน
สังกัดดําเนินการเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการพัฒนาทักษะการคิดคํานวณดวยกิจกรรมตางๆ
เพื่อพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตรที่สอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน เชน ให
นักเรียนทองสูตรคูณ ฝกใหนักเรียนคิดในใจ ฝกคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝก เทคนิคคิดเลขเร็วแบบ
อินเดีย(เวทคณิต) เกมคณิตศาสตรตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีความพรอมในการเขารวมกิจกรรมการแขงขันฯ
3. กิจกรรมการประกวดผลงานที่ประสบผลสําเร็จดานการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ปการศึกษา 2561 (วันที่ 6 สิงหาคม 2561)
เชิงปริมาณ รอยละ 3.33 ของสถานศึกษาในสังกัดสงผลงานเขารวมประกวด
(ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด เปาหมายกําหนดเกณฑพอใจไวที่ รอยละ 60) เชิงคุณภาพ รอยละ 100
ของผลงานที่สงเขาประกวด มีคุณภาพระดับ ดี – ยอดเยี่ยม (เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด)
4. กิจกรรมการแขงขันความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน
เชิงปริมาณ รอยละ 83.15 ของสถานศึกษาในสังกัด ไดเขารวมกิจกรรมการแขงขัน
ความสามารถทางคณิตศาสตรของนักเรียน (ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด เปาหมายกําหนดเกณฑพอใจ
ไวที่ รอยละ 80) เชิงคุณภาพ สถานศึกษาในสังกัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานการพัฒนาทักษะการคิด
คํานวณดวยกิจกรรมตางๆ เชน ฝกใหนักเรียนคิดในใจ ฝกคิดเลขเร็วโดยใชแบบฝก เทคนิคคิดเลข
เร็วแบบอินเดีย
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โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กิจกรรม

1. จัดสรรเงินงบประมาณใหกลุมโรงเรียนไปใชในการพัฒนางานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
2. จัดประชุมชี้แจงครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 ทุกคน เพื่อสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการตอบขอสอบแบบเขียนตอบ ที่สอดคลองกับเกณฑการใหคะแนน และ
สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในระดับชั้นเรียน
3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิดระดับสูงใหกับครูผูสอนโรงเรียนละ 1 คน
4. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชผลการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET) เปนตัวขับเคลื่อน
5. จัดทําเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของเขตพื้นที่การศึกษา พรอมทั้งกําหนดใหโรงเรียน
จัดทําเปาหมายการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน โดยทั้งสองระดับกําหนดใหมีคาเฉลี่ยรอยละของผล
การทดสอบในภาพรวมสูงขึ้นจากปการศึกษาที่ผานมาอยางนอยรอยละ 3
ผลการดําเนินงาน
1. กลุมโรงเรียนมีแผนงาน/มาตรการ/แนวทางดําเนินงานพัฒนานักเรียนเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่กําหนดขึ้นจากการผลการทดสอบระดับชาติ (NT/O-NET)
และเปาหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลพื้นฐาน
2. กลุมโรงเรียนดําเนินงานตามแผนงาน/มาตรการ/แนวทางที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม
3. ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้น ป.6 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตอบ
ขอสอบแบบเขียนตอบที่สอดคลองกับเกณฑการใหคะแนน และสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูในระดับชั้นเรียน
4. ครูผูสอนมีความรูความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกับการทดสอบ
ระดับชาติ (NT/O-NET)
5. ครูผูสอนมีความรูความเขาใจเรื่องการสรางและพัฒนาแบบทดสอบอัตนัยตามมาตรฐาน
และตัวชี้วัดที่เนนทักษะการคิดระดับสูง
6. ครูผูสอน ชั้น ป.3,ป.6 ละ ม.3 มีความรูความเขาใจในการพัฒนางานในรูปแบบที่
หลากหลายโดยใชผลการทดสอบระดับชาติ (NT/ONET) เปนขอมูลพื้นฐาน
7. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3
ปการศึกษา 2560 ดานภาษา มีคาเฉลี่ยรอยละ ปการศึกษา 2560 สูงกวาปการศึกษา 2559
8. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2560
ในภาพรวม 4 กลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวาระดับ สพฐ. รอยละ 0.85
9. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2560
ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ยรอยละ ปการศึกษา 2560 สูงกวาปการศึกษา 2559
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10. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ปการศึกษา 2560
ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรู มีคาเฉลี่ยรอยละสูงกวา สพฐ. (อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยรอยละสูงกวา
สพฐ. แตไมไดอยู ใน 10% แรก : เอกสารการจัดอันดับของ สพฐ.)
11. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ม.3 ปการศึกษา 2560
ทั้ง 4 กลุมสาระการเรียนรูอยูในกลุมดีมาก (อยูในอันดับ 10 % แรกของเขตพื้นที่การศึกษา :
เอกสารการจัดกลุมของ สพฐ.)
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โครงการทดสอบความสมารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปการศึกษา 2560
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงคณะอนุกรรมการกํากับการสอบ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2561
2. ทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3ปการศึกษา 2560 ทุกคนทุกโรงเรียนสังกัด สพฐ.เอกชน ทองถิ่น และตชด.
ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 โดยใชเครื่องมือที่สรางและพัฒนาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
ซึง่ เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 3 ฉบับ ประกอบดวย 1) ดานภาษา
2) ดานคํานวณ 3 ) ดานเหตุผล
3. ตรวจกระดาษคําตอบแบบเขียนตอบของโรงเรียนทุกสังกัด ในวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2561
ผลการดําเนินงาน
1.การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอยทุกสนามสอบ
2. ผลการประเมิน พบวา ทุกดานมีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ยกเวนดานภาษา
มีคาเฉลี่ยสูงกวา รอยละ 50
3. ผลการประเมินทุกดานภาษาสูงกวาระดับประเทศ
4. นักเรียนสวนใหญ มีคุณภาพอยูในระดับพอใช ดี ปรับปรุง และดีมากตามลําดับ ยกเวน
ดานคํานวณ นักเรียนมีคุณภาพอยูในระดับพอใช ปรับปรุง ดี และดีมากตามลําดับ
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โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2561
กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 ประชุม วางแผน วิเคราะหสภาพปญหาและสภาพความตองการนิเทศ
ของสถานศึกษาเพื่อกําหนดเนื้อหา สาระในการนิเทศ (ประจําเดือน) ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2
จํานวน 11 คน
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัดสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู สถานศึกษาในสังกัดมีระบบประกันคุณภาพภายในอยูในระดับดีขึ้นไป และผาน
การรับรองการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.
กิจกรรมที่ 2 ประเมินความพรอมวันเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 การศึกษา
2561 การวิเคราะหผล(Pre-O-Net) ชั้น ป.6 และม.3 และกําหนดแนวทางการพัฒนานักเรียน
การนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียน สพป.ปข.2 จํานวน 87 และ2 สาขา
ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./ประธานกลุมสถานศึกษาจํานวน
13 กลุม ,ผูบริหารสถานศึกษา และรอง ผอ.สพป.ปข. ไดออกติดตามการเตียมความพรอมงาน
ทั้ง 4 ดานของสถานศึกษาเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนใหเกิดคุณภาพ ติดตามการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาหลังการอบรมการปรับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร,สาระวิทยาศาสตร,สาระภูมิศาสตร และ สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และมีการปรับหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมในเรื่องมาตรฐานการ
เรียนรู/ตัวชี้วัด/สาระการเรียนรู/หนวยการเรียนรู การวิเคราะหผล(Pre-O-Net) ชั้น ป.6 และ ม.3
สถานศึกษามีการกําหนดแนวทางมาตรการ การพัฒนานักเรียนการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 จํานวน 87 โรงเรียน และ 2 สาขา
กิจกรรมที่ 3 ปฏิบัติการนิเทศ ตามภาระงานหลัก โรงเรียน สพป.ปข.2 จํานวน 87และ
2 สาขา
ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2 และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น./ประธานกลุมสถานศึกษาจํานวน
13 กลุม ,ผูบริหารสถานศึกษา และรอง ผอ.สพป.ปข.2 ไดออกติดตาม สํารวจโครงการอาหาร
กลาง โรงเรียนในสังกัด สถานศึกษามีการตื่นตัวและปรับตัวเพื่อรองรับระเบียบการเบิกจายอาหาร
ตามโครงการอาหารกลางวัน ประสานการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด โดยสงเสริมเผยแพร
รูปแบบการสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดระบบการเรียนรู การวัดและการ
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ประเมินผลการจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการกํากับติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงาน
ตามสภาพความเปนจริง พรอมทั้งชวยชี้แนะ ชวยเหลือครู ผูบริหารสถานศึกษาในการจัด
กระบวนการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552
กิจกรรมที่ 4 ปฏิบัติการนิเทศตามงานนโยบาย โครงการที่ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2
ที่รับผิดชอบ
1.การแกปญหาการอานไมออกเขียนไมได 2.ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู 3.การจัดการเรียนการ
สอนทางไกลผานดาวเทียม DLTV และDLIT 4.โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5.โรงเรียนคุณธรรม
6.โรงเรียนประชารัฐ 7.โรงเรียนขนาดเล็ก 8.สะเต็มศึกษา 9.ศาสตรพระราชา ฯลฯ
ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศกประสานการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหวางสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 กับสถานศึกษาในสังกัด โดยสงเสริมเผยแพร รูปแบบ
การสรางและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดระบบการเรียนรู การวัดและการประเมินผล
การจัดการศึกษา การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการกํากับติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานตามสภาพความเปนจริง
พรอมทั้งชวยชี้แนะ ชวยเหลือครู ผูบริหารสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรูตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2552
กิจกรรมที่ 5 ประชุม สรุปผลการนิเทศ ศึกษานิเทศก สพป.ปข.2
ผลการดําเนินงาน
โดยสถานศึกษารายงานผลการนิเทศรายโรงเรียนหลังจากที่ศึกษานิเทศกแตละคน
ดําเนินการนิเทศโรงเรียนที่รับผิดชอบหรือโรงเรียนที่เปนเปาหมายการนิเทศใหรายงานการนิเทศ
โดยใชรูปแบบการรายงานที่กําหนดให โดยจัดทําเปนไฟลดิจิตอลเพื่อนําเขารายงานระบบสารสนเทศ
การนิเทศ (http://data.esdc.in.th/) และพิมพเปนเอกสาร (print out) รายงานผูบังคับบัญชา
ตามระดับ
กิจกรรมที่ 6 รายงานผลการนิเทศ โรงเรียน สพป.ปข.2 จํานวน 87และ2สาขา
ผลการดําเนินงาน
ศึกษานิเทศกสังเคราะหรายงานผลการนิเทศ กลุมงานนิเทศระบบบริหารและ
จัดการศึกษาดําเนินการสังเคราะหรายงานผลการนิเทศของทุกโรงเรียน สรุปเปนผลการนิเทศใน
ภาพรวมหลังสิ้นสุดการนิเทศแตละครั้งและสังเคราะหสรุปรวมเมื่อสิ้นปการศึกษา

30
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ป.2,ป.4,ป.5,ม1 และ ม.2 ปการศึกษา 2560
โดยใชขอสอบมาตรฐาน
กิจกรรม
1) ทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้น ม.1 และ ม.2 ป. ในวันที่
23 กุมภาพันธ2561 และชั้น ป.2,ป.4 และ ป.5 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 เครื่องมือที่ใชสราง
และพัฒนาโดยสํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. ประกอบดวย
1.1 ชั้น ป.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
1.2ชั้ น ป.4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
1.3 ชั้น ป.5 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
1.4 ชั้น ม.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ
และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1.5 ชั้น ม.2 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาฯ
และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2) ประเมินความสามารถในการอานออกของนักเรียน ชั้น ป.1 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ
2561
ผลการดําเนินงาน
1.การดําเนินการจัดสอบเปนไปดวยความเรียบรอยทุกสนามสอบ
2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง พบวา สวนใหญ
ทุกระดับชั้น ทุกกลุมสาระการเรียนรูมีคาเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 50 ยกเวนกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาไทย ชั้น ป.2,ป.4 และ ม.2 มีคาเฉลี่ย สูงกวารอยละ 5
3. ผลการประเมินความสามารถในการอานออกของนักเรียน ชั้น ป.1 พบวา
3.1 ผลการประเมินในภาพรวมทั้งสองสมรรถนะอยูในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายสมรรถนะ พบวาสมรรถนะการอานออกเสียง มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก สวน
สมรรถนะการอานรูเรื่องมีผลการประเมินอยูในระดับดี
3.2 ผลการประเมินในภาพรวม 2 สมรรถนะ นักเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
ดี พอใชและปรับปรุง ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเปนรายสมรรถนะ พบวาทั้ง 2 สมรรถนะนักเรียน
มีคุณภาพอยูในระดับที่สอดคลองกันคือ ดีมาก ดี พอใช และปรับปรุง ตามลําดับ

31
โครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปการศึกษา 2561
กิจกรรม
-ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแนวทางการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
การศึกษา
-แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 67
-ประชาสัมพันธการจัดงานและหลักเกณฑการแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
-แตงตั้งคณะกรรมการตัดสินและประชุมคณะกรรมการ
-จัดกิจกรรมแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา
-สรุปและรายงานผล
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 ไดรวมกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะทางวิชาการ ไมนอยกวา
รอยละ 90
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดเวทีกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสงเสริมศักยภาพของนักเรียนและนําเสนอผลงานของนักเรียนในทุก ๆ ดาน
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เชิงคุณภาพ
- นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาไดแสดงออกถึงความรูความสามารถดาน
ศิลปหัตถกรรม ดานวิชาชีพ และดานวิชาการ และมีผลงานเปนที่ประจักษ
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งบบริหารจัดการสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (Certified Government
Internal Audit – CGIA)
กิจกรรมผลการดําเนินงาน
1. นางสาวพัชรา เกตุธิโภค นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
1.1 เขารับการอบรมหลักสูตร Fundamental วันที่ 10 มกราคม - 21 มกราคม 2561
ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม. ไมผานการอบรม รอเปดสอบซอม
2. นางณัทสรณ รบแคลว นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
2.1 เขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Finance and Compliance วันที่
12 มกราคม – 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม. ไมผานการอบรม
รอเปดสอบซอม
2.2 เขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Consulting วันที่ 20 กุมภาพันธ –
25 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม. ผานการอบรม
2.3 เขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Information Technology วันที่
18 เมษายน – 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม. ผานการอบรม
3. นางสาวบุปผา มากแกว นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
3.1 เขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Performance Operation and
Management วันที่ 15 มกราคม – 28 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม.
ผานการอบรม
3.2 เขารับการอบรมหลักสูตร Intermediate ดาน Consulting วันที่ 20 กุมภาพันธ –
25 กุมภาพันธ 2561 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร กทม. ผานการอบรม

แบบที่ 2
แบบรายงานผลการดําเนินงานประจําป
หนวยตรวจสอบภายใน
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โครงการการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด
กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการเงินบัญชีสําหรับโรงเรียน และคูมือการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป เพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2 สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการสอบทาน พบวา มีขอสังเกตที่มีที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับมีขอสังเกต ที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการ
ติดตาม ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานที่ยังไมเพียงพอ การใชทรัพยากรยังไมประหยัดและคุมคา
เทาที่ควร ขาดความรวมมือในการประหยัดพลังงาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2ยังขาดมาตรการดําเนินการอยางเขมงวด จริงจังและตอเนื่อง การกําหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ยังไมครอบคลุมในทุกจุดที่สําคัญ
3. จากการประเมินโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 46 แหง ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินพบวาโรงเรียน 32 แหง คิดเปนรอยละ
69.57 มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก โรงเรียน 12 แหง คิดเปนรอยละ 26.08 มีผลการปฏิบัติงานระดับ
ดี และโรงเรียน 2 แหง คิดเปนรอยละ 4.35 มีผลการปฏิบัติงานระดับปรับปรุง สาเหตุที่มีผลการ
ปฏิบัติงานระดับ 1 ตองปรับปรุง เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ไมมีผูอํานวยการโรงเรียน และเปน
โรงเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลไมมีไฟฟา เปลี่ยนผูปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุบอย ซึ่งหนวยตรวจสอบ
ภายในไดใหคําแนะนําในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ใหเปนระบบ
ดูแล ใหความชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา และติดตามอยางใกลชิด ซึ่งการติดตามไดกําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562
4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พบวารายงานขอซื้อ/จาง มี
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ถูกตอง ครบถวน การคํานวณราคากลางถูกตอง เจาหนาที่เสนอรายงานขอ
ซื้อ/จาง ประกาศและเอกสารการซื้อ/จาง ขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผานหัวหนาเจาหนาที่ ประกาศและเอกสารที่เผยแพรมีสาระสําคัญ
ครบถวน ระยะเวลาเผยแพรเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และปด
ประกาศอยางเปดเผย ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
คณะกรรมการพิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาตามชองทางที่
ระเบียบกําหนด และอนุมัติสั่งซื้อ/จางโดยผูมีอํานาจอนุมัติ
5.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประเด็นระบบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS และ
เงินทดรองราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตามเกณฑการประเมินที่กรมบัญชีกลางกําหนด
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6.การตรวจสอบงบเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการสุมตรวจ
หลักฐานการจาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 184 รายการ พบวาเปนการจายเงินตาม
สัญญายืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จํานวน 181 รายการ อีก 3 รายการเปนการ
จายตามหลักฐานการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทุกรายการผูรับเงิน ผูจายเงิน มีการลง
นามครบถวน มีการขออนุมัติเบิกจากผูมีอํานาจอนุมัติทุกรายการ แตพบวาไมไดปมตรา “จายเงิน
แลว” ในใบเสร็จรับเงิน เพื่อปองกันการนําใบเสร็จมาเบิกอีก ขอเสนอแนะ ใหปมตรา “จายเงินแลว”
ดวยตัวอักษรสีแดง ลงชื่อผูจายเงิน และลงวันที่จายเงินกํากับในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
7. การตรวจสอบการเบิกเงินวิทยฐานะ/คาตอบแทนรายเดือน ผลการตรวจสอบ
มีสิทธิไดรับเงินครบถวน ถูกตอง ทุกราย และไมมีขอรองเรียน
8. การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ 2561
9. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2562
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โครงการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการพิเศษ
สําหรับตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรฐาน 38 ค (2)
กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ดําเนินการประเมิน
ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) มีขั้นตอนการดําเนินงานที่ถูกตอง โปรงใส
ตรวจสอบได และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ประเภทวิชาการที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานตําแหนงระดับชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ไดรับการเลื่อนและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น
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โครงการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา
กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อใหการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดในการประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน การใหรางวัล
และคาตอบแทนอื่น ๆ มีมาตรฐาน โปรงใส เปนธรรม และสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานดังกลาวมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีเครื่องมือประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานผูบริหารสถานศึกษา
2. สถานศึกษาทุกโรงเรียนมีการพัฒนาการบริหารงานทั้ง 4 งาน สงผลใหเกิด Best
Practice
3. ผูบริหารสถานศึกษามีความพึงพอใจกับผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน สงผลใหมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีแรงผลักดันและพลังในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
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โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กิจกรรม / ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหบุคลากร
ในสังกัดมีจิตสํานึกในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเพื่อเตรียมพรอมรับ
การประเมินผลระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ในการดําเนินงานดังกลาว มีผลการดําเนินงานดังนี้
1) ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 145 คน มีจติ สํานึก
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ สามารถยับยั้งการทุจิตหรือผลประโยชน
ทับซอนที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเทาทันสถานการณ มีทิศทางการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีผลการประเมิน
คุณธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน (ITA) อยูในลําดับสูงมาก ลําดับที่ 4
ของประเทศ คะแนน 94.71%
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โครงการสํานักงานสุขสดใสชื่นใจผูพบเห็น
กิจกรรม
- แจงวัตถุประสงคโครงการ 5 ส
- สรางความรูความเขาใจโดยการประชุมเจาหนาที่ทุกระดับเรื่อง 5 ส
- ภาพถายกอนดําเนินการ
- ดําเนินกิจกรรม 5 ส ในเขตพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย
- ภาพถายระหวางดําเนินการ
- ตรวจสอบผลการดําเนินการ
- ประเมินผลการดําเนินการ
- วิเคราะห สรุปผล รายงานผล
ผลการดําเนินงาน
- เจาหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ทุกคน
มีระเบียบวินัยในเรื่องการรักษาความสะอาด ทําใหมีสุขภาพจิตที่สมบูรณ สํานักงานสะอาดสวยงาม
พรอมใหการตอนรับและบริการผูมาติดตอราชการ
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โครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการศึกษา
กิจกรรม
- ใหบริการขอมูล ขาวสาร เอกสาร สื่อ แกบุคคล คณะบุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงานและ
บุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่มาใหการตอนรับ
- นําเสนอ VTR แกคณะบุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่มาใหการตอนรับ
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แกคณะบุคคลที่มาติดตอศึกษาดูงานและบุคลากรสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ที่มาใหการตอนรับ
- ประเมินผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น
ผลการดําเนินงาน
- บุคคล คณะบุคคล ที่มาติดตอขอขอมูล ศึกษาดูงาน ไดรับทราบขอมูล ขาวสารกิจกรรม
ทางการศึกษา และความเคลื่อนไหวทางการศึกษา มีความพึงพอใจและมีทัศนคติที่ดีตอสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
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โครงการบริหารจัดการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
กิจกรรม
- ประชุมเพื่อทบทวนคูมือการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557
- นําผลการประเมินตนเองมาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการ
ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา ป 2560
- ประชุมการประเมินตนเอง (SAR) ป 2560
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
จัดทําแฟมขอมูลเอกสารอางอิงตัวบงชี้
- วิเคราะห สรุปผล รายงานผล
ผลการดําเนินงาน
- สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 มีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีขอมูลผลการดําเนินงานที่ถูกตอง ครบถวน ผลการ
ประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2547 มีคุณภาพอยูในระดับดี
มากขึ้นไป
- ประชุมเพื่อทบทวนคูมือการประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐานสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2557 ณ หองประชุมพระยานคร ชั้น 2
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โครงการตรวจสอบภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
และโรงเรียนในสังกัด
ผลการดําเนินงาน
1. จัดทําคูมือการปฏิบัติงานการเงินบัญชีสําหรับโรงเรียน และคูมือการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป เพื่อใหโรงเรียนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. สอบทานการประเมินการควบคุมภายใน ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการสอบทาน พบวา มีขอสังเกตที่มีที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับมีขอสังเกต ที่มีนัยสําคัญเกี่ยวกับการ
ติดตาม ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานที่ยังไมเพียงพอ การใชทรัพยากรยังไมประหยัดและคุมคา
เทาที่ควร ขาดความรวมมือในการประหยัดพลังงาน ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2ยังขาดมาตรการดําเนินการอยางเขมงวด จริงจังและตอเนื่อง การกําหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง ยังไมครอบคลุมในทุกจุดที่สําคัญ
3. จากการประเมินโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2 จํานวน 46 แหง ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี
ของสถานศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินพบวาโรงเรียน 32 แหง คิดเปนรอยละ
69.57 มีผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก โรงเรียน 12 แหง คิดเปนรอยละ 26.08 มีผลการปฏิบัติงานระดับ
ดี และโรงเรี ย น 2 แห ง คิ ด เป น ร อ ยละ 4.35 มี ผ ลการปฏิ บั ติ งานระดั บ ปรั บ ปรุ ง สาเหตุ ที่ มี ผ ลการ
ปฏิบัติงานระดับ 1 ตองปรับปรุง เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก ไมมีผูอํานวยการโรงเรียน และเปน
โรงเรียนที่อยูในพื้นที่หางไกลไมมีไฟฟา เปลี่ยนผูปฏิบัติงานการเงินบัญชีพัสดุบอย ซึ่งหนวยตรวจสอบ
ภายในไดใหคําแนะนําในการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ใหเปนระบบ
ดูแล ใหความชวยเหลือ เปนที่ปรึกษา และติดตามอยางใกลชิด ซึ่งการติดตามไดกําหนดไวในแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2562
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4. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พบวารายงานขอซื้อ/จาง มี
ขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของ ถูกตอง ครบถวน การคํานวณราคากลางถูกตอง เจาหนาที่เสนอรายงานขอ
ซื้ อ /จ าง ประกาศและเอกสารการซื้ อ /จ า ง ขอความเห็ น ชอบจากผู อํ า นวยการสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ผานหัวหนาเจาหนาที่ ประกาศและเอกสารที่เผยแพรมีสาระสําคัญ
ครบถวน ระยะเวลาเผยแพรเปนไปตามระเบียบที่กําหนด มีการเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลางและสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาประจวบคี รีขั น ธ เขต 2 และป ด
ประกาศอย า งเป ด เผย ณ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาประจวบคี รี ขั น ธ เขต 2
คณะกรรมการพิจารณารับราคาของผูเสนอราคาต่ําสุด ประกาศผลผูชนะการเสนอราคาตามชองทางที่
ระเบียบกําหนด และอนุมัติสั่งซื้อ/จางโดยผูมีอํานาจอนุมัติ
5.ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีการเงินของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ตัดยอด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประเด็นระบบการเบิกจายเงินในระบบ GFMIS และ
เงินทดรองราชการ ผลการประเมินการปฏิบัติงานมีการจัดทําบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน ตามเกณฑการประเมินที่กรมบัญชีกลางกําหนด
6.การตรวจสอบงบเดือนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากการสุมตรวจ
หลักฐานการจาย ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 จํานวน 184 รายการ พบวาเปนการจายเงินตาม
สัญญายืมเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร จํานวน 181 รายการ อีก 3 รายการเปนการ
จายตามหลักฐานการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ ทุกรายการผูรับเงิน ผูจายเงิน มีการลง
นามครบถวน มีการขออนุมัติเบิกจากผูมีอํานาจอนุมัติทุกรายการ แตพบวาไมไดปมตรา “จายเงิน
แลว” ในใบเสร็จรับเงิน เพื่อปองกันการนําใบเสร็จมาเบิกอีก ขอเสนอแนะ ใหปมตรา “จายเงินแลว”
ดวยตัวอักษรสีแดง ลงชื่อผูจายเงิน และลงวันที่จายเงินกํากับในใบเสร็จรับเงินทุกฉบับ
7. การตรวจสอบการเบิกเงินวิทยฐานะ/คาตอบแทนรายเดือน ผลการตรวจสอบ
มีสิทธิไดรับเงินครบถวน ถูกตอง ทุกราย และไมมีขอรองเรียน
8. การรายงานผลการตรวจสอบภายในตามแผนปฏิบัติการประจํางบประมาณ 2561
9. จัดทําแผนการตรวจสอบภายในประจําปงบประมาณ 2562
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โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรูผูบริหารสถานศึกษา/คณะบริหารสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา/บุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่
กิจกรรม
- ประสานกลุมตาง ๆ เพื่อจัดสงระเบียบวาระการประชุมในเวลาที่กําหนด
- รวบรวมขอมูล ประเด็นและผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เกี่ยวของ และตรวจสอบความถูกตอง จัดทําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม
- นําตนฉบับระเบียบวาระการประชุม ผลิตเอกสารจัดทําสําเนาและตรวจสอบความถูกตอง
- จัดทําหนังสือเชิญประชุม เสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนาม
- จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
- จดบันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุม
ผลการดําเนินงาน
- ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวของ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากร
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่เกี่ยวของ สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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โครงการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ ราชการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
กิจกรรม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะหผลการดําเนินงานการประเมินสวนราชการตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปที่ผานมา
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการตามที่ สพฐ.กําหนด
- ประชุมกลุมยอย ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
- ประชุมชี้แจงวิธีการดําเนินการใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- แจงผูบริหารสถานศึกษาทราบถึงกรอบการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
- รายงานผลตามตัวชี้วัดผานระบบ KRS รอบที่ 1 และ รอบที่ 2
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปฏิบัติราชการไดตาม
กรอบระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร.กําหนด และมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
การประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มีประสิทธิภาพ
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โครงการเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานโครงการเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีวัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในทองถิ่น ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรู ฝกฝนทักษะ
อาชีพที่สนใจ ไดมีโอกาสเขาถึงความรูและผูเชีย่ วชาญดานอาชีพอยางเสมอภาคจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น ประชาสัมพันธและเผยแพร ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียน
ในสังกัด โดยสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาไดจดั สรรงบประมาณใหกับโรงเรียนกลุมเปาหมายจํานวน 20,000 บาท
ซึ่งกลุมเปาหมายของโครงการคือโรงเรียนตนแบบดานประถมศึกษาและโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ (ขยายโอกาส
ทางการศึกษา) ที่มีความโดเดนดานการจัดการเรียนการสอนดานทักษะอาชีพของเขตพื้นที่การศึกษา ไดแก โรงเรียน
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง) โรงเรียนบานหนองตะเภา และโรงเรียนบานลาดวิถี ซึ่งโรงเรียน
ไดดําเนินการจัดทําหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมที่เนนทักษะดานอาชีพ จนมีหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมของสถานศึกษา
โดยสงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูอาชีพที่สามารถสรางรายไดและสอดคลองกับอาชีพในทองถิ่น พรอมกันนี้โรงเรียน
ยังสามารถจําหนายผลิตภัณฑที่ไดจากการฝกทักษะอาชีพ เชน ผลิตภัณฑขนมปงรวมไส ผลิตภัณฑชีสเชค
ไสสับปะรด และ ผลิตภัณฑการทําพานพุมสักการะจากเศษวัสดุ โดยโรงเรียนยังเผยแพรขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ
ผานทางเว็บไซตที่ www.youutube.com เพื่อใหผูที่สนใจสามารถศึกษาและนําไปสรางอาชีพสรางรายไดใหกับ
ตนเองได
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1) นิเทศติดตามอยางตอเนื่อง
2) ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแนวทางปฏิ บั ติและรับ เครื่องมือติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุมสาม
พระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึ กษา ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก และผูทรงคุณวุฒิ ของ
หนวยงานตนสังกัด
3) แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
4) ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและกําหนดปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจน เพื่อความสะดวกและความลงตัวในการปฏิบัติงานเรื่องเวลา โดยคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทุกคณะประสานกับสถานศึกษากอนออกติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
5) ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินที่กําหนด
ครบทุกโรงเรียน
6) สรุปผลและรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตารางสรุปภาพรวมผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยจําแนกตามระดับ
คุณภาพ ดังนี้
ระดับคุณภาพ

4 = ดีเยี่ยม

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ปรับปรุง

จํานวน 87 ร.ร.

72

15

-

-

คิดเปนรอยละ

82.76

17.24

-

-
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โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
(กิจกรรมสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา)
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1.แตงตั้งคณะกรรมการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(sar)
2.ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงแนวทางสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภาย
ในสถานศึกษา
3.ดําเนินการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปการศึกษา 2560 ใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุมทาวโกษา
4.สรุปผลและรายงานผลการสังเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา(sar)
ตารางสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย ดังนี้
ระดับคุณภาพ

5 = ดีเยี่ยม

4 = ดีมาก

3 = ดี

2 = พอใช 1 = ปรับปรุง

จํานวน 86 ร.ร.

75

11

-

-

-

คิดเปนรอยละ

87.21

12.79

-

-

-

ตารางสรุปภาพรวมผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ระดับคุณภาพ

4 = ดีเยี่ยม

3 = ดี

2 = พอใช

1 = ปรับปรุง

จํานวน 87 ร.ร.

22

65

-

-

คิดเปนรอยละ

25.29

74.71

-

-
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โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
โดยหนวยงานตนสังกัด
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสรางความเขาใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพแนวใหมและประเด็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหกับผูทรงคุณวุฒิ
ของหนวยงานตนสังกัดในวันที่ 29 มีนาคม 2561
2) นิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานตนสังกัด
(ดวยมีประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาใหมทั้งระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึง
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอกแบบองครวม จึงปรับ
กิจกรรมจากการนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานตนสังกัด
มาเปนการประเมินคุณภาพในสถานการณจําลองใหกับโรงเรียนประชารัฐ จํานวน 8 โรงเรียน
เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ในวันที่ 25 กันยายน 2561)
3) ผลการประเมินคุณภาพในสถานการณจําลองใหกับโรงเรียนประชารัฐ จํานวน
8 โรงเรียน สวนใหญมีความพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก บุคลากรในสถานศึกษา
มีความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดี
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โครงการประชุมปฏิบัติการสรางความเขาใจ เรื่อง การนํามาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัด
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร ในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ไปสูการปฏิบัติ ปงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินจัดกิจกรรม
ตามโครงการดังนี้
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรหลักเพื่อสรางความเขาใจเรื่องการนํามาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตร
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2561 ไปสูการปฏิบัติใหกับผูบริหาร ครูวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 87 โรงเรียน ในวันที่ 18-21 เมษายน 2561
2. จัดกิจกรรมตรวจสอบความสมบูรณของหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัด
พรอมทั้งเสนอแนะขอบกพรองในการจัดทําหลักสูตรแกสถานศึกษา
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โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ปงบประมาณ 2561
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
- ผูบริหาร ครู และบุคลากรมีคุณธรรมตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.และมูลนิธิ
ยุวสถิรคุณคิดเปนรอยละ 100 และอยูในระดับดี ดังนี้
- ผูบ ริหารไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ตามแนวทางของโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ครบทุกคนที่โรงแรมลองบีช อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี คิดเปนรอยละ
100
- ผูบริหารไดรับรางวัล นวัตกรรมสรางสรรคคนดีดานการบริหาร ระดับเขตและ
เขตตรวจราชการ
- ครูทุกโรงเรียนไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ทบทวนโรงเรียนคุณธรรม
และการดําเนินการเพื่อใหไดดาวตางๆ ตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.จํานวน 89 โรงเรียน คิดเปน
รอยละ 100
- ครูไดรับรางวัล ทั้งระดับเขตพื้นที่และเขตตรวจราชการ
- ครูไดรับการนิเทศการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ทบทวน 2 ดาว 3 ดาว
4.1.3 บุคลากรทางการศึกษา
- บุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่ไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม โดยวิธีการคอนเฟอเรนซจากสพฐ. คิดเปนรอยละ 100
- ศึกษานิเทศกทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อจัดทําคุณธรรมอัตลักษณ
- นักเรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ คิดเปนรอยละ 100
และอยูในระดับดี
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โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอยประเทศไทย ปงบประมาณ 2561
ผลการดําเนินงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ไดดําเนินจัดกิจกรรม
ตามโครงการดังนี้
1. ตรวจสอบรายชือ่ โรงเรียนทีผ่ านการประเมินรับตราพระราชทานฯ เมื่อครบ 3 ป
พรอมทั้งแจงแนวดําเนินการใหสถานศึกษารับทราบ
2. จัดสรรงบประมาณคาสื่อวัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียนในรุนที่ 8 จํานวน 10 โรงเรียน
ไดแก 1) โรงเรียนบานใหม 2) โรงเรียนบานเกาะนานอย 3) โรงเรียนบานโปงกะสัง
4) โรงเรียนบานยางชุม 5) โรงเรียนบานรวมไทย 6) โรงเรียนบานวังกพง 7) โรงเรียน
ชลประทานปราณบุรี 8) โรงเรียนนเรศวรหวยผึ้ง 9) โรงเรียนสามแยกปาถลม 10) โรงเรียน
ละเมาะ จํานวนโรงเรียนละ5000 บาท
3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางในขั้นที่ 1 และ 2 สําหรับโรงเรียนในรุนที่ 8
และผูทดแทนใหโรงเรียนในโครงการเมื่อวันที่ 1.2 กันยายน 2561
4. ศึกษานิเทศกที่ทําหนาที่ผูนําเครือขายทองถิ่น (Local Network ; LN) คือ
นางธนพร อรชร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษนําตัวแทนจากโรงเรียนในสังกัดไดแก 1) โรงเรียน
บานทับใต 2) โรงเรียนบานเขาแดง 3) โรงเรียนบานตําหรุ 4) โรงเรียนวัดดอนยายหนู
5) โรงเรียนบานปรือนอย และครูที่ทําหนาที่วิทยากรเครือขายทองถิ่น(Local TRAINER; LN) คือ
นางลั่นทม บูรณารมย ครูชํานาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) เขารับตรา
พระราชทาน “บานนักวิทยาศาสตรนอย” ประเทศไทย ปการศึกษา 2561 ในวันทื่ 23 สิงหาคม
2561 ณ หองฟนิกซ1-3 อิมแพค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพะทางบูรณาการการเรียนรูแบบ Learning Spiral และกิจกรรม
การเรียนรูโครงงานตามโครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย ใหกับโรงเรียนในสังกัดที่
เขารวมโครงการตั้งแตรุนที่ 1 ถึง 8 จํานวน 67 โรงเรียน
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โครงการสงเสริมคุณธรรมในการบริหารและองคกรคุณธรรม
ผลการดําเนินงาน
4.1 ผูบริหาร รอยละ 100 ไดรับการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ
และอยูในระดับดี
4.1.1 ผูบริหารไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ตามแนวทางของโรงเรียน
คุณธรรมสพฐ.และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ครบทุกคนที่โรงแรมลองบีช อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี คิดเปนรอยละ
100
4.2 บุคลากรในสังกัด สพป.ปข.2มีคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ คิดเปน
รอยละ 100 และอยูในระดับดี
4.2.1 บุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่ไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม โดยวิธีการ
คอนเฟอเรนซจากสพฐ. คิดเปนรอยละ 100
4.2.2 ศึกษานิเทศกทุกคน คิดเปนรอยละ 100 ไดรับการอบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
เพื่อจัดทําคุณธรรมอัตลักษณ
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โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1.1 เปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทุก
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดโครงการคาย
ทักษะชีวิต
จํานวน 1 คาย ใหกลับโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 2
1.3 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 จัดโครงการ
สถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
2. ปญหา – อุปสรรค
นักเรียนมีสุขภาพไมคอ ยพรอมในการรวมกิจกรรม
3. ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมมากกวานี้ เพราะเด็กใหความสนใจที่จะเขารวม
เปนจํานวนมาก แตขาดงบสนับสนุน
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โครงการฝกอบรมลูกเสือตานภัยยาเสพติด
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1.1 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
1.2 ประชาสัมพันธโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด
1.3 ฝกอบรมหลักสูตรลูกเสือตานภัยยาเสพติด
1.4 ผลการดําเนินงานลูกเสือที่ผานการฝกอบรม จากผลการประเมินรอยละ 9๓.๒๘ มีความรู
ความเขาใจ และตระหนักในโทษพิษภัยของยาเสพติด รูจักการปองกันตัวเองใหหางไกลจาก
ยาเสพติด และสามารถเปนแกนนําจัดกิจกรรมปองกัน เฝาระวังปญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม
2. ปญหา – อุปสรรค
นักเรียนมีสุขภาพไมคอ ยพรอมในการรวมกิจกรรม
3. ขอเสนอแนะ
ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดฝกอบรมมากกวานี้ เพราะเด็กใหความสนใจที่จะเขารวม
เปนจํานวนมาก แตขาดงบสนับสนุน

55
โครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ปองกันการทุจริต”
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 ปงบประมาณ 2561
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการอบรมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 6 หลักสูตร 12 ชั่วโมง
ณ หองประชุมสามพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และ
หองประชุม โรงแรมเทวราช จังหวัดนาน
2. กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการภายใน
สํานักงานที่ดี สามารถเปนแบบอยางได จํานวน 2 แหง ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานาน เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1 โดยจัดกิจกรรม
ในวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ผลการดําเนินงานครั้งนี้ ทําใหบุคลากรทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 50 คน มีความรูความเขาใจในการเสริมสรางคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ มีทัศนคติและคานิยมที่ถูกตอง มีคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
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โครงการการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู” Acitve
Learning
กิจกรรมที่ 1 จัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
Acitve Learning
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษายังคงดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 100 เปอรเซ็นต โดยนําไปบูรณาการ
เขากับรายวิชาในกลุมสาระตางๆ สิ่งที่นักเรียนไดรับจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู Active
Learning ซึ่งสรุปไดดังนี้
1. คุณภาพผูเรียนดานวิชาการ และทักษะการคิด นักเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป
เกิดการกระตือรือรนจากการกระตุนใหผูเรียนอยากที่จะเรียนรู โดยใชเทคนิคการตั้งคําถามกระตุน
ใหนักเรียนคิด เปนคําตอบที่ทาทาย อยากใหนักเรียนคนหาคําตอบนักเรียนเกิดกระบวนการคิด
วิเคราะหในรวมกิจกรรมที่ไดลงมือปฏิบัติจริง
2. คุณภาพผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดี นักเรียนรอยละ 80 ขึ้นไป
เกิดการปลูกฝงคานิยม ความเปนไทย จิตสํานึกในการทําประโยชนตอสังคม ความรักชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย คุณธรรม จริยธรรม
3. คุณภาพผูเรียนดานทักษะการทํางาน และทักษะทางอาชีพที่หลากหลายนักเรียน
มีแนวคิดที่จะนําวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นมาทําเกิดประโยชนตอการสงเสริมทักษะการประกอบอาชีพ
ที่มีวัตถุดิบที่สามารถหาไดในทองถิ่น มาประกอบเปนอาชีพได
4. คุณภาพผูเรียนดานการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี นักเรียนนักเรียน รอยละ 80 ขึ้นไป
มีปฏิสัมพันธเพื่อสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนนักเรียนไดรูจักการอนุรักษการเลนกีฬาพื้นบาน
อีกทั้งยังใชเวลาเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการออกกําลังกายเพื่อเสริมสรางพลานามัย ใหสมบูรณ
แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี นักเรียนเคารพกฎ กติกา ความมีระเบียบวินัย มีน้ําใจเปนนักกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัยและมีความสามัคคี นักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
(Active Learning) พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู ( Active Learning) คิดเปนรอยละ 80.92
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กิจกรรมที่ 2 จัดสรรงบแลกเปาใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 นํารองรุนที่ 1 จํานวน 9 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลสาม
รอยยอด, อนุบาลหัวหินอนุบาลกุยบุรี, บานหาดขาม, บานลาดวิธี, บานสามรอยยอด, บานหวยพลับ,
บานวังกพง, บานหวยไคร
ผลการดําเนินงาน
สถานศึกษาทั้ง 9 โรงเรียน ไดทําจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณตางๆถูกตองตามระเบียบพรอมนํามาใช
จริงกับนักเรียนเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
กิจกรรมที่ 3 จัดสรรงบแลกเปาใหกับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ เขต 2 จํานวน 87 โรงเรียน 2 สาขา
ผลการดําเนินงาน สถานศึกษาทั้ง 87 โรงเรียน 2 สาขา ไดทําจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณตางๆ
ถูกตองตามระเบียบพรอมนํามาใชจริงกับนักเรียนเพื่อสงเสริมการจัดกิจกรรมตามงบประมาณที่ไดรับ
การจัดสรร
ขอเสนอแนะ
สถานศึกษาควรดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเพราะจากการสอบถามและสัมภาษณ
ความพึงพอใจของนักเรียนในโรงเรียนที่เขารวมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ( Active
Learning) พบวาในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู
( Active Learning) คิดเปนรอยละ 80.92
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โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสําคัญ
สูสถานศึกษา ภายใตการบริหารจัดการของ สพป.
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
1. กิจกรรมการอบรมผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการกลุม/หนวย
ในสังกัด จํานวน 5 หลักสูตร 12 ชั่วโมง ณ หองประชุมสามพระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และหองประชุม โรงแรมแกลอรี่ ดีไซต จังหวัดศรีสะเกษ
2. กิ จ กรรมศึ ก ษาดู งาน ณ สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาที่ มี ก ารบริห ารจั ด การภายใน
สํ า นั ก งานที่ ดี สามารถเป น แบบอย า งได จํ านวน 1 แห ง ได แ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาศรีสะเกศา เขต โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2561
ผลการดําเนินงานครั้งนี้ ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา และผูอํานวยการกลุม/
หนวยในสังกัด จํานวน 90 คน มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน ภาวะผูนํา ความคิดริเริ่มที่
เนนการพัฒนาผูเรียน มีทักษะในการใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและมีความเอาใจใสในการ
จัดการศึกษา และสนับสนุนการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ผลประโยชนทับซอน สามารถสรางเครือขายการบริหารจัดการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาได
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โครงการจัดทําแผนอัตรากําลังเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ของสถานศึกษา และยกยองธํารง
รักษาครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการประชุมการจัดทําแผนอัตรากําลังใหกับผูบริหารสถานศึกษา ณ หองประชุมสาม
พระยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และการแสดงมุทิตาจิต
ใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําในสังกัด จํานวน 70 คน ในวันที่ 14
กันยายน 2561 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผลการดํ า เนิ น งาน สถานศึ ก ษามี แ ผนอั ต รากํ า ลั ง เพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูทรงคุณคาแหง
แผนดิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 รวมพัฒนาการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีคุณภาพ
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โครงการปลูกตนกลาจิตสํานึก (ปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบรรจุใหม)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมการปฐมนิเทศขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ไดรับการบรรจุตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2560 – เมษายน 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 113 คน เขารับการปฐมนิเทศ ในวันที่ 11 –
12 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ
ผลการดํ า เนิ น งาน ข าราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษาที่ บ รรจุใหม ไดรับ รูน โยบาย
เป าหมาย กฎระเบี ย บ สวัส ดิการ สิ ทธิป ระโยชน โอกาสความกาวหน าในวิชาชีพและวัฒ นธรรม
องคกร ทั้ งยังเสริมสรางประสบการณ กระบวนการทางการศึกษา เพื่ อพัฒ นาประสิทธิภ าพและ
จิตสํานึก “ความเปนครู”
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โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
กิจกรรม/ผลการดําเนินงาน
กิจกรรม – จัดอบรมครูผูสอนเด็กพิการโรงเรียนละ 1 คน
- สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนทีจ่ ัดการเรียนรวม จํานน 66 โรงเรียน
ผลการดําเนินงาน
เชิงปริมาณ
- อบรมครูผูสอนเด็กพิการจากโรงเรียนเรียนรวม 88 โรงเรียน จํานวน 88 คน
- สนับสนุนงบประมาณใหโรงเรียนที่จัดการเรียนรวม จํานวน 66 โรงเรียน
โรงเรียนละ 3,120 บาท
เชิงคุณภาพ
- ครูผูสอนเด็กพิการมีความรู ความเขาใจ และสามารถคัดกรองเด็กพิการได
- ครูผูสอนเด็กพิการ ไดมีสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรูใหแกผูเรียน
- นิเทศติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
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สวนที่ 4
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามยุทธศาสตร สงผลใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และมี
ผลงานของผูบริหาร ครูและนักเรียน ที่ประสบความสําเร็จ สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
จนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณคาจากหลายหนวยงานในระดับตาง ๆ ดังนี้
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารการศึกษาดีเดน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายสุรินทร บัวงาม
นายวัฒชัย วรรณพิรณ
ุ
นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา
วาที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย
นางสริษา แสงอุทัย

หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติประเภทองคกรโดยใชมิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตํานานตนไม
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสมควร รัชตวิมล

โรงเรียน
บานเขาแดง

รางวัลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางกาญจนา อากาศเหลือง

โรงเรียน
ผูอ ํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
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รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15ระดับ สพฐ. ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวเบญจวรรณ คําไท

โรงเรียน
สามแยกปาถลม

รางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางรักชนก แววมณี

โรงเรียน
บานปากน้ําปราณ

รางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูปฐมวัยดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางวาสนา ยังสุม

โรงเรียน
บานปากน้ําปราณ

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ระดับ สพท. ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวเบญจวรรณ คําไท

โรงเรียน
สามแยกปาถลม
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รางวัลแมดีเดน เนื่องในเดือนแหงวันแม ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นางอุไรวรรณ อยูค ง
นางสุจิรา เมฆนิติ
นางทัศนีย หูทิพย
นางศิรัชญา เปลี่ยนปราณ
นางลั่นทม บูรณารมย
นางพูนทรัพย ดีตลอด
นางศิริภรณ วองไว
นางภาวนา พรมสะอาด
นางสุบรรณ ทิพยเนตร
นางสมจิต ศรประดิษฐ
นางจิรภา ตั้งเจียวลี้
นางพจนีย แสงศรีจันทร
นางปราณี หินชีระนันท
นางนิยม ตั้งธรรม

ตําแหนง / โรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตาเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอกชางพัฒนา
ครู โรงเรียนบานพุใหญ
ครู โรงเรียนบานดอนกลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนบานไรบน
ครู โรงเรียนบานหนองตะเภา
ครู โรงเรียนบานดอนมะขาม
ครู โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
ครู โรงเรียนบานหนองพรานพุก
ครู โรงเรียนบานสิบสองหุน
ครู โรงเรียนบานปากน้ําปราณ
ครู โรงเรียนบานไรเกาสามรอยยอด
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

65
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล

นายปฐม หิรัญ
นางสาวรุงกานต สืบสุทธา
นายประสาน ปะติเพนัง
นายสมควร เผือกประคอง
นางสาวสิริกร บุญเที่ยง
นายสมควร รัชตวิมล
นายพนม เสียงใหญ
นางสิรินดา กรรมาชีพ
นายสัมฤทธิ์ แปนทอง
นายวสันต สืบสุทธา
นายดิลก ยี่รงค
นางวริยดา พูลเทอร
นางบุษบา มณีวงศ
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
นางกาญจนา อากาศเหลือง
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
นายนุกูล ปานมัจฉา
นายวีระพล มหาวีระรัตน
นายบรรจบ ศิรกิ ุลวิวัฒน
นางสาวสุนทร แซเตียว
นายณัฎฐปพล ชวนวัน
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
นางอมรรัตน เถื่อนทอง
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ
นางสุภรดา ผองฉวี

โรงเรียน

บานปาถลม
บานสําโหรง
บานยางชุม
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร
บานโปงกะสัง
บานเขาแดง
บานหนองเตาปูน
วัดทุงนอย
บานบน
บานปากเหมือง
บานพุนอย
บานพุใหญ
บานใหม
บานสิบสองหุน
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
บานหนองจิก
บานหนองคาง
บานลาดวิถี
บานเขาโปง
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
ไรเกาสามรอยยอด
บานหนองน้ํากลัด
บานทุงยาว
บานหนองไผ
บานหนองพรานพุก

66
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล

นางสุจิรา เมฆนิติ
นางสมจิตร เลิศอาวาส
นายประเทือง มัททวีวงศ
นายชัยวัฒน ฤทธิ์อินทร
นายวัชรพงศ สรรพพันธ
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
นายณรงคชัย สังขลาโพธิ์
นางประยูร เอี่ยมอํานวย
นางชุติกาญจน จันทรสุริยา
นายสมโภชน อนันตโรจน
นายเสรี สงวนวงษ
นายศาล เรืองฤทธิ์

โรงเรียน
บานคอกชางพัฒนา
บานหวยไทรงาม
วไลย
บานหนองตะเภา
บานหนองเหียง
บานหนองครา
บานวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภ)
บานหนองยิงหมี
บานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
บานปากน้ําปราณ
วัดนาหวย (แสงกลาประชาสรรค)
บานวังกพง (รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

67
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ประธานกลุมโรงเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายชาญชัย เสียงกลอม
นายอํานวย คงถอด
นายเฉลิมชัย ตรีสคุ นธ
นายสมสกุล สีสันต
นายอุดมเดช หนูสวี
นายจักรวาล วิจิตร
นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
นายวัชรินทร ปลื้มจิตต
นางศรีสําอางค แฉงฉายา
นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
นายชุมพร นาคประสบสุข
นางอุไรวรรณ อยูค ง
นายชัยชนะ ทองเปยม

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานหาดขาม
วัดดอนยายหนู
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานหัวตาลแถว
บานเกาะไผ
วัดเกษตรกันทราราม
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง)
บานทับใต
บานหวยไคร
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
บานหนองตาเย็น
บานปรือนอย

68
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนฐาภัทร หุนงาม
นายโกศล หนูนอย
นางสาวสุคลทิพย หุนเกา
นางทิพยวัลย กรแกว
นางสุรินทร ดวงศิริ
นางปาริษา แตงจุย
นางสาวอาภากร จุนทะกาล
นางสาวนิตยฐา ลิม้ สายสุข
นางสําราญ แกวประเสริฐ
นางนริสา เลิศไชย
นางอําไพ ทับทิมแดง
นางเพ็ญผกา ชัยนา
นางสาวสุชิรา แสงทองอราม

โรงเรียน

บานสําโหรง
บานยางชุม
วัดทุงนอย
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุใหญ
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
บานเขาโปง
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง)
บานทับใต
บานหนองกระทุม
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
ชลประทานปราณบุรี
บานหนองหอย

69

รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพ
นางรจนันท เผือกประคอง
นายภาณุวัฒน อิ่มเจริญ
นางสาวสุวารี สิงหโตงาม
นางอุทัยวรรณ ศรีขิรยิ ะกุล
นายสมเกียรติ โคมเมือง
นางสาววริศรา นวมนิ่ม
นางสาวสุนันทา จิรวัฒนพงศ
นายปญญา แจมฤทธิ์
นางสาวทิพยวรรณ ทองสุข
นางสาวศิวพร บุญแท
นางบุญเรียม จันทรชูกลิน่
นางสุกัญญา บุญกอง

โรงเรียน

บานสําโหรง
บานหนองเกด
บานเขาแดง
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานหนองขาวเหนียว
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
วัดเกษตรกันทราราม
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง
บานหนองพรานพุก
ละเมาะ
โรตารี่กรุงเทพ
บานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
บานปรือนอย

70
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางมลธิรา สวนเขม
นายสนิท มิตพันธ
นางสาวจุฬารัตน เกตุยอย
นางสาวเสาวณีย พรหมคง
นางนพวรรณ จุลกะนาค
นางสาวสุธาสินี พรมสะอาด
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
นางสาวมณีรัตน โงวกาญจนนาค
นางรัชณี เสือเหลือง
นางสาวสาคร คีรีวงศ
นางสาวกรรณิการ ศรีทอง
นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ
นางสาวจันทรสุดา สีทอง

โรงเรียน

บานดอนกลาง
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร
บานหนองเตาปูน
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานบางปู
บานนาวัลเปรียง
บานลาดวิถี
บานศาลาลัย
บานวังขอย
นเรศวรหวยผึ้ง
โรตารี่กรุงเทพ
อนุบาลปราณบุรี (บานเมืองเกา)
บานปรือนอย

71
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวโชติรัตน เสียงใหญ
นางสาวประภาวดี ปานเจริญกิจ
นางสาวดวงตา นาเมือง
นายประเชิญ เพลินจิตต
นางอารียา ทองโปรง
นางรจนา เกตุเตี้ย
นางรําพึง รุงเจริญ
นางสุมาลย พรมสอาด
นางสุนีย เกิดแยม
นางนิภา ภูทัศน
นายสมพงษ สมมิตร
นางสาวศิริลดา ชวยศรีนวล
นางสาวยงยศ คงกะเรียน

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานโปงกะสัง
บานหนองเตาปูน
บานหนองกระทิง
บานหนองขาวเหนียว
บานหนองไทร
บานหนองคาง
บานหนองน้ํากลัด
บานหนองพรานพุก
บานหวยไทรงาม
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
บานหนองตาเย็น
บานหนองกา

72
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจวรรณ คําไท
นางณัฐยา พงศไพศาลศรี
นางกาญจนา เครือแตง
นางสาวพัชรินทร อยูดี
นางยุพา ทองโปรง
นางอารียา ฉลองขวัญ
นางหัสณีย สังขศิลปชัย
นางสาวปรวรรณ อ่ําชวย
นางพรศรี เพชรโสม
นางสาวณัฐฏนันท ฐานเจริญ
นางสาวสุวิชา พูลจนะกิจ
นางสาวปุณิชา คุมสอาด
นางธัญกร จังพานิช

โรงเรียน

สามแยกปาถลม
บานหนองเกด
โรงเรียนวัดทุงนอย
โรงเรียนบานหนองหมู
โรงเรียนบานพุนอย
โรงเรียนบานหนองจิก
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง
โรงเรียนบานหนองเปาป
โรงเรียนบานหนองไผ
โรงเรียนบานหนองพลับ
โรงเรียนบานหนองครา
โรงเรียนบานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
โรงเรียนบานปากน้ําปราณ

73
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายรณรงค เปลี่ยนปราณ
นายประนม พงศไพศาลศรี
นายปรีชา ตั้งธรรม
นางสาววัลภา เตรียมวัฒนา
นายสายัณห นาคเถื่อน
นายปรีดี ภมรสูตร
นายแสวง พูลหนองรี
นายชูทวีป ทองแกมแกว
นายณตะนาว เนียมออน
นายพิเศษ จันทรแสงทอง
นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร
นางสาวกาญจนา เผื่อนพิทักษ
นายยุทธพงษ สุขประเสริฐ

โรงเรียน

บานสามกระทาย
บานหาดขาม
วัดดอนยายหนู
บานบน
บานใหม
บานนาวัลเปรียง
บานหนองหญาปลอง
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
บานหวยมงคล
อานันท
บานหนองตะเภา
บานวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยอุปถัมภ)
บานหนองหอย

74
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางถนอม เปลี่ยนปราณ
นางเรียม ทองรอด
นางสาวมัลลิกา นิติวัฒนชัย
นางปวีณา เสือกลิ่น
นายสมคิด รุงมณี
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
นางจริยา ฉายศรี
วาที่ ร.ต.หญิง สุอรรัตน พรายแกว
นางอุไร บุญทรัพย
นางสาวศิราภรณ สีดอกบวบ
นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรง
นางวาทินี ไมนอย

โรงเรียน

บานสามกระทาย
บานไรบน
วัดดอนยายหนู
บานปากเหมือง
บานพุนอย
บานเกาะไผ
บานลาดวิถี
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
บานทับใต
บานหนองพลับ
บานหนองซอ
อนุบาลปราณบุรี (บานเมืองเกา)
วัดนาหวย (แสงกลาประชาสรรค)

75
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางจิตรา ดิษฐเณร
นางวงเดือน คชกฤษ
นางสาวรัตนาภา วงคเณร
นางสาวฌานิกา คูเจริญทรัพย
นายพเนิน ศรีงาม
นางกนกกร เพ็ชรประดับ
นางพรทิพย ทองศรีสืบสกุล
นายวีระวัฒน อยูยืด
นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก
นางเพ็ญสุข ไทยอุดมทรัพย
นางสาวประทุมพร เสาวรส
นายธวัช เซี่ยงฝอง
นายทรงธรรม วิสินธุชัย

โรงเรียน

บานปาถลม
บานโปงกระสัง
บานดอนบอกุม
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุนอย
บานสิบสองหุน
บานหนองหญาปลอง
บานศาลาลัย
บานหวยมงคล
วไลย
บานหนองตะเภา
บานหนองยิงหมี
บานวังกพง(รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

76
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน การศึกษาปฐมวัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางจินตนาพร ปรีเปรม
นางสายทอง จงศรี
นางนีรชา ตรีสุคนธ
นางลั่นทม บูรณารมย
นางสาวพิมพิมล จันทรชูกลิ่น
นางวาสนา แยมไพฑูรย
นางสาวชนิดาภา ทรัพยมา
นางปราณี หินชีระนันท
นางสาวดารารัตน ทัพโต
นางสาวนพวรรณ สังขพุก
นางสาวสริลดา แสงอรุณ
นางสาวผกาภรณ ปานมา
นางสาวอภิญญา หาญมานพ

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานรวมไทย
บานเขาแดง
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุนอย
บานเกาะไผ
บานหนองคาง
บานไรเกาสามรอยยอด
บานทุงยาว
บานคอกชางพัฒนา
บานวังโบสถ
บานหวยพลับ
บานวังกพง(รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

77
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายชํานาญ ศรีนิล
นางขวัญจิตร รัชตวิมล
นางสาวพรพิไร ตันติวรธรรม
นายไพฑูรย ปกษาศิลป
นายสมชาย คลายเพชร
นางสาวสิริมา ทองใบ
นางไพริน พรหมมวง
นางสาวนุนนภา เหลาเจริญ
นางสาวชลธิชา แยมอุทัย
นายณัฐพล ดํานงค
นายวีระศักดิ์ ทองพรอม
วาที่ ร.ต. ณรงค สุขประเสริฐ
นางอัญชลี หนูสวี

บานปาถลม
บานหาดขาม
บานหนองเตาปูน
วัดกุยบุรี
บานหัวตาลแถว
บานหนองจิก
บานเกาะนานอย
บานเนินกรวด
บานเนินพยอม
บานหวยไคร
บานหนองเหียง
บานหนองยิงหมี
บานปากน้ําปราณ

โรงเรียน

78
ผลการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561
ที่

รายการ

1 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ป.1-ป.6
2 การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ
เหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
3 ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ม.1 - ม.3
4 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)
ม.1 - ม.3
5 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3
6 การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน
ป.4 - ป.6
7 การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4 - ป.6

คะแนน ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

94
94

ทอง
ทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

บานหนองขาม
บานเกาะไผ

93

ทอง

ชนะเลิศ

บานหนองหอย

92.67

ทอง

ชนะเลิศ

88
86

ทอง
ทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

บานตําหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห)
บานลาดวิถี
บานหวยไคร

92.5

ทอง

บานปากเหมือง

8 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ม.1 - ม.3
9 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.1 - ม.3

90

ทอง

88

ทอง

10 การแขงขันประติมากรรม ม.1 - ม.3

96

ทอง

11 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ป.1 - ป.6
12 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปลอยอิสระ ม.1 - ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

82

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

บานหวยไคร

บานสามรอยยอด
บานหนองขาม
บานหนองตะเภา
บานปากเหมือง

62

สวนที่ 4
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวมจากผูมีสวน
เกี่ยวของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามยุทธศาสตร สงผลใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายของสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2 และมี
ผลงานของผูบริหาร ครูและนักเรียน ที่ประสบความสําเร็จ สมควรไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ
จนไดรับรางวัลอันทรงเกียรติ และมีคุณคาจากหลายหนวยงานในระดับตาง ๆ ดังนี้
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารการศึกษาดีเดน
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายสุรินทร บัวงาม
นายวัฒชัย วรรณพิรณ
ุ
นายสิทธิศักดิ์ ทองคํา
วาที่ร.ต.ธีระชัย ไพฑูรย
นางสริษา แสงอุทัย

หนวยงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2

รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติประเภทองคกรโดยใชมิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตํานานตนไม
กรมสงเสริมวัฒนธรรม
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นายสมควร รัชตวิมล

โรงเรียน
บานเขาแดง

รางวัลผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางกาญจนา อากาศเหลือง

โรงเรียน
ผูอ ํานวยการโรงเรียนอนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)

63
รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15ระดับ สพฐ. ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวเบญจวรรณ คําไท

โรงเรียน
สามแยกปาถลม

รางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางรักชนก แววมณี

โรงเรียน
บานปากน้ําปราณ

รางวัลครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูปฐมวัยดีเดน ระดับจังหวัด
ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางวาสนา ยังสุม

โรงเรียน
บานปากน้ําปราณ

รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 15 ระดับ สพท. ประจําป พ.ศ. 2561
ลําดับ
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวเบญจวรรณ คําไท

โรงเรียน
สามแยกปาถลม

64
รางวัลแมดีเดน เนื่องในเดือนแหงวันแม ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ - สกุล
นางอุไรวรรณ อยูค ง
นางสุจิรา เมฆนิติ
นางทัศนีย หูทิพย
นางศิรัชญา เปลี่ยนปราณ
นางลั่นทม บูรณารมย
นางพูนทรัพย ดีตลอด
นางศิริภรณ วองไว
นางภาวนา พรมสะอาด
นางสุบรรณ ทิพยเนตร
นางสมจิต ศรประดิษฐ
นางจิรภา ตั้งเจียวลี้
นางพจนีย แสงศรีจันทร
นางปราณี หินชีระนันท
นางนิยม ตั้งธรรม

ตําแหนง / โรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองตาเย็น
ผูอํานวยการโรงเรียนบานคอกชางพัฒนา
ครู โรงเรียนบานพุใหญ
ครู โรงเรียนบานดอนกลาง
ครู โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
ครู โรงเรียนบานไรบน
ครู โรงเรียนบานหนองตะเภา
ครู โรงเรียนบานดอนมะขาม
ครู โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
ครู โรงเรียนบานหนองพรานพุก
ครู โรงเรียนบานสิบสองหุน
ครู โรงเรียนบานปากน้ําปราณ
ครู โรงเรียนบานไรเกาสามรอยยอด
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

65
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ชื่อ - สกุล

นายปฐม หิรัญ
นางสาวรุงกานต สืบสุทธา
นายประสาน ปะติเพนัง
นายสมควร เผือกประคอง
นางสาวสิริกร บุญเที่ยง
นายสมควร รัชตวิมล
นายพนม เสียงใหญ
นางสิรินดา กรรมาชีพ
นายสัมฤทธิ์ แปนทอง
นายวสันต สืบสุทธา
นายดิลก ยี่รงค
นางวริยดา พูลเทอร
นางบุษบา มณีวงศ
นางสาวญาธิป กรรณสูตร
นางกาญจนา อากาศเหลือง
นายพิเชษฐ กลับประดิษฐ
นายนุกูล ปานมัจฉา
นายวีระพล มหาวีระรัตน
นายบรรจบ ศิรกิ ุลวิวัฒน
นางสาวสุนทร แซเตียว
นายณัฎฐปพล ชวนวัน
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
นางอมรรัตน เถื่อนทอง
นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ
นางสุภรดา ผองฉวี

โรงเรียน

บานปาถลม
บานสําโหรง
บานยางชุม
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร
บานโปงกะสัง
บานเขาแดง
บานหนองเตาปูน
วัดทุงนอย
บานบน
บานปากเหมือง
บานพุนอย
บานพุใหญ
บานใหม
บานสิบสองหุน
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
บานหนองจิก
บานหนองคาง
บานลาดวิถี
บานเขาโปง
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
ไรเกาสามรอยยอด
บานหนองน้ํากลัด
บานทุงยาว
บานหนองไผ
บานหนองพรานพุก

66
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาดีเดน
ลําดับ
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

ชื่อ - สกุล

นางสุจิรา เมฆนิติ
นางสมจิตร เลิศอาวาส
นายประเทือง มัททวีวงศ
นายชัยวัฒน ฤทธิ์อินทร
นายวัชรพงศ สรรพพันธ
นายภัทราวุธ ญาณสิทธิ์
นายณรงคชัย สังขลาโพธิ์
นางประยูร เอี่ยมอํานวย
นางชุติกาญจน จันทรสุริยา
นายสมโภชน อนันตโรจน
นายเสรี สงวนวงษ
นายศาล เรืองฤทธิ์

โรงเรียน
บานคอกชางพัฒนา
บานหวยไทรงาม
วไลย
บานหนองตะเภา
บานหนองเหียง
บานหนองครา
บานวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยนอยอุปถัมภ)
บานหนองยิงหมี
บานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
บานปากน้ําปราณ
วัดนาหวย (แสงกลาประชาสรรค)
บานวังกพง (รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

67
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่ประธานกลุมโรงเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายชาญชัย เสียงกลอม
นายอํานวย คงถอด
นายเฉลิมชัย ตรีสคุ นธ
นายสมสกุล สีสันต
นายอุดมเดช หนูสวี
นายจักรวาล วิจิตร
นางสาวจิตติมา เทียมเทศ
นายวัชรินทร ปลื้มจิตต
นางศรีสําอางค แฉงฉายา
นายพงษศักดิ์ สาลีกงชัย
นายชุมพร นาคประสบสุข
นางอุไรวรรณ อยูค ง
นายชัยชนะ ทองเปยม

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานหาดขาม
วัดดอนยายหนู
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานหัวตาลแถว
บานเกาะไผ
วัดเกษตรกันทราราม
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง)
บานทับใต
บานหวยไคร
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
บานหนองตาเย็น
บานปรือนอย

68
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตนฐาภัทร หุนงาม
นายโกศล หนูนอย
นางสาวสุคลทิพย หุนเกา
นางทิพยวัลย กรแกว
นางสุรินทร ดวงศิริ
นางปาริษา แตงจุย
นางสาวอาภากร จุนทะกาล
นางสาวนิตยฐา ลิม้ สายสุข
นางสําราญ แกวประเสริฐ
นางนริสา เลิศไชย
นางอําไพ ทับทิมแดง
นางเพ็ญผกา ชัยนา
นางสาวสุชิรา แสงทองอราม

โรงเรียน

บานสําโหรง
บานยางชุม
วัดทุงนอย
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุใหญ
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
บานเขาโปง
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง)
บานทับใต
บานหนองกระทุม
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
ชลประทานปราณบุรี
บานหนองหอย

69

รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพ
นางรจนันท เผือกประคอง
นายภาณุวัฒน อิ่มเจริญ
นางสาวสุวารี สิงหโตงาม
นางอุทัยวรรณ ศรีขิรยิ ะกุล
นายสมเกียรติ โคมเมือง
นางสาววริศรา นวมนิ่ม
นางสาวสุนันทา จิรวัฒนพงศ
นายปญญา แจมฤทธิ์
นางสาวทิพยวรรณ ทองสุข
นางสาวศิวพร บุญแท
นางบุญเรียม จันทรชูกลิน่
นางสุกัญญา บุญกอง

โรงเรียน

บานสําโหรง
บานหนองเกด
บานเขาแดง
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานหนองขาวเหนียว
อนุบาลสามรอยยอด (บานหนองแก)
วัดเกษตรกันทราราม
บานหนองขาม (สันติกาญจนราษฎรบํารุง
บานหนองพรานพุก
ละเมาะ
โรตารี่กรุงเทพ
บานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
บานปรือนอย

70
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางมลธิรา สวนเขม
นายสนิท มิตพันธ
นางสาวจุฬารัตน เกตุยอย
นางสาวเสาวณีย พรหมคง
นางนพวรรณ จุลกะนาค
นางสาวสุธาสินี พรมสะอาด
นางสาวฉวีวรรณ หอธรรมกุล
นางสาวมณีรัตน โงวกาญจนนาค
นางรัชณี เสือเหลือง
นางสาวสาคร คีรีวงศ
นางสาวกรรณิการ ศรีทอง
นางสาวดวงกมล จิรนันทสุพงษ
นางสาวจันทรสุดา สีทอง

โรงเรียน

บานดอนกลาง
ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร
บานหนองเตาปูน
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานบางปู
บานนาวัลเปรียง
บานลาดวิถี
บานศาลาลัย
บานวังขอย
นเรศวรหวยผึ้ง
โรตารี่กรุงเทพ
อนุบาลปราณบุรี (บานเมืองเกา)
บานปรือนอย

71
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวโชติรัตน เสียงใหญ
นางสาวประภาวดี ปานเจริญกิจ
นางสาวดวงตา นาเมือง
นายประเชิญ เพลินจิตต
นางอารียา ทองโปรง
นางรจนา เกตุเตี้ย
นางรําพึง รุงเจริญ
นางสุมาลย พรมสอาด
นางสุนีย เกิดแยม
นางนิภา ภูทัศน
นายสมพงษ สมมิตร
นางสาวศิริลดา ชวยศรีนวล
นางสาวยงยศ คงกะเรียน

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานโปงกะสัง
บานหนองเตาปูน
บานหนองกระทิง
บานหนองขาวเหนียว
บานหนองไทร
บานหนองคาง
บานหนองน้ํากลัด
บานหนองพรานพุก
บานหวยไทรงาม
อนุบาลหัวหิน (บานหนองขอน)
บานหนองตาเย็น
บานหนองกา

72
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวเบญจวรรณ คําไท
นางณัฐยา พงศไพศาลศรี
นางกาญจนา เครือแตง
นางสาวพัชรินทร อยูดี
นางยุพา ทองโปรง
นางอารียา ฉลองขวัญ
นางหัสณีย สังขศิลปชัย
นางสาวปรวรรณ อ่ําชวย
นางพรศรี เพชรโสม
นางสาวณัฐฏนันท ฐานเจริญ
นางสาวสุวิชา พูลจนะกิจ
นางสาวปุณิชา คุมสอาด
นางธัญกร จังพานิช

โรงเรียน

สามแยกปาถลม
บานหนองเกด
โรงเรียนวัดทุงนอย
โรงเรียนบานหนองหมู
โรงเรียนบานพุนอย
โรงเรียนบานหนองจิก
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง
โรงเรียนบานหนองเปาป
โรงเรียนบานหนองไผ
โรงเรียนบานหนองพลับ
โรงเรียนบานหนองครา
โรงเรียนบานตําหรุ (วิงประชาสงเคราะห)
โรงเรียนบานปากน้ําปราณ

73
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายรณรงค เปลี่ยนปราณ
นายประนม พงศไพศาลศรี
นายปรีชา ตั้งธรรม
นางสาววัลภา เตรียมวัฒนา
นายสายัณห นาคเถื่อน
นายปรีดี ภมรสูตร
นายแสวง พูลหนองรี
นายชูทวีป ทองแกมแกว
นายณตะนาว เนียมออน
นายพิเศษ จันทรแสงทอง
นางสาวกฤษฏิยาณี อิ่มอุไร
นางสาวกาญจนา เผื่อนพิทักษ
นายยุทธพงษ สุขประเสริฐ

โรงเรียน

บานสามกระทาย
บานหาดขาม
วัดดอนยายหนู
บานบน
บานใหม
บานนาวัลเปรียง
บานหนองหญาปลอง
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
บานหวยมงคล
อานันท
บานหนองตะเภา
บานวังวน (ชูชีพ-สนิทพลอยอุปถัมภ)
บานหนองหอย

74
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางถนอม เปลี่ยนปราณ
นางเรียม ทองรอด
นางสาวมัลลิกา นิติวัฒนชัย
นางปวีณา เสือกลิ่น
นายสมคิด รุงมณี
นายเทียนชัย ธรรมเที่ยงธรรม
นางจุรีรัตน สุพรรณโรจน
นางจริยา ฉายศรี
วาที่ ร.ต.หญิง สุอรรัตน พรายแกว
นางอุไร บุญทรัพย
นางสาวศิราภรณ สีดอกบวบ
นางสุพัตรา ศรีเที่ยงตรง
นางวาทินี ไมนอย

โรงเรียน

บานสามกระทาย
บานไรบน
วัดดอนยายหนู
บานปากเหมือง
บานพุนอย
บานเกาะไผ
บานลาดวิถี
บานสามรอยยอด (บุณยรักษอุทิศ)
บานทับใต
บานหนองพลับ
บานหนองซอ
อนุบาลปราณบุรี (บานเมืองเกา)
วัดนาหวย (แสงกลาประชาสรรค)

75
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางจิตรา ดิษฐเณร
นางวงเดือน คชกฤษ
นางสาวรัตนาภา วงคเณร
นางสาวฌานิกา คูเจริญทรัพย
นายพเนิน ศรีงาม
นางกนกกร เพ็ชรประดับ
นางพรทิพย ทองศรีสืบสกุล
นายวีระวัฒน อยูยืด
นางสาวสุภาวดี โพธิ์เผือก
นางเพ็ญสุข ไทยอุดมทรัพย
นางสาวประทุมพร เสาวรส
นายธวัช เซี่ยงฝอง
นายทรงธรรม วิสินธุชัย

โรงเรียน

บานปาถลม
บานโปงกระสัง
บานดอนบอกุม
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุนอย
บานสิบสองหุน
บานหนองหญาปลอง
บานศาลาลัย
บานหวยมงคล
วไลย
บานหนองตะเภา
บานหนองยิงหมี
บานวังกพง(รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

76
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน การศึกษาปฐมวัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางจินตนาพร ปรีเปรม
นางสายทอง จงศรี
นางนีรชา ตรีสุคนธ
นางลั่นทม บูรณารมย
นางสาวพิมพิมล จันทรชูกลิ่น
นางวาสนา แยมไพฑูรย
นางสาวชนิดาภา ทรัพยมา
นางปราณี หินชีระนันท
นางสาวดารารัตน ทัพโต
นางสาวนพวรรณ สังขพุก
นางสาวสริลดา แสงอรุณ
นางสาวผกาภรณ ปานมา
นางสาวอภิญญา หาญมานพ

โรงเรียน

บานดอนกลาง
บานรวมไทย
บานเขาแดง
อนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
บานพุนอย
บานเกาะไผ
บานหนองคาง
บานไรเกาสามรอยยอด
บานทุงยาว
บานคอกชางพัฒนา
บานวังโบสถ
บานหวยพลับ
บานวังกพง(รัฐราษฎรบํารุง) มิตรภาพที่ 158

77
รางวัลครูดีศรีประจวบฯ เนื่องในวันครู ประจําป 2561
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
รางวัลประเภทครูผูสอนดีเดน กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นายชํานาญ ศรีนิล
นางขวัญจิตร รัชตวิมล
นางสาวพรพิไร ตันติวรธรรม
นายไพฑูรย ปกษาศิลป
นายสมชาย คลายเพชร
นางสาวสิริมา ทองใบ
นางไพริน พรหมมวง
นางสาวนุนนภา เหลาเจริญ
นางสาวชลธิชา แยมอุทัย
นายณัฐพล ดํานงค
นายวีระศักดิ์ ทองพรอม
วาที่ ร.ต. ณรงค สุขประเสริฐ
นางอัญชลี หนูสวี

บานปาถลม
บานหาดขาม
บานหนองเตาปูน
วัดกุยบุรี
บานหัวตาลแถว
บานหนองจิก
บานเกาะนานอย
บานเนินกรวด
บานเนินพยอม
บานหวยไคร
บานหนองเหียง
บานหนองยิงหมี
บานปากน้ําปราณ

โรงเรียน

78
ผลการประกวดแขงขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561
ที่

รายการ

1 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ป.1-ป.6
2 การแขงขันการประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ
เหลือใช ประเภทนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการเรียนรู ป.1-ป.6
3 ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ประเภทสราง
ทฤษฎีหรือคําอธิบายทางคณิตศาสตร
ม.1 - ม.3
4 การแขงขันเลานิทาน (Story Telling)
ม.1 - ม.3
5 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1 - ม.3
6 การแขงขันเครื่องรอน ประเภทรอนนาน
ป.4 - ป.6
7 การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง ป.4 - ป.6

คะแนน ประเภท

รางวัล

โรงเรียน

94
94

ทอง
ทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

บานหนองขาม
บานเกาะไผ

93

ทอง

ชนะเลิศ

บานหนองหอย

92.67

ทอง

ชนะเลิศ

88
86

ทอง
ทอง

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

บานตําหรุ (วิง
ประชาสงเคราะห)
บานลาดวิถี
บานหวยไคร

92.5

ทอง

บานปากเหมือง

8 ประกวดผลงานสิ่งประดิษฐทางวิทยาศาสตร
ม.1 - ม.3
9 การแขงขันหุนยนตระดับกลาง ม.1 - ม.3

90

ทอง

88

ทอง

10 การแขงขันประติมากรรม ม.1 - ม.3

96

ทอง

11 การแขงขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ป.1 - ป.6
12 การแขงขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบิน
นาน ปลอยอิสระ ม.1 - ม.3

92

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2
รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

82

ทอง

รองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

บานหวยไคร

บานสามรอยยอด
บานหนองขาม
บานหนองตะเภา
บานปากเหมือง

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา
นายสุรินทร บัวงาม
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
ผูสนับสนุนขอมูล
ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม ศึกษานิเทศก และบุคลากรทางการศึกษาทุกทาน
ผูรวบรวมขอมูล
นางนิยม ตั้งธรรม
นางสาวสุรี ขวัญออน
นางสาวสรัญญา ดีฉ่ํา
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ
นางสาวปณิชา นันทชนาโชติ
นางสาวศศิธร สังขลาโพธิ์
นายสุริยา นอยเอย

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
เจาหนาที่ธุรการ

เรียบเรียง ตกแตง และพิจาณาตนฉบับ
นางนิยม ตั้งธรรม
นางกัลยรัสย สุขประเสริฐ

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ

ออกแบบปก/รูปเลม
นายสุริยา นอยเอย

เจาหนาที่ธุรการ

