รายงานผลการดาเนินงาน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

คานา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ มีหน้ำที่
ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพตำมนโยบำย รัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน มีกำรกำหนดมำตรกำร
ขับเคลื่อนนโยบำย โดยกำรประกำศเป็นวำระ ๒ ปี เป้ำหมำยคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ คือ ๖ เป้ำหมำยคุณภำพสู่ ๑ คุณภำพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภำพสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โรงเรียน ผูบ้ ริหำรโรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน ผู้ปกครอง กำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำ 8 กลุ่มสำระ
กำรขับเคลื่อนปี 2558 เป็นปีปลอดเด็กนักเรียนอ่ำนไม่ออกเขียนไม่ได้ มีกำรอนุมัติโครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ เป้ำหมำย
สอดคล้องกับนโยบำยกระทรวงศึกษำธิกำร จุดเน้นของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน และวำระ ๒ ปี
ซี่งวำระ ๒ ปีนี้เริ่มดำเนินกำรตั้งแต่ปีงบประมำณ ๒๕๕๗ ถึงปีงบประมำณ ๒๕๕๘ เอกสำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เป็นกำรรำยงำน
ผลกำรดำเนินงำนโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๘ และผลสำเร็จที่เกิดจำกกำรขับเคลื่อน
โดยกำรประกำศเป็นวำระ ๒ ปี เพื่อเผยแพร่เป็นประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำร และควำมรู้ ให้กับผู้อ่ำนทุกท่ำน
หวังว่ำผู้อ่ำนจะได้รับควำมรู้จำกเอกสำรฉบับนี้เป็นอย่ำงดี
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ตุลำคม ๒๕๕๘

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 255๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

สารบัญ
หน้า
บทสรุปผลกำรดำเนินงำน
นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕8
สภำพทั่วไป
ผลกำรดำเนินงำนประจำปีงบประมำณ ๒๕๕8
กลยุทธ์ที่ ๑
กลยุทธ์ที่ ๒
กลยุทธ์ที่ ๓
กลยุทธ์ที่ ๔
ภำพกิจกรรมกำรดำเนินงำน
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ
คณะทำงำน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 255๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

ก-ซ
ฌ-ฎ
๑
17-75
17-38
39-42
43-52
53-75
76-90
91-92

สภาพทั่วไป
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตั้งอยูเ่ ลขที่ ๓๒๙/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองวำฬ อำเภอเมืองฯ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีขอบเขตควำมรับผิดชอบ
กำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ๔ อำเภอ มี ส ถำนศึ ก ษำในสั งกั ด จำนวน ๑๓๓ แห่ ง แบ่ งเป็ น สั งกั ด สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน ๑๒๒ แห่ง โรงเรียนเอกชน จำนวน ๑๑ แห่ง
ทิศเหนือ ติดกับอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก ติดกับทะเลอ่ำวไทย
ทิศตะวันตก ติดกับสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
ทิศใต้ ติดกับจังหวัดชุมพร

แผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑

ผู้บริหารการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

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

นายเฉลิมพล พินทอง
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายประเสริฐ ครอบแก้ว
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

นายสมหวง ขุนพรหม
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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นายไพรัช มณีโชติ
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

หน้า ๒

ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน

นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

นางสาวอรสา คูภากรณ์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นางเรวดี บุตรเล็ก
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ผอ.กลุ่มอานวยการ

นางวรรณิ
า คฤหานนท์
นางวรรณิ
ภา ภคฤหานนท์
่มนโยบายและแผน
กลุ่มกลุ
นโยบายและแผน

นางภัทร์ชาพร อุ่นยวง
กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์

นายสุวรรณ จันทร์ศรี
กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวนรารัตน์ รักสม
หน่วยตรวจสอบภายใน

นางอนุชทิตา สีมาพานิช
ปฏิบตั ิหน้าทีแ่ ทน ผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
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หน้า ๓

คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายบุญชู อังสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นายกาพล หิรัญวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิยุทธิ์ นวะมะรัตน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายยูซบ โต๊ะวัง
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษฎา รักษ์เพชร
ผูแ้ ทนสามคมผูป้ ระกอบวิชาชีพ
บริหารการศึกษา

นายมังกร จันทร์แก้ว
ผูแ้ ทนองค์กรเอกชน

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
เลขานุการคณะกรรมการเขตพืน้ ที่

นายบุญเรือน สระสาราญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ

นายพิทักษ์ สีมาพานิช
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางพิชญนิตย์ ปันแสง
ผูแ้ ทนครู

บาทหลวงนที ธีรานุวรรตน์
ผูแ้ ทนรับใบอนุญาต

นางสาวอังคณา ชัยเดช
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายกิตติพงษ์ ชินวดี
ผู้แทนองค์กรชุมชน

นายธงชัย สุทธิสม
ผู้ทรงคุณวุฒิ

นางสาวดวงตา ศรีธรรมราช
ผู้แทนสมำคมผูป้ ระกอบ
วิชำชีพครู

นายเกิดพงศ์ ทวีศกั ดิส์ มบูรณ์
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด.ต.ฐณะวัฒน์ ประดับ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
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หน้า ๔

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

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ

นายสนิท สนธิพันธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นายศักดิ์ชัย กายเพชร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลัง
(ประธานกรรมการ)

นายวีรชัย เกตุแก้ว
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายภานุพงษ์ ยอดปรีดา
ผู้แทนคุรุสภา

นายคงพิสิฏฐ์ ไชยวงศ์
ผู้แทน อ.ค.ศ.

นายสุรชัย แคลนกระโทก
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา

นางสาวฉันทนา พวงเดช
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น
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นายสุชาติ กรกิตติ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารงานบุคคล

นายพิศิษฐ์ รอดทิม
ผู้แทนข้าราชการครู

หน้า ๕

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

นางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล
ผู้แทนผู้บริหารฯของรัฐ

นายอาจิณ คงสงฆ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา

นางสาวรวงแก้ว วงศ์คงเดิม
ผู้แทนผู้บริหารฯของเอกชน

นางสุนันท์ ประสพผล
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยฯ

นางศิริรุ่ง หทัยรัตนานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะฯ
นางสาวปุญณิศา แสงอัคคี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

นางสาวอรทัย ทินวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา
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นายบดินทร์เดช แสงสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ

หน้า ๖

จานวนสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
จาแนกเป็นรายอาเภอ

จานวน (สถานศึกษา)
อาเภอ

รวม

สังกัด สพป.

สช.

อปท.
(เทศบำล)

สอศ.

(โรงเรียน)

เมืองประจวบคีรีขันธ์

๓๖

7

3

1

๔7

ทับสะแก

๒๗

2

-

-

๒9

บำงสะพำน

๓๖

๑

-

1

๓8

บำงสะพำนน้อย

๒๓

๑

-

-

๒๔

รวม

122

11

3

2

138

แหล่งข้อมูล ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ปีงบประมำณ 2558

แผนภูมิแสดงจานวนโรงเรียน

๕๐
๔๐

อาเภอเมืองฯ

อาเภอทับสะแก

อาเภอบางสะพาน

อาเภอบางสะพานน้อย

๓๐
๒๐
๑๐
๐

จานวน
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หน้า ๗

จานวนนักเรียนในสถานศึกษา จาแนกเป็นรายชั้น ปีการศึกษา ๒๕๕8

ระดับชั้น

รวม

จานวนห้อง

อนุบาล 1

2,388

142

อนุบาล 2

2,589

149

รวมระดับก่อนประถม

4,977

291

ประถมศึกษาปีที่ 1

2,820

142

ประถมศึกษาปีที่ 2

2,685

144

ประถมศึกษาปีที่ 3

2,784

139

ประถมศึกษาปีที่ 4

2,696

140

ประถมศึกษาปีที่ 5

2,774

140

ประถมศึกษาปีที่ 6

2,476

134

รวมระดับประถมฯ

16,235

839

มัธยมศึกษาปีที่ 1

924

40

มัธยมศึกษาปีที่ 2

872

40

มัธยมศึกษาปีที่ 3

880

42

2,676

122

มัธยมศึกษาปีที่ 4

65

2

มัธยมศึกษาปีที่ 5

32

1

มัธยมศึกษาปีที่ 6

52

1

รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย

149

5

รวมจานวนนักเรียนทั้งสิ้น

24,037

1,257

รวมระดับมัธยมฯต้น

แหล่งข้อมูล : ข้อมูล 10 พฤศจิกำยน 2558 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๘

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
จานวน
นร.
ปีการศึกษา
2556
2557
+ เพิ่ม /
- ลด

2,200
1,953

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุม่ สาระการเรียนรู้
ไทย
สังคม อังกฤษ คณิต
วิทย์
สุขฯ
ศิลปะ
47.35 39.04 33.19 48.04 40.92 64.88 51.71
46.74 53.04 36.54 45.32 45.82 55.60 48.54
-0.61

14.00

3.35

-2.72

4.90

-9.28

การงานฯ
58.11
60.61

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
47.91
49.03

2.50

1.12

-3.17

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

จานวน
นักเรียน

ไทย

ศิลปะ

45.82

การ
งานฯ
55.60 48.54 60.61

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
49.03

36.77

40.97

50.77 44.24 55.24

44.24

8.55

4.85

4.83

5.37

4.79

การ
งานฯ

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด

สังคม

อังกฤษ

คณิต

วิทย์

1,953

46.74 53.04

36.54

45.32

487,499

44.03 49.03

32.88

2.71

3.66

4.01

สุขฯ

4.30

เปรียบเทียบระหว่าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 กับ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2557

คะแนนเฉลี่ยร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้
หน่วยงาน
สพป.ประจวบฯ เขต1

ระดับประเทศ
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
ระดับประเทศ

จานวน
นักเรียน

ไทย

สังคม อังกฤษ

1,953 46.74 53.04
730,666 44.88 50.67
1.86

2.37

คณิต

วิทย์

สุขฯ

ศิลปะ

36.54 45.32 45.82 55.60
36.02 38.06 42.13 52.20

48.54 60.61 49.03
45.61 56.32 45.74

0.52

2.93

7.26

3.69

3.40

4.29

แหล่งข้อมูล : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๙

3.29

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2556 กับ 2557
50
49
48
47

ปี การศึกษา ๒๕๕๖
ปี การศึกษา ๒๕๕๗

คะแนนรวมเฉลีย่
8 กลุม่ สาระ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างระดับ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑ กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศปีการศึกษา 2557

๕๐.๐๐
๔๘.๐๐

ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

๔๖.๐๐
๔๔.๐๐
๔๒.๐๐
๔๐.๐๐

คะแนนเฉลีย
่
๘ กลุม
่ สาระ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๐

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา
2556
2557
+ เพิ่ม / - ลด

จานวน
นร.
624
840

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

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
40.59
40.74
0.15

การงานฯ
45.72
47.16
1.44

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

จานวน
นร.

ไทย

สังคม

สพป.ประจวบฯ เขต1
840
35.19 47.28
สพฐ.
500,295 35.39 46.94
+ สูงกว่า / -ต่ากว่า
-0.20 0.34
สพฐ.

อังกฤษ

คณิต

วิทย์ฯ

สุข
ศิลปะ การ
ศึกษาฯ
งานฯ
25.27 28.78 38.78 60.01 43.43 47.16
27.09 29.59 38.77 59.72 43.24 45.87

รวม
เฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
40.74
40.83

-1.82

-0.81

0.01

-0.089

0.29

0.19

1.29

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

จานวน
นร.

ไทย

สังคม

840
35.19 48.28
667,384 35.20 46.79
-0.01

1.49

อังกฤษ

คณิต

วิทย์ฯ

สุข
ศึกษาฯ
25.27 28.78 38.78 60.01
27.46 29.65 38.62 59.32

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

-2.19

-0.87

0.16

0.29

0.69

1.74

แหล่งข้อมูล : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๑

0.162

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างปีการศึกษา 2556 กับ 2557

40.8
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗

40.7
40.6
40.5

คะแนนรวมเฉลี่ย
8 กลุ่มสาระ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระหว่างระดับ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑ กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศปีการศึกษา 2557

40.9
40.8
40.7
40.6
40.5
40.4

ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับ สพฐ.
ทิศระดับประเทศ

คะแนนรวมเฉลีย่
8 กลุม่ สาระ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๒

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เปรียบเทียบปีการศึกษา ๒556 กับ ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา
2556
2557
+ เพิ่ม / - ลด

จานวน
นร.
44
49

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

การงานฯ
48.77
51.84
3.07

รวมเฉลี่ย
+เพิ่ม
-ลด
36.92
38.91
1.99

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

จานวน
นักเรียน

ไทย

สังคม

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

21.88 21.65 33.86 54.59
23.12 21.72 32.67 52.48

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

-1.24

3.32

อังกฤษ

คณิต

-0.07

วิทย์

1.19

สุขฯ

2.11

2.13

1.06

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

จานวน
นร.

ไทย

สังคม

49
53.07 36.16
429,866 50.76 36.53
2.31

-0.37

21.88 21.65 33.86 54.59
23.44 21.74 32.54 51.94

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

-1.56

3.58

อังกฤษ

คณิต

-0.09

วิทย์

1.32

สุขฯ

2.65

2.83

แหล่งข้อมูล : ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2557
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๓

1.33

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างปีการศึกษา 2556 กับ 2557
42
40
38
36
34

ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๗
คะแนนรวมเฉลีย่
8 กลุม่ สาระ

แผนภูมิเปรียบเทียบผลสอบฯ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ระหว่างระดับ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑ กับระดับ สพฐ. และระดับประเทศปีการศึกษา 2557

39
38
37
36
คะแนนรวมเฉลีย่
8 กลุม่ สาระ

ระดับเขตพืน้ ที่
ระดับ สพฐ.
ระดับประเทศ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๔

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ปีการศึกษา 2556 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา

ด้านภาษา
54.19
55.83
1.64

2556
2557
เพิ่มขึ้น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ด้านคานวณ
39.32
47.91
8.59

ด้านเหตุผล
49.26
53.60
4.34

รวมเฉลี่ย
47.59
52.45
4.86

แผนภูมิแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT)
ปีการศึกษา 2556 กับ 2557

55
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557

50
45

คะแนนเฉลีย่

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

ภาษาไทย
61.63
44.02
48.64
44.02
45.17

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษาฯ วิทยาศาสตร์
38.70
38.09
33.24
28.43

44.24
42.75
43.51
42.22

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

43.60
39.26

ภาษาอังกฤษ

26.43
29.36

หน้า ๑๕

ผลการบริหารจัดการตามจุดเน้น สพฐ. 2 ด้าน ประจาปีงบประมาณ 2558
จุดเน้น สพฐ. ด้าน

คะแนนเฉลี่ย

การพัฒนาผู้เรียน

2.70

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

4.33

เฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน

3.52

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2558 สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต 1

หน้า ๑๖

ที่

1

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2558 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย
กลยุทธ์ / โครงการ
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับ
ทุกประเภท
จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและ 1 นักเรียนครูและ
1.นักเรียนมีความรู้
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ บุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจ และทักษะ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ความสามารถในการพัฒนา
กลุ่มนิเทศ ผู้รับผิดชอบ
ที่เข้าร่วมงานมีความ
ประสบการณ์นาไปใช้
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการดารงชีวิต
2.นักเรียน ร้อยละ 85 2 นักเรียน ครู และ
เป็นสาคัญ
2 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรทางการศึกษา
ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพการประกวดแข่งขันศิลป ได้เพิ่มพูนประสบการณ์
และกิจกรรมสร้างสรรค์
หัตถกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่
สู่เวทีการแข่งขันระดับภาคและ
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัด

1.จานวนนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนการประกวด
แข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกระดับ
2.จานวนนักเรียน
ที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ระดับภาค

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

1. สพป.ปข.1 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฯ
ระดับเขตโดยแจ้งกิจกรรมหลักเกณฑ์
2.นาตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่
ประกวดแข่งขันระดับภาค ณ อิมแพค

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
3. ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
ระหว่างวันที่ 13-16ตุลาคม2557
เหรียญทอง 177 รายการ
เหรียญเงิน 4 รายการ
เหรียญทองแดง 4 รายการ
4.ผลการแข่งขันระดับภาค
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

จานวน 175 รายการ
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 จานวน
4 รายการ
เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 2 จานวน
2 รายการ
เหรียญทอง 71 รายการ
เหรียญเงิน 52 รายการ
เหรียญทองแดง 34 รายการ
เข้าร่วมกิจกรรม 6 รายการ
โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมาก
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/

2

การพัฒนากระบวนการ GPAS 5 STEPs
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน 1. ครู 122 คน
การสอนคิดตามแนวการสอนแบบ 2. โรงเรียนในสังกัด
122 โรงเรียน
กระบวนการ GPAS 5 STEPs
3. ประชุมอบรม 1 ครั้ง
1 วัน

3

การนิเทศ กากับและติดตามผลการนา
ASEAN Curriculum Sourcebook
สู่การปฏิบัติ
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อศึกษาผลการดาเนินการ
ขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษา
2.เพื่อประเมินการจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาและหน่วยการเรียนรู้
ที่เน้นอาเซียน

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ
4 รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย
แห่งชาติ 2558

วัตถุประสงค์

1. ศึกษานิเทศก์ทุกคน
ดาเนินการนิเทศ กากับ
ติดตามผลการขับเคลื่อน
สู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัด
122 โรงเรียน
2.ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาหน่วยการเรียนรู้
2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน

ครูจัดการเรียน
การสอนพัฒนาการคิด
ได้อย่างมีประสิทธิผล
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
คิดได้คิดเป็นคิดอย่าง
เป็นระบบและสามารถ
นาข้อมูลที่ได้รับมาสร้าง
องค์ความรู้ที่มีประโยชน์

ร้อยละ 80 ของครู
ที่ร่วมกิจกรรมการ
ประชุมนากระบวนการ
GPAS 5 STEPs
สู่การปฏิบัติจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

จัดประชุมพัฒนากระบวนการคิด
GPAS 5 STEPs ให้ครูในสังกัด
จานวน 94 คน เวลา 1 วัน ณ
สพป.ปข.1 และมีการนิเทศติดตาม
ผลโดยรวมครูนา GPAS 5 STEPs
สู่การปฏิบัติร้อยละ 84.30
งบประมาณ 15,840 บาท

1. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ 1. โรงเรียนในสังกัด
เขต 1 มีข้อมูลการ
ทุกโรงเรียนได้รับการ
ขับเคลื่อนสู่ประชาคม นิเทศ
อาเซียนที่มีคุณภาพ
2. ร้อยละ 80 ของครู
2.ครูวิชาการโรงเรียน ที่ร่วมกิจกรรมการ
มีความเข้มแข็งเป็นผู้นา ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ในการพัฒนาหน่วยการ พัฒนาหน่วยการ
เรียนรู้ที่เน้นอาเซียน เรียนรู้ส่งผลงาน
ซึ่งเชื่อมโยงสอดคล้อง หน่วยการเรียนรู้
กับ ASEAN
เข้าร่วมประกวด
Curriculum Sourcebook

1.แต่งตั้งศึกษานิเทศก์ 15 คน
นิเทศกากับติดตาม ASEAN
Curriculum Sourcebook
สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
122 โรง ผลการกากับติดตาม
การขับเคลื่อนภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี
2.พัฒนาครู จานวน 175 คน
เกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยงกับ ASEAN
Curriculum Sourcebook
3. ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียน
หาดสนุกราษฎร์บารุงซึ่งเป็นASEAN
Learning School มีความเข้มแข็ง
สามารถเป็นวิทยากร พี่เลี้ยงให้แก่
เพื่อครู

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน 1 รายงานผลการดาเนิน 1. โรงเรียนมีรูปแบบ 1 โรงเรียนพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน งานโครงการพัฒนา
การบริหารจัดการและ การเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1.รายงานผลการบริหารจัดการ
ศึกษาพัฒนาคุณภาพการเรียน

กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

การสอนภาษาไทยของ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
2 เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่รูปแบบ
การบริหารจัดการและวิธีสอน
เป็นต้นแบบการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาไทยที่ประสบ
ผลสาเร็จให้แก่โรงเรียนอื่น ๆ
ในสังกัด
3 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ความสามารถของนักเรียนด้าน
ภาษาไทย

วัตถุประสงค์

คุณภาพการเรียนการสอน วิธีสอนที่ประสบผลสาเร็จ ภาษาไทยและการเรียนรู้
ภาษาไทยของ สพป.ปข.1 สาเร็จเป็นต้นแบบการ พัฒนาทักษะความ
ต่อ สพฐ.
พัฒนาการเรียนการสอน สามารถทางด้าน
2 คัดเลือกโรงเรียนที่ ภาษาไทยประสบ
ภาษาไทยแก่นักเรียน
ผลส
าเร็
จ
ส่งเสริมและพัฒนา
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียนการสอนภาษาไทย2 นักเรียนทุกช่วงชั้น ทางการเรียนภาษาไทย
ประสบผลสาเร็จส่ง
ได้รับการพัฒนาให้มี สูงขึ้นร้อยละ 5
ส่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ ความสามารถทางด้าน
เข้าแข่งขันในระดับ
ภาษาไทยอย่างเต็ม
ประเทศ จานวน 1
ตามศักยภาพ
โรงเรียน
3 นักเรียนได้รับการ
3. จัดประกวดแข่งขัน พัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์
ทักษะภาษาไทย จานวน ทางการเรียนภาษาไทย
1 วันและส่งนักเรียนที่ สูงขึ้น ร้อยละ 5
ชนะเลิศเข้าแข่งขันใน
ระดับประเทศ จานวน
3 ระดับชั้น

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

การสอนภาษาไทยที่ประสบผล
สาเร็จของปีการศึกษา 25562557 ของนายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ผอ.สพป.ปข.1 ต่อ สพฐ.เพื่อเสนอ
เข้าประกวดผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย
ประสบผลสาเร็จระดับประเทศ
2.ประกวดโรงเรียนที่พัฒนา
ภาษาไทยประสบผลสาเร็จได้
จานวน 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เสนอ
ผลงานของโรงเรียนไปยัง สพฐ.
เพื่อประกวดในระดับ สพฐ.
3.ประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทย
ของนักเรียน
ผลการประกวด
- นายบุญเทียม อังสวัสดิ์
ผอ.สพป.ปข.1ได้รับโล่รางวัลระดับ
ดีเด่น ระดับประเทศ
- ร.ร.อนุบาลประจวบฯ ได้รับ
เกียรติบัตรจาก สพฐ.
- สพป.ปข.1 ได้รับเกียรติบัตรจาก
สพฐ. เป็นเขตที่มีผลการประเมิน
NT ชั้น ป.3 ด้านความสามารถ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ทางภาษา และผลทดสอบ O-NET
ชั้น ป.6 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ
ประเทศ 3 ปีต่อเนื่อง (2555-2557)

ที่

5 พัฒนาระบบเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ

เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
โดยใช้เครือข่ายผู้ตรวจสอบ
ภายในที่ขาดความมั่นใจเพื่อนา
ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
ของตนจนสามารถพัฒนา
ให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน
การบริหารงบประมาณอย่างมี
ประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่การเงินและ เจ้าหน้าที่การเงินและ
เครือข่ายสามารถ
เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนละ เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน ปฏิบัติงานด้านบริหาร
ละ2 คน จานวน 90 ละ 2 คน จานวน 90 งบประมาณถูกต้อง
โรงเรียนตัวแทนเครือข่าย โรงเรียนตัวแทนเครือข่าย ครบถ้วน และเป็น
18 คน 18 เครือข่าย 18 คน 18 เครือข่าย ปัจจุบันพร้อมเป็น
โรงเรียนต้นแบบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

จัดประชุมครูโรงเรียนในสังกัด
ซึ่งทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
และพัสดุของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ในสั้งกัดให้ความรู้เรื่องระเบียบ
แนวปฏิบัติ กฎหมายเกี่ยวกับ
การบริหารงบประมาณ
การจัดซื้อ จัดจ้าง การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ถูกต้อง

6 การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดคุณภาพ
การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ตามแนวทาง
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญ
พระชนมายุ 60 พรรษา
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

1 เพื่อให้ครูสอนภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถจัดการ
เรียนรู้ให้นักเรียนอ่านได้ อ่าน
รู้เรื่องและสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ครูสามารถสร้างบทอ่าน
ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ตาม
แนวทางประเมินผลนักเรียนนานา
ชาติ PISA

1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 1. ครูผู้สอนภาษาไทย 1 รูปแบบการจัดการ
ให้แก่ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนรู้ของครูผู้สอน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนา
เน้นทักษะการอ่านรู้เรื่อง
ให้สามารถจัดการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ ตาม
จานวน 122 คน
จานวน 2 วัน
และประเมินผล
แนวทางประเมินผล
2.จัดทาเอกสาร
การเรียนรู้ของนักเรียน นักเรียนนานาชาติ
ประกอบการจัดอบรม ตามแนวทางประเมินผล (PISA)
เชิงปฏิบัติการจานวน นักเรียนนานาชาติ (PISA)2. นักเรียนมีความ
130 เล่ม
2. นักเรียนชั้นประถม สามารถในการอ่าน
3.จัดทาบทอ่านที่ส่งเสริม ศึกษาปีที่ 6 ทุกคนได้รับ รู้เรื่องและสื่อสารได้

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ครู
ผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.6 ที่ยัง
ไม่ผ่านการอบรมเกี่ยวกับการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)
จานวน 86 คน ระยะเวลา 2 วัน
ณ ร.ร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
2. จัดทาเอกสารการอ่านการ
คิดวิเคราะห์และเขียนตามแนวทาง
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ(PISA)

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
3. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สามารถคิด วิเคราะห์ อ่านรู้เรื่อง
และสื่อสารได้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
การคิดวิเคราะห์
ตามแนวทางประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ
(PISA) อย่างน้อย 40
บทอ่าน

เชิงคุณภาพ
การพัฒนาให้มีความ
สามารถอ่านออกเขียน
เขียนได้อ่านคล่องเขียน
คล่องอ่านรู้เรื่องและ
สื่อสารได้ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้
3 ผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนภาษาไทย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
จานวน 100 เล่ม ให้ครูผู้สอน
ภาษาไทยชั้น ป.6
3. ครูผู้สอนภาษาไทยที่เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัตการฯ มีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับความรู้และประโยชน์ที่ได้รับ

สูงขึ้นร้อยละ 5
7 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ปีงบประมาณ 2558 (1)
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

1. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 1 ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับโครงการ
ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร
สพฐ. จานวน 5 คน (ใช้งบฯ โครงการ (๒))
การศึกษาปฐมวัย
2 ประเมินผลการจัดการศึกษาปฐมวัย
2 เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้
2.1 ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
ความเข้าใจวิธีการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
และเครือข่าย
และการปลูกฝังค่านิยม 12
2.2 ประเมินพัฒนาการนักเรียนชั้นอนุบาล
ประการของคนไทย
ศึกษาปีที่ 2
3 เพื่อประเมินผลการจัดการ
3.พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง เรื่อง การปลูกฝัง
ศึกษาปฐมวัย
ค่านิยม 12 ประการของคนไทย
4 เพื่อนิเทศติดตามผลการจัดการ 4 นิเทศ ติดตาม อย่างน้อยโรงเรียนละ 1 ครั้ง
ศึกษาปฐมวัย
(ใช้งบฯ โครงการ (๒))
5 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ด้านเต็มตามศักยภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถ
นิเทศได้

ตัวชี้วัด

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการ
ประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัย
ต้นแบบ ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
เครือข่าย และ ร.ร.อนุบาลประจา
เขตพื้นที่
2.ประชุมคณะกรรมการ, แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประเมินโรงเรียน
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
3.จัดทาปฏิทินการประเมิน ดาเนิน
การประเมิน มีผลการประเมิน ดังนี้
- ร.ร.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ อนุบาลประจวบฯ, อนุบาล
เมืองประจวบฯ(สละชีพ), อนุบาล
ทับสะแก, อนุบาลบางสะพาน และ
อนุบาลบางสะพานน้อย

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
- ร.ร.ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย
ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ พัฒนาประชานุเคราะห์,
บ้านอ่างทอง และบ้านช้างเผือก
ระดับคุณภาพดี ได่แก่ ร.ร.
สามัคคีร่วมจิต, วัดดอนยาง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
20,000 บาท
4.สพป.ประจวบฯเขต 1 ทาชุดการ
จัดกิจกรรมสร้างเสริมลักษณะเด็ก
ปฐมวัยตามค่านิยมหลักของคนไทย

12 ประการโดยการประสานความ
ร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน
ให้โรงเรียน จานวน 122 แห่ง
ใช้งบประมาณในการดาเนินงาน
จานวน 44,500 บาท
- พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
เพื่อศึกษาผลการใช้หลักสูตร
ปีงบประมาณ 2558 (2)
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 25..
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
ในด้านตัวหลักสูตร ด้านปัจจัย
เบื้องต้นของหลักสูตร ด้าน
กระบวนการนาหลักสูตรไปใช้
และด้านผลที่ได้จากการใช้
หลักสูตร

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

1 โรงเรียนวิจัยทดลอง
การใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 25..
จานวน 3 โรงเรียน
ประกอบด้วยผู้บริหาร
โรงเรียนและคณะครูรวม
20 คน ดังนี้
- โรงเรียนอนุบาล
ประจวบคีรีขันธ์ ผอ.
โรงเรียน รอง ผอ.ร.ร.

หลักสูตรสถานศึกษา คุณภาพหลักสูตร
ปฐมวัยของโรงเรียน
สถานศึกษาปฐมวัยของ
กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้บรรลุตามมาตรฐาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
คณะครู 9 คนรวม
11 คน
-โรงเรียนอนุบาล
ทับสะแก ผอ.ร.ร.
รอ. ผอ.ร.ร. คณะครู 4
คน รวม 6 คน
- โรงเรียนบ้านฝั่งแดง
ผอ.ร.ร. คณะครู 2 คน
รวม 12 คน
2. ประชุมคณะกรรมการ
อานวยการวิจัยภาคสนาม
1 ครั้ง 2วันจานวน 30คน
3. ประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้คณะทางานดาเนิน

ตัวชี้วัด

1.ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนา
จานวน 5 ราย
2.สพป.ปข.1 มี ร.ร. ทดลองวิจัย
จานวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
- ขนาดใหญ่ คือ ร.ร.อนุบาลประจวบฯ
- ขนาดกลาง คือ ร.ร.อนุบาลทับสะแก
- ขนาดเล็ก คือ ร.ร.บ้านฝั่งแดง
3. ร.ร.ทดลอง 3 แห่งจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 25...
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
4. สพป.ปข.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยน
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 2 วัน วันที่ 4-5 มิ.ย.58
ผู้เข้าประชุม 23 คน ณ ห้องประชุม
สพป.ปข.1
5.สพป.ปข.1 นิเทศติดตาม ครู
ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
วิจัย จานวน 3 ร.ร. โดยใช้เครื่องมือ
วิจัย ของ สพฐ. สาหรับศึกษานิเทศก์
3 ฉบับ สาหรับผู้บริหาร 1 ฉบับ
และสาหรับครูผู้สอน 3 ฉบับ ผู้ตอบ
แบบสอบถามจากเครื่องมือวิจัย
ได้ครบถ้วน เรียบร้อย

การวิจัยภาคสนาม 1
ครั้ง 2 วันจานวน 30 คน
4. นิเทศ ติดตาม
เก็บรวบรวมข้อมูล
ตามเครื่องมือวิจัยของ
สพฐ. 3 ร.ร. ๆ ละ 4ครั้ง

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
8 จัดงานชุมนุมลูกเสือ TO BE NUMBER ONE
1 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี
จัดกิจกรรมงานชุมนุม 1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ พระประมุขคณะลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ
ลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ทุกคนมีความจงรักภัคดี
แห่งชาติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญ
ได้ร่วมเทิดพระเกียรติและแสดง ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน
พระชนมายุ 87 พรรษา
ความจงรักภักดี ต่อพระบาท
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ชาติ ศาสนา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระ
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
- ลูกเสือเนตรนารีสามัญ พระมหากษัตริย์
ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รุ่นใหญ่ จานวน 1000คน2.ลูกเสือเนตรนารี
2 เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี
- ผู้กากับและหรือรอง ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมความรู้
ผู้กากับกองลูกเสือสามัญ มีความรู้ 5 กลุ่มสาระ
5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก
รุ่นใหญ่ จานวน 100คน การเรียนรู้หลักเพิ่ม
ได้ฝึกทักษะลูกเสือเรียนรู้เกี่ยวกับ - คณะกรรมการและ มากขึ้นมีทักษะลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือ และกิจกรรม
คณะวิทยากร จานวน เพิ่มขึ้นสามารถนาไป
TO BE NUMBER ONE
200 คน
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
3 เพื่อปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดี
รวมทั้งสิ้น 1,300 คน ประจาวันได้
ให้แก่ลูกเสือ เนตรนารี ในด้าน
3.ลูกเสือเนตรนารี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีวินัย
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
รู้จักช่วยตนเองและช่วยเหลือ
มีระเบียบวินัยรู้จักช่วย
หมู่คณะตลอดจนถึงการอยู่ร่วมกัน
ตนเองและช่วยเหลือ

ตัวชี้วัด
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน สานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
2.ลูกเสือ เนตรนารี
ที่เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความรู้ 5 กลุ่ม
สาระหลักและทักษะ
ลูกเสือเพิ่มขึ้น
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรม
งานชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติ
อยู่ในระดับมากขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
จานวนทั้งสิ้น 1,200 คน ได้แก่
- ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
877 คน
- ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ 107 คน
- คณะกรรมการจัดงานฯ 216 คน
2. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
จัดงานที่มีต่อการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ
โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก
3. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน
ชุมนุมลูกเสือฯ โดยรวมอยู่ที่ระดับมาก

อย่างสันติสุข

ที่

หมู่คณะมีความภาคภูมิใจ
ในตนเองสามารถทางาน
และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความพึงพอใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมงาน
ชุมนุมลูกเสือ
เฉลิมพระเกียรติอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.
จ
านวนสถานศึ
ก
ษา
- นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 1 เพื่อพัฒนาการนิเทศติดตามและ 1 ประชุมสัมมนาผู้ทรง 1.ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้ทรง
ในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรง ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
คุณวุฒิทางการลูกเสือ ลูกเสือมีความรู้ความ ที่ได้รับการนิเทศติดตาม คุณวุฒิทางด้านลูกเสือ เพื่อนิเทศ
คุณวุฒิทางการลูกเสือ ปีงบประมาณ 2558 ในสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง จานวน 15 คน ระยะ เข้าใจมาตรการแนวทาง ผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ กากับติดตามการเรียนการสอน
ระยะเวลา 1 วัน
*บูรณาการกับโครงการ จัดงานชุมนุมลูกเสือ และต่อเนื่อง
การพัฒนาการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาจาก
กิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษา
TO BE NUMBER ONE*
2.เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการ
ลู
ก
เสื
อ
ในสถานศึ
ก
ษา
2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ในระดับสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
ลูกเสือให้สามารถใช้ความรู้ความ ลูกเสือนิเทศติดตามผล 2 สถานศึกษาในสังกัด 2. สถานศึกษามีความ ดาเนินการนิเทศฯ โดยใช้แบบนิเทศ
สามารถได้เต็มตามศักยภาพ
การจัดกิจกรรมลูกเสือ สามารถดาเนินการตาม พึงพอใจในการนิเทศ
ที่ปรับปรุงให้มีการประเมินระดับ
ในสถานศึกษา คนละ 10 มาตรการและแนวทางการสามารถนาข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจ ร.ร. เป้าหมาย คือ
3 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
สถานศึกษาในสังกัดสามารถดาเนิน โรงเรียนระยะเวลา 5 วัน ยกระดับคุณภาพการจัด ไปใช้ในการจัดกิจกรรม ร.ร. ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือ
การตามมาตรการและแนวทาง ในภาคเรียนที่ 2/2557 กิจกรรมลูกเสือได้อย่าง ลูกเสือ
เป็นคณะกรรมการนิเทศฯ จานวน
การยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ
4 ร.ร. ไดแก่ ร.ร./ผลการประเมิน คือ
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บ้านชะม่วง อ.บางสะพาน
95.33 บ้านบางเจริญ
อ.บางสะพานน้อย ร้อยละ 86.00
บ้านทุ่งเคล็ด อ.เมือง ร้อยละ 86.00
บ้านดอนใจดี อ.ทับสะแก
ร้อยละ 90.00
3. ปรับปรุงแบบนิเทศฯ จัดทาเกณฑ์
การประเมินผลฯเพื่อยกระดับคุณภาพ
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

เพื่อให้คณะกรรมการนิเทศฯ นาไปใช้
ในโอกาสต่อไป

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ
9 อบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน ป.1
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและ
1 จัดอบรมทางไกล
1 ผู้บริหารโรงเรียนและ 1 ผู้บริหารโรงเรียนและ
ครูผู้สอนชั้น ป.1 มีความรู้ความ พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 ครูผู้สอนชั้น ป.1 มี
ครูผู้สอนชั้น ป.1
เข้าใจแนวทางการพลิกโฉมโรงเรียน อ่านออก เขียนได้ 1 ปี ความรู้ความเข้าใจแนวทางพลิกโฉมโรงเรียนด้วย
แนวคิด Brain – based Learning ให้แก่ครูผู้สอนชั้น ป.1 การพลิกโฉมโรงเรียนด้วย แนวคิด Brain–based
2 เพื่อให้ผู้บริหารและคุณครูวางแผนจานวน 150 คน เวลา แนวคิด Brain – based Learning
แนวทางการพลิกโฉมโรงเรียนด้วย 2 วัน
Learning
2. นักเรียนมีความ
ด้วยแนวคิด Brain – based
2. จัดอบรมทางไกลให้แก่ 2 ครูผู้สอนชั้น ป.1
สามารถทางภาษาและมี
Learning ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ผู้บริหารโรงเรียน จานวน จัดกระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
3 เพื่อให้ครูผู้สอนชั้น ป. 1 สามารถจานวน 122 คน เวลา ที่กระตุ้นให้นักเรียนเกิด
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใช้สื่อ 1 วัน
ทักษะทางภาษาที่ดี
3 นักเรียนชั้น ป. 1
นวัตกรรมที่ใช้สมองเป็นฐาน
อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
จัดการอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียน
ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี
2.ประชุมวิทยากรผู้ช่วยวิทยากร
ปลายทางและคณะทางาน ได้แก่
- นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์
- นางรุ่งนภา อินทรสุริยะ ครู
- นางสาวพรสิทธิ์ พวงเดช ครู
- นางชลธิชา จันทร์แก้ว ครู
3. จัดทาเอกสาร/เตรียมสื่อประกอบ
การอบรมทางไกล และจัดอบรม
ให้แก่ผู้บริหาร/ครูผู้สอนโรงเรียน
ในสังกัดผ่านระบบ DLTV และ DLIT
จัดอบรม 5 จุด ได้แก่ ร.ร.อนุบาลประจวบฯ ร.ร.หาดสนุกราษฎร์บารุง
ร.ร.อนุบาลทับสะแก ร.ร.ธนาคารออมสิน และ ร.ร.อนุบาลบางสะพานน้อย
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม
2558 ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 157 คน
4.คัดเลือก ร.ร.แกนนาฯ จานวน 7
แห่ง ได้แก่ ร.ร.อนุบาลประจวบฯ
ร.ร.บ้านทุ่งตาแก้ว ร.ร.บ้านวังน้าเขียว
ร.ร.วัดดอนยาง ร.ร.บ้านท่าขาม

ร.ร.บ้านไชยราช และ ร.ร.บ้านช้างเผือก
ส่งผู้บริหารและครูผู้สอน ร.ร.แกนนาฯ
ไปประชุมสัมมนา ระหว่าง 6-7
มิถุนายน 2558 จ.ชลบุรี
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
5. ผู้เข้าอบรมโดย สพป.ปข.1 จัด
อบรมผ่านระบบ DLTV และ DLIT
มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมากที่สุด

เพื่อประเมินความสามารถด้าน ประเมินความสามารถ
10 พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รายงานผลการประเมิน
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) ด้านภาษาอังกฤษที่เป็น มีความรู้ความสามารถ รายบุคคล
สาหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สากล (CEFR) สาหรับครู ด้านภาษาอังกฤษที่เป็น
ปี 2558 (3)
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ สากล (CEFR) และ
ระดับประถมศึกษา
สามารถจัดการเรียน
(สมัครใจ)จานวน 108 คนการสอนได้ตามสมรรถนะ
และระดับมัธยมศึกษา สากล
จานวน 35 คน
รวมทั้งสิ้น 143 คน

1. มีจานวนครูผู้สมัครเข้าประเมิน
รับการประเมิน 123 คน และเข้ารับ
การประเมินจริง 113 คน จานวน
ผู้ขาดสอบ จานวน 10 คน
2. ผลการประเมิน ดังนี้
- Below A1 จำนวน 9 คน
ไม่ปรากฏผล 2 คน
- A1 จำนวน ๓๓ คน
- A2 จานวน 58 คน
- B1 จานวน 10 คน
- B2 จำนวน ๑ คน
- C1 จำนวน - คน
- C2 จำนวน - คน

11 การพัฒนาความรู้ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
1. จัดอบรมปฏิบัติการ
(Economic Literacy)
การสอนเศรษฐศาสตร์การศึกษา พัฒนาการจัดการเรียน
กลุ่มนิเทศ ผู้รับผิดชอบ
ขั้นพื้นฐานและการสร้างวินัยการเงิน การสอนเศรษฐศาสตร์
2 เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ การศึกษาขั้นพื้นฐานและ
และการสร้างวินัยทางการเงิน
การสร้างวินัยการเงิน
ให้กับนักเรียนระดับชั้น ป.5 - 6 ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา

1.จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการเรียน
การสอนเศรษศาสตร์การศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสร้างวินัยการเงิน
ให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา จานวน 122คน
วันที่ 17-18 มิถุนายน 2558

1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถพัฒนาการจัด
การเรียนการสอน

1 ครูผู้สอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรมระดับ
ประถมศึกษามีความรู้
ความเข้าใจสามารถการ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

12 ยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2558
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาครูด้านการสร้าง
ข้อสอบวัดความสามารถเชิงเหตุผล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
2 เพื่อจัดกิจกรรมตลาดนัด
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมือง

ศาสนา วัฒนธรรมระดับ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประถมศึกษา จานวน ขั้นพื้นฐานและการ
และการสร้างวินัยการ
122 คนระยะเวลา 2วัน สร้างวินัยการเงินได้
เงินได้
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2.จัดค่ายกลางวันพัฒนา 2.นักเรียนระดับชั้น
2.นักเรียนระดับชั้น
การสร้างวินัยทางการเงิน ป.5-6 มีความรู้ความ ป.5-6 มีความรู้ความ
ให้กับนักเรียนระดับชั้น เข้าใจเกี่ยวกับวินัย
เข้าใจเกี่ยวกับวินัย
ป. 5- 6 โดยใช้เครือข่าย ทางการเงินผ่านกิจกรรม ทางการเงินผ่านกิจกรรม
ชมรมครูสังคมศึกษา
ค่ายกลางวันในระดับมาก ค่ายกลางวันในระดับ
ระดับอาเภอจานวน 1วัน
มาก
รวมนักเรียน 150 คน

จานวน 2 วัน
2.ผลการอบรมครูที่เข้ารับการอบรม
มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
และแนวทางจัดค่ายพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ให้กับ
นักเรียนได้ ในภาพรวมมีความ
พึงพอใจระดับมาก
3. ครูผู้สอนแต่ละอาเภอ (เมืองฯ
ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย)
มีการวางแผนและจัดค่ายวินัยทาง
การเงินให้กับนักเรียนอาเภอละ 1 วัน
รวมจานวนนักเรียนทั้ง 4 อาเภอเท่ากับ
212 คน ระหว่าง 23,29 มิถุนายน
และ 3 กรกฎาคม 2558

อบรมปฏิบัติการพัฒนา 1.ครูผู้สอนที่เข้ารับการ ครูผู้สอนที่เข้ารับการ
ครูด้านการสร้างข้อสอบ อบรมปฏิบัติการสามารถ อบรมปฏิบัติการสามารถ
วัดความสามารถเชิง
สร้างข้อสอบวัดความ สร้างข้อสอบวัดความ
เหตุผลกลุ่มสาระการเรียนรูสามารถเชิ
้
งเหตุผล
สามารถเชิงเหตุผล
สังคมศึกษาศาสนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้
และวัฒนธรรมให้ครูผู้สอน สังคมศึกษา ศาสนา
สังคมศึกษาศาสนาและ
และวัฒนธรรม
จานวน 122 คน และ และวัฒนธรรมได้
จัดตลาดนัดหลักสูตร ร้อยละ 100
ได้ร้อยละ 100
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่ 2.ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยน ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยน
พลเมือง จานวน 1 วัน ตลาดนัดหลักสูตรรายวิชาตลาดนัดหลักสูตร
รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่ รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่
พลเมืองมีแนวทางในการ พลเมืองมีแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรฯ ให้ พัฒนาหลักสูตรให้
เหมาะสม
เหมาะสมได้ร้อยละ100

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างแบบทดสอบและ
นาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก
และมีความรู้ความเข้าใจการตรวจสอบหลักสูตรรายวิชาหน้าที่พลเมือง
และนาไปใช้ประโยชน์ระดับมาก

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

13 นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบ
ประมาณ 2558 (1)
นิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ทั้งระบบ (2)
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ
1 เพื่อนิเทศติดตามผลการจัดการ นิเทศติดตามผลการจัด
เรียนการสอนของครูผู้สอนในสังกัด การเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดจานวน
2 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร
โดยใช้กระบวนการนิเทศภายใน 131 โรง ๆ ละ 2 ครั้ง
(1), (2)
ต่อภาคเรียน (1)
นิเทศติดตามผลการจัด
การเรียนการสอนของ
โรงเรียนในสังกัดจานวน
131 โรง ๆ ละ 2 ครั้ง
ต่อภาคเรียน (2)

วัตถุประสงค์

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
สถานศึกษาทุกโรงเรียน รายงานผลการดาเนิน 1. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ(1)
ใช้กระบวนการนิเทศ งานโครงการ (1),(2)
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ 5 ด้าน
ภายใน (1) , (2)
- คุณภาพโรงเรียน
- คุณภาพผู้บริหาร
- คุณภาพครู
- คุณภาพนักเรียน
- คุณภาพกิจกรรม
ดาเนินการนิเทศเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนสังกัด
สพป.ปข.1 และเอกชน จานวน
131 โรง ๆ ละ 2 ครั้ง คือ
-การนิเทศตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
-การนิเทศติดตามโครงการ/งาน
ตามนโยบาย
-การนิเทศโรงเรียนในศูนย์ที่รับผิดชอบ
-การนิเทศร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษา
-การนิเทศตามมติคณะ ก.ต.ป.น.
2. การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (2) คือ
-ศึกษาดูงานโครงการเขตสุจริต
ณ สพม.เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
-นิเทศสถานศึกษาในศูนย์ที่รับผิดชอบ
จานวน 131 โรง ๆ ละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
14 ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งการจัดการ 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด
-

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
กิจกรรมที่ 1

ศึกษาปฐมวัย
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

เข้มแข็งโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัรย.ร.ที่จัดการศึกษาปฐมวัย
1 พัฒนาโรงเรียนอนุบาล 1.ร.ร.อนุบาลประจา
2 เพื่อพัฒนาโรงเรียนโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการ
จังหวัดเป็นเครือข่าย
จานวน 60 โรงเรียน
สร้างเครือข่ายการศึกษา การศึกษาปฐมวัยระดับ
ปฐมวัยระดับจังหวัด
จังหวัดเป็นแหล่งศึกษา
2 พัฒนาโรงเรียนอนุบาล ค้นคว้าวิจัยทดลองและ
ประจาเขตพื้นที่เพื่อ
พัฒนางานวิชาการด้าน
ดาเนินการสร้างเครือข่าย การศึกษาปฐมวัย
การศึกษาปฐมวัยระดับ 2.ร.ร.อนุบาลประจา
เขตพื้นที่
เขตพื้นที่เป็นเครือข่าย
3 พัฒนาโรงเรียนตาม การศึกษาปฐมวัยระดับ
โครงการนวัตกรรมการสอนเขตพื้นที่เป็นแหล่งศึกษา
ตามแนวคิดมอนเทสซอริ ค้นคว้าวิจัยทดลองและ
จานวน 4 โรงเรียน
พัฒนางานวิชาการด้าน
4 นิเทศ กากับ ติดตาม การศึกษาปฐมวัย
การดาเนินงานจัดการ 3.การดาเนินงานจัดการ
ศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ศึกษาปฐมวัยของ ร.ร.
ในโครงการ จานวน 66 ในโครงการมีคุณภาพ
โรงเรียน
ส่งผลถึงพัฒนาการที่ดี
ของเด็กปฐมวัย
4. ร.ร.ตามโครงการ
นวัตกรรมการสอนตาม
แนวคิดทอนเทสซอริ
มีทรัพยากรในการจัด
กิจกรรมอย่างมีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
กิจกรรมพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย
1.ร.ร.รุ่นที่ 1,2,3,4
1.ดาเนินการประเมินผล จานวน 60 ร.ร มีผลสรุป
การดาเนินงานของ ร.ร. การดาเนินงานเพื่อรักษา

1.จัดสรรงบประมาณให้ ร.ร.
อนุบาลประจาจังหวัดเพื่อดาเนินการ
สร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับ
จังหวัด จานวน 60,000 บาท
2. จัดสรรงบประมาณให้ ร.ร.
อนุบาลประจาเขตพื้นที่เพื่อดาเนินการ
สร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับ
เขตพื้นที่ จัดสรรให้ ร.ร.อนุบาล
ทับสะแก จานวน 59,860 บาท
3.จัดสรรงบประมาณให้ ร.ร.ตาม
โครงการนวัตกรรมการสอนตามแนว
คิดมอนเทสซอริ จานวน 4 โรง คือ
สามัคคีร่วมจิต, บ้านดอนใจดี,
บ้านอ่างทอง,บ้านหินกอง
ร.ร. ละ 30,000 บาท
กิจกรรมที่ 2
1. ประเมินผลการดาเนินงาน ร.ร.
รุ่นที่ 1,2,3,4 จานวน 60 โรง
ผลการประเมิน รุ่นที่ 1 และ 4
จานวน 20 โรง ส่งขอรับตรา
พระราชทานปีการศึกษา 2558
(โดยมีงบฯจากสมาคมครูการศึกษา
ปฐมวัยประจวบฯ และ สพฐ.จัดสรร
เพิ่มเติมเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปรับ
ตราบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย)

ตัวชี้วัด
-

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
- รุ่นที่ 1 ผ่านการประเมิน
ระดับ สพฐ. คงสภาพการรับตรา
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยทุก ร.ร.
- รุ่นที่ 4 ผ่านการประเมินระดับ

รุ่นที่ 1,2,3,4 จานวน สภาพการประเมิน ร.ร.
60 โรง
และ ร.ร. รุ่นที่ 1 และ 4
2.จัดอบรมเพิ่มเติมขั้น จานวน 20 ร.ร. มีผลงาน
เฉพาะทางให้ครู ร.ร.นาร่องส่งขอรับตราพระราชทาน
60 ร.ร. ๆ ละ 2 คน ในปีการศึกษา 2558
จานวน 2 วัน
2.ครู ร.ร.นาร่องมีความรู้
3.จัดอบรมขั้นที่ 1 และ 2ความเข้าใจและสามารถ
เพิ่มเติมให้ ร.ร.นาร่อง จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก
กรณีปรับเปลี่ยนครูผู้สอน ปฐมวัยได้ตามเป้าหมาย
4.จัดกิจกรรมสัปดาห์ 3.ครู ร.ร.นาร่องที่ปรับ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เปลี่ยนการสอนสามารถ
ประเทศไทย จานวน 1วัน จัดกิจกรรมตามโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยได้อย่าง
มีคุณภาพ
4.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยได้ร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้และได้รับ
ประสบการณ์การจัด
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์

สพฐ. คงสภาพการรับตราบ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อยทุก ร.ร.รวม 20
ร.ร. คิดเป็นร้อยละ 100
2.อบรมเพิ่มเติมขั้นเฉพาะทางให้ครู
ร.ร.นาร้อง 60 ร.ร. ๆ ละ 2 คน
ระยะเวลา 2 วัน โดย LNและLT
ไปอบรมระดับ สพฐ.และนากลับมา
อบรมฯให้ครู ร.ร.นาร่อง สพป.ปข.1
ระหว่าง 1 - 2 กรกฎาคม 2558
ณ สพป.ปข.1 โดยรวมแล้วผู้อบรม
มีความรู้ความเข้าใจนาไปใช้ประโยชน์
ในการจัดประสบการณ์ในระดับมาก
3.จัดกิจกรรมสัปดาห์บ้านนัก
วิทยาศาสตร์น้อยฯ 1 วัน เด็กที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิต โดยรวมเด็กส่วนใหญ่มีความ
กระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
15 เร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนความสามารถ 1.เพื่อตรวจสอบความสามารถ
1.นักเรียนชั้นประถม- 1 สานักงานเขตพื้นที่ 1.ร้อยละ 100 ของ
1.เตรียมแผนการทดสอบวัดความ
ด้านคานวณ(Numeracy) ของนักเรียนชั้น ด้านคานวณ (Numeracy) ของ ศึกษาปีที่ 3 และ
การศึกษาประถมศึกษา นักเรียนชั้น ป. และป.6 สามารถการคิดคานวณ(Numeracy)
ประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการทดสอบ
ของเขตพื้นที่ข้อมูลนักเรียนชั้น ป.3,
6 สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ในปีการศึกษา 2558 มีการทดสอบวัด
ความสามารถด้าน
ป.6 ข้อมูล 10 มิถุนายน 2558
2 เพื่อนาผลจากการทดสอบมา ได้รับการทดสอบความ ความสามารถด้านคานวณคานวณ (Numeracy) กาหนดทดสอบ 24-กันยายน 2558
คณิตศาสตร์
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
เป็นข้อมูลการพัฒนาสอนเสริม
สามารถด้านคานวณ
(Numeracy) เป็นไป 2.ค่าเฉลี่ยร้อยละ
2. จัดทาเครื่องมือวัดความสามารถฯ
นักเรียนรายบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการทดสอบความ
(Numeracy)
3.แจ้ง ร.ร.ดาเนินการทดสอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

3 เพื่อยกระดับผลการประเมิน
ระดับชาติ (National Test) และ
ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา
2558

2.สานักงานเขตพื้นที่ ผลการทดสอบมีความ สามารถด้านคานวณ
การศึกษาประถมศึกษา ถูกต้องเที่ยงตรง สามารถ (Numeracy) รายบุคคล
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิเคราะห์นักเรียน นาผล รายโรงเรียนและระดับ
มีข้อมูลความสามารถ มาสอนเสริมเป็นรายบุคคลเขตพื้นที่การศึกษา
ด้านคานวณ
2.ผลการประเมิน
เพื่อใช้ในการสอน
(Numeracy)ของนักเรียน คุณภาพระดับชาติ
ซ่อมเสริมและพัฒนา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (National Test)
และชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชั้นประมศึกษาปีที่ 3
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและผลการทดสอบทาง
ระดับโรงเรียนและผล การศึกษาระดับชาติ
รายบุคคล
ขั้นพื้นฐาน (O-Net)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2558 สูงขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

4.แต่งตั้งกรรมการดาเนินการ
ทดสอบ
5.ร.ร.ส่งผลการทดสอบความสามารถฯ
6.แต่งตั้งกรรมการวิเคราะห์และ
ประมวลผล
7. ผลการทดสอบ ชั้น ป.3 จานวน
นักเรียนทั้งหมด 2,763 คนเข้าสอบ
2,27 คน คะแนนรวม/เฉลี่ยเท่ากับ
47.27 นักเรียนชั้น ป. 6 ทั้งหมด
2,466 คน เข้าสอบ 2,444 คน
คะแนนรวม/เฉลี่ย 43.93

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
16 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย 1.เพื่อให้ ร.ร.เห็นความสาคัญ
1.นักเรียนชั้น ป.1-6 1.ครูผู้สอนสามารถนา 1.ร.ร.พัฒนาการเรียน 1. สพป.ปข.1 ประกาศนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียน มีความตระหนักและรับผิดชอบ ทุกคนได้รับการทดสอบ ข้อมูลจากผลการประเมิน การสอนภาษาไทยและ ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียน
ความสามารถในการอ่าน ความสามารถด้านการอ่านดาเนินการแก้ไขปัญหา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ให้ทุก ร.ร.
ไม่ได้ปี 2558
ในการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียน
อ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียน การเขียนเป็นประจา
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
การเขียนของนักเรียน นักเรียนอ่านไม่ออก
ทราบและกาหนดมาตรการเป็น
คล่องและสื่อสารได้อย่างยั่งยืน
ทุกเดือน
ไปใช้พัฒนาและซ่อมเสริม เขียนไม่ได้
ทิศทางหรือเป้าหมายที่ชัดเจน
2.เพื่อประเมินความสามารถในการ 2.ผู้บริหาร ร.ร. หรือ นักเรียนฯได้ตรงกับสภาพ 2.นักเรียนมีความสามารถ 2.ประเมินการอ่านเขียนของนักเรียน
อ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้น คณะกรรมการนิเทศ
ปัญหาของนักเรียน
ในการอ่านออกเขียนได้ ทุกระดับชั้น วิเคราะห์สภาพปัญญา
ป.1-6
ภายในของ ร.ร. นิเทศ 2.ครูผู้สอนภาษาไทยมี อ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ เพื่อเป็นข้อมูล กาหนดกลุ่มเป้าหมาย
3.เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดคุณภาพติดตามและสุ่มประเมิน บัญชีคาพื้นฐานแบบเรียน
3.ทุก ร.ร.จัดทาแผนซ่อมเสริม
การอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของ ผลการอ่าน การเขียน และสื่อแบบฝึกบัตรคา
นักเรียนกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสม

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

นักเรียนชั้น ป.1-6 ให้ปี 2558
เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

ของนักเรียนชั้น ป.1-6 ใช้ในการจัดการเรียนรู้
เป็นประจาทุกเดือน
ฝึกทักษะการอ่าน การ
3.จัดทาบัญชีคาพื้นฐาน เขียนให้แก่นักเรียนอย่างมี
ภาษไทยชั้น ป.1-6
ประสิทธฺภาพ
จานวนภาคเรียนละ 135 3.นักเรียนชั้น ป.1-6
ชุด (1ชุดมี6เล่ม) 810เล่มได้รับการพัฒนาให้การ
มอบครูผู้สอนภาษาไทย อ่านออกเขียนได้อ่าน
ชั้น ป.1-6 ทุกโรง
คล่องทุกคนในปี 2558
4.จัดทาเครื่องมือนิเทศ ปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
และแบบประเมินการอ่าน เขียนไม่ได้
การเขียน จานวน 122เล่ม
5.นิเทศติดตามและ
ประเมินการอ่านการเขียน
ของนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนทุกคน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1
ครั้ง
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

17 การพัฒนาภาษาไทย-คณิตศาสตร์อย่างเป็น 1 ศึกษารวบรวมนวัตกรรมการพัฒนา1 สร้างชุดส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ

ตัวชี้วัด

1. ชุดส่งเสริมทักษะ

กาหนดแผน/โครงการระยะสั้น
ระยะยาว กาหนดจุดเน้นพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย กลยุทธ์
4.ร.ร. ซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา
การอ่านการเขียนเพื่อเตรียมสอบ
NT O-NET เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ภาษาไทยให้เป็นไปตามจุดเน้น
5.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครู พัฒนา
สื่อชุดส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจ
ความสาคัญ
6.สพป.ปข.1 ทาบันทึกข้อตกลง
(MOU) การแก้ไขปัญหาการอ่าน
การเขียนกับทุก ร.ร.ในสังกัด
7.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
คุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
ประชุมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ
DLIT อบรมร.ร.แกนนาพลิกโฉม
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ร.ร.ตามแนวทางพัฒนาการทาง
สมอง (Brain-based Learning)
8.นิเทศติดตามและประเมินผล
9.ผลการดาเนินการขับเคลื่อน การ
พัฒนา การประเมิน โดยภาพรวม
จากการประเมินการอ่านการเขียน
นักเรียยนชั้น ป.1 - 6 ปีการศึกษา
2558 ความสามารถในการอ่าน
ยังคงมีนักเรียนที่อ่านไม่ออก/ไม่คล่อง
ร้อยละ 1.59 นักเรียนเขียนไม่ได้/
ไม่คล่องร้อยละ 3.65
1. สพป.ปข.1 มีเอกสารชุดเสริม

ระบบชั้น ป. 4 - 6 ปีงบประมาณ 2558 ด้านทักษะการอ่านจับใจความ
ภาษาไทย(Literacy) และชุดส่งเสริมทักษะการคิด การอ่านจับใจความ
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
ภาษาไทย(Literacy)และทักษะ คานวณ
ภาษาไทย (Literacy)
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 580,646 บาท การคิดคานวณคณิตศาสตร์
2 ครูผู้สอนในระดับชั้นเรียนนาชุดส่งเสริมทักษะ และชุดส่งเสริมทักษะ
(Numeracy) จากแหล่งต่างๆ
การอ่านจับใจความภาษาไทย(Literacy) และชุด การคิดคานวณ
2 สังเคราะห์และพัฒนาชุดส่งเสริม ส่งเสริมทักษะการคิดคานวณคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย (Numeracy) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 ไปใช้พัฒนา (Numeracy) ระดับชั้น
ป. -ป.6 มีประสิทธิภาพ
(Literacy) และชุดส่งเสริมทักษะ นักเรียนอย่างจริงจัง
การคิดคานวณคณิตศาสตร์
3 นิเทศ ติดตาม อย่างเข้มข้น
และประสิทธิผลระดับ
(Numercy) ระดับชั้น ป.4 - 6 4 นักเรียน ป.4 – ป.6 ได้รับการพัฒนาทักษะ ดีมาก
3.ประชุมชี้แจงการนาชุดส่งเสริม การอ่านจับใจความภาษาไทย(Literacy) และทักษะ 2.ครูผู้สอนในระดับ
ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย ทักษะการคิดคานวณคณิตศาสตร์ (Numeracy) ชั้นเรียนนาชุดส่งเสริม
(Literacy) และทักษะการคิดคานวณระดับชั้น ป.4 - ป.6 จนสามารถอ่านคล่อง
ทักษะการอ่านจับใจความ
คณิตศาสตร์ (Numeracy) ลงสู่ เขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว ตามระดับความ
ภาษาไทย(Literacy)
การปฏิบัติในระดับชั้นเรียน
สามารถ 100%
และชุดส่งเสริมทักษะ
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
4.นิเทศ กากับ ติดตามโดย
คณะกรรมการระดับต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ ทั่วถึง ต่อเนื่อง

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
การคิดคานวณคณิตศาสตร์
(Numeracy) ระดับชั้น
ป.4 -ป.6 ไปใช้พัฒนา
นักเรียนร้อยละ 100
3. คณะกรรมการแต่ละ
ระดับ นิเทศ กากับ
ติดตามต่อเนื่องอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อม
แสดงผลพัฒนาการ
การพัฒนา
4นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ร้อยละ 100 มีความ
สามารถด้านภาษา
และ ด้านคานวณ
ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย
และคิดเลขเร็ว คณิตศาสตร์ชั้น
ป.4-6 ใช้ในการพัฒนายกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ด้านภาษาไทยคณิตศาสตร์
2. ครูผู้สอนชั้น ป.4-6 กลุ่มสาระ
การะรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์
ทุกคนมีสื่อที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

18 ประชุมผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2558
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

19 การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2557 ชั้น
ป.2, 4, 5, ม.1, 2
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อสร้างความตระหนักและ
1.จัดประชุมชี้แจงผู้บริหาร1.ผู้บริหาร ข้าราชการครู
ข้าราชการครูและบุคลากรและบุคลากรทางการศึกษา
ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนให้กับผู้บริหารข้าราชการครูทางการศึกษา 122 ร.ร. มีความรู้ ความเข้าใจและ
จานวน 1,450 คน
และบุคลากรทางการศึกษา
นานโยบายไปปฏิบัติในการ
2.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
4 อาเภอ (2 วัน ๆ ละ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป้าหมายการดาเนินการพัฒนา 2 อาเภอ) เพื่อมอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นโยบายในการจัดการ 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในสังกัด
ศึกษา ปีการศึกษา 2558ปีการศึกษา 2558
3.เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ2558 2. มอบรางวัลให้กับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรเพิ่มขึ้น ผล O-NET
2558 ทุกระดับชั้นโดยผล O-NET ทางการศึกษาในการ
ชั้น ป.6 ติดอันดับ 1 ใน
ชั้น ป.6 ติดอันดับ 1 ใน 10
ประเมินคุณภาพการศึกษา10 และชั้น ม.3 ติดอันดับ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
และ ม.3 ติดอันดับ 1 ใน 50 ของ ขั้นพื้นฐาน O-NET และ 1 ใน 50 ของระดับ
ระดับประเทศและผล NTมีลาดับ NT ปีการศึกษา 2557 ประเทศ และผล NT
มีลาดับสูงขึ้น
สูงขึ้น

-

ตัวชี้วัด

1.เพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทาง
ประเมินคุณภาพการ ๑ การประเมินคุณภาพ ๑.นักเรียนระดับชั้น
เรียนของนักเรียนชั้น ป.2, 4, 5, ศึกษา นักเรียนชั้น ป.๒ การศึกษาระดับการศึกษาป.๒, ป.๔, ป.๕ ,ม.1
ม.1, 2 ปีการศึกษา 2557
จานวน ๓,๒๖๔ คน ขั้นพื้นฐานเป็นไปอย่าง และ ม.๒ ได้รับการ
ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ป.๔ จานวน ๓,๒๘๓ คน มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ ประเมินคุณภาพการ
1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.๕ จานวน ๓,๐๖๗ คน ยุติธรรม
ศึกษาทุกคน
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ
ม.๑ จานวน ๑,๓๔๑ คน ๒ ผลประเมินมีความ ๒.โรงเรียนมีผลสอบ
2) ป.4-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ ม.๒ จานวน ๑,๓๙๑ ถูกต้องเที่ยงตรง สามารถ จากการใช้ข้อสอบกลาง
ภาษาไทย คณิตฯ วิทย์ฯ สังคมฯ คน
ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาที่พัฒนาโดย สพฐ.
ภาษาอังกฤษ
คุณภาพการศึกษาได้ ในการสอบปลายปี
2.เพื่อประเมินผลโดยใช้ข้อสอบกลาง
อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๒๐ ของ
ของ สพฐ. ในข้อที่ 8 ให้ใช้ข้อสอบ
คะแนนสอบทั้งหมด
ในแต่ละสาระการเรียนรู้
กลางที่พัฒนาโดย สพฐ. ในการสอบ
ปลายปีร้อยละ 20 ของคะแนนสอบ
และระดับชั้น
๓.สพป.ประจวบคีรีขันธ์
ทั้งหมด

1.ผู้บริหาร ร.ร. ครูผู้สอนและ
บุคลากรทางการศึกษา จานวน
1,450 คน ทั้ง 4 อาเภอที่เข้าร่วม
ร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ
การนานโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไปปฏิบัติ
2.ผู้บริหาร ร.ร. ครูผู้สอน ร.ร.ได้มอบ
เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการ
ศึกษาฯ (O-NET) ชั้น ป.6, ม.3
ปีการศึกษา 2556 มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ
ผลการทดสอบ NT ชั้น ป.3 ลาดับที่
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1-3 ของเขตพื้นที่การศึกษา
3. ผู้เข้าร่วมประชุมมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการประชุมฯโดยรวมอยู่ที่
ระดับมาก
1.ดาเนินการประเมินผลนักเรียน
วันที่ 5 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย
- ชั้น ป.2 วิชาภาษาไทย
-ชั้น ป.5 วิชาคณิตฯ ภาษาไทย
-ชั้น ม.2 วิชา คณิตฯ ไทยฯ สังคมฯ
อังกฤษ
2.ดาเนินการประเมินผลนักเรียน
วันที่ 6 มีนาคม 2558 ประกอบด้วย
- ชั้น ป.4 วิชา คณิตฯ ไทย
- ชั้น ม.1 วิชา คณิตฯ ไทย สังคมฯ
อังกฤษ โดยใช้ข้อสอบกลาง
3.ผลการประเมิน ดังนี้
- ชั้น ป.2 วิชาภาษาไทย จานวน
นักเรียน 2559 คนมีคะแนนเฉลี่ย

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

เขต 1 มีผลการประเมิน ระดับเขตพื้นที่ร้อยละ 61.63
คุณภาพการศึกษาเพื่อ - ชั้น ป.4 จานวนนักเรียน 2596 คน
ใช้พัฒนาคุณภาพ
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
การจัดการศึกษา
เขตพื้นที่ ร้อยละ44.02
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ38.70
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 44.24
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี
ผลการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
- ชั้น ป.5 จานวนนักเรียน 2359 คน
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 48.64
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 38.09
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 42.75
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี
- ชั้น ม.1 จานวนนักเรียน 789 คน
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 44.02
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 33.24
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 43.60
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 43.51
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 26.43
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี
- ชั้น ม.2 จานวนนักเรียน 821 คน
ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยระดับ

เขตพื้นที่ร้อยละ 45.17
คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 28.43
สังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 39.29
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

20 โครงการนิสัยรักการอ่านและพัฒนา
ห้องสมุดประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ ร้อยละ 42.22
ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยระดับ
เขตพื้นที่ร้อยละ 29.36
ทุกกลุ่มสาระอยู่ในระดับดี

1.เพื่อทราบปัญหาการดาเนินงาน 1.โรงเรียนในสังกัด 122 1.โรงเรียนในสังกัดดาเนิน1.ร้อยละ 50 ของโรงเรียน กิจกรรมที่ 1รางวัลห้องสมุดโรงเรียน
ส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนและ แห่ง เข้าร่วมกิจกรรม การพัฒนาการจัดกิจกรรม ในสังกัดดาเนินงาน
ระดับเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียน
สภาพการส่งเสริมการอ่านของ
ตามความสมัครใจ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัย อนุบาลเมือง(สละชีพ) ห้องสมุด
นักเรียน
รักการอ่านและพัฒนา ขนาดกลาง พ.ศ.2555-2557
2.ได้ Good practice/ พัฒนาห้องสมุดมี
2.เพื่อส่งเสิมสนับสนุนให้โรงเรียน นวัตกรรม การจัดกิจกรรมประสิทธฺภาพร้อยละ 80 ห้องสมุดได้ในระดับดี
บ้านห้วยน้าพุ รางวัลห้องสมุดโรงเรียน
สร้างนักเรียนต้นแบบนักอ่าน
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 2.นวัตกรรมส่งเสริมนิสัย 2.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ขนาดกลาง พ.ศ.2555-2557
3.เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูนักเรียน ในกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยรักการอ่านและห้องสมุด 10 แห่งมี Good
วิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice
ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่พัฒนาการ 10 นวัตกรรม
มีชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี Practice เป็นต้นแบบ ปีการศึกษา 2555-2557 รวม
จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 3.นักเรียน ครู ผู้บริหาร 3.นักเรียน ครู ผู้บริหาร 3.โรงเรียนในสังกัดร้อยละ 61 วิธี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน และโรงเรียนเข้าประกวด และโรงเรียนที่สมัครเข้า 50 ส่งตัวแทนเข้าร่วม
กิจกรรมที่ 2 ประชุมปฏิบัติการ
ราชสุด ยามบรมราชกุมารี ในโอกาสกิจกรรมรักการอ่าน 122 ประกวดกิจกรรมรักการ ประกวดระดับเขตพื้นที่ พัฒนาเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริม
ฉลิงพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน โรงเรียน
อ่านได้รับรางวัลผ่าน 4.ร้อยละ 50 ของ
รักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด
2558
4.ได้กลุ่มเครือข่ายครู เกณฑ์การคัดเลือก
จานวนนักเรียนอ่าน
ประจาปี 2558 ผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 101 คน
4.เพื่อสร้างเครือข่ายสาหรับครู บรรณารักษ์/ครูภาษาไทย 4.กลุ่มเครือข่ายครู
หนังสือนอกจาก
บรรณารักษ์
19 กลุ่มโรงเรียน
บรรณารักษ์/ครูภาษาไทยแบบเรียนได้
กิจกรรมที่ 3 การจัดประกวด/
5.นิเทศติดตามขับเคลื่อนการ
ด้านการอ่านมีความ
5.ร้อยละ 50 ของ
คัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียน
เข้มแข็งในการบริหาร บุคลากรในสังกัดอ่าน
อ่านมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
จัดการกิจกรรมส่งเสริม หนังสือในแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านคอกช้าง อ.เมืองฯ
การอ่าน
ระดับเขตพื้นที่ได้
ระดับดีเยีย่ ม โรงเรียนสมาคมเลขานุการ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

สตรี 2 อ.ทับสะแก ระดับพอใช้
โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตฯ ได้แก่
โรงเรียนธนาคารออมสิน โรงเรียน
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
บางสะพาน อ.บางสะพาน ระดับ
ดีเยี่ยม โรงเรียนบ้านมรสวบ
อ.บางสะพาน ระดับพอใช้
โรงเรียนบ้านไชยราช ระดับดีเยี่ยม
การประกวดห้องสมุดโรงเรียนขนาด
ใหญ่ โรงเรียนธนาคารออมสิน ดีเยี่ยม
ขนาดกลางโรงเรียนบ้านวังน้าเขียว
บ้านไชยราช บ้านคอกช้าง ระดับดีเยีย่ ม

โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
บ้านมรสวบ ระดับดี
กิจกรรมที่ 4 คัดเลือกโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาส่งเสริมนิสัย
รักการอ่าน จานวน 14 โรงเรียน
อ.เมืองฯ จานวน 3 แห่ง
อ.ทับสะแก จานวน 5 แห่ง
อ.บางสะพาน จานวน 5 แห่ง
อ.บางสะพานน้อย 1 แห่ง
21 พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2558
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการ
ศึกษา งบประมาณ 192,260 บาท

เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ชั้น ป.6 ชั้น
ม.3 ปีการศึกษา 2557 ลาดับที่
1-10 และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนปีการศึกษา 2558
ให้สูงขึ้น เป็นการสนองนโยบาย
วาระ 2 ปีฯ

1.ประชุมศึกษานิเทศก์ 8 1.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ 1.ครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระฯ ครูผู้สอน 8 ได้รับเทคนิคการจัด
ได้รับการพัฒนาทุกคน
กลุ่มสาระฯ 1 วัน
กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ และมีความพึงพอใจ
2.ศึกษานิเทศก์ 8 กลุ่ม นาไปประยุกต์ใช้ในการ 2.ผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET
สาระฯและครูผู้สอน 8 เรียนการสอนอย่างมี ป.6 ม.3 ทุกกลุ่มสาระฯ
กลุ่มสาระฯ จานวน 90 คน ประสิทธิภาพ
ปีการศึกษา 2558 เพิ่ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขึ้นร้อยละ 3
ศึกษาดูงาน
O-NET ชั้น ป.6 ชั้น ม.3
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นา
ศึกษานิเทศก์และครุผู้สอนใน 8
กลุ่มสาระประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มอบนโยบายของรัฐบาล สพฐ.
และทัศนศึกษาดูงานในส่วนที่
เกี่ยวข้องของแต่ละกลุ่มสาระระหว่าง
วันที่ 29 - 30 กันยายน 2558
และ 28 พฤศจิกายน 2558
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558 เพิ่ม
ขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3
อยู่ในลาดับที่ 1 ใน 10
ของประเทศและพัฒนา
การที่สูงขึ้น

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
มาก เนื่องจากได้รับความรู้ ได้
ประสบการณ์สามารถนาไปพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนในส่วนที่
รับหิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัญหา GPAS

1.ครูต้องการพัฒนาตนเองมากกว่า 1 วัน
2. เครื่องฉายทึบแสงและเครื่องโปรเจ็คเตอร์เสื่อม
3.ครูไม่ตรงเวลา ขาดความรับปิดชอบ
4.ครูส่วนมากปฏิเสธการนิเทศโดยการสังเกตการสอนมักชอบให้นิเทศโดยใช้แบบประเมินตนเอง
ข้อเสนอแนะ
1.ครูผู้สอนต้องให้ความสาคัญในทักษะการสังเกตเป็นอันดับแรก
2.การใช้คาถามของครูเป็นการจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียน
3.ผู้บริหารโรงเรียนควรนิเทศครูผ่านแผนรายหน่วยและแผนการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ควรให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
ปัญหา ASEAN
1. ครูขาดความรับผิดชอบ
2.ครูไม่ตรงต่อเวลา
3.ครูไม่ใฝ่เรียนรู้
4.ครูขากทักษะการทางานเป็นทีม
ข้อเสนอแนะ
1.ผู้บริหารสถานศึกษาและระดับเขตควรให้ความสาคัญกับหลักสูตรทุกระดับ
2. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการนิเทศภายในกากับครูอย่างจริงจังต่อเนื่อง
3.ผู้บริหารระดับเขตกากับผู้บริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้อย่างจริง

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2558 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุม
ผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ
บุคลากรใน สพป.ปข.1
สพป.ปข.1 มีระบบ
ความพึงพอใจของ
1 ปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าบริเวณอาคาร 1.เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สิน
สานักงานของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ของทางราชการ
จานวน 91 คน ปฏิบัติงาน ไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานและ บุคลากรใน สพป.ปข.1
2.เพื่อความเหมาะสมกับสภาพ
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย
การใช้กระแสไฟฟ้าของ สพป.ปข.1

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

1. ดาเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
โดยการจัดจ้างบุคคลภายนอก
1.1 ขุดหลุมติดตั้งสมอบกยึดเสา
ไฟฟ้า และเปลี่ยนสายไฟฟ้า จากเดิม

สายไฟชนิดสายในเป็นอะลูมิเนียม
ความต้านทางไม่เพียงพอ
จึงเปลี่ยนเป็นสายทองแดงความ
ต้านทานสูงกว่าเดิม 4 เท่า
1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไฟฟ้า
บริเวณนอกอาคารสานักงานเขต
พื้นที่
1.3 เริ่มดาเนินการตั้งแต่ 20-26

2558 ดาเนินการเสร็จและ
ส่งมอบงานวันที่ 27 เมษายน 2558

2.การปฏิบัติงานของบุคลากรและ
การดาเนินงานที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า
ของสานักงานเขตพืน้ ที่มีประสิทธิภาพ

ดีขึ้น ไม่มีปัญหากระแสไฟ
ขัดข้อง ไฟฟ้าดับบ่อยโดยเฉพาะ
ช่วงเวลาการจัดประชุม/อบรม
ที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

2 ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1.การจัดอบรมโดยร่วมกับ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือ

ตัวชี้วัด

กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สามัญรุ่นใหญ่ จานวน 35 สามารถนาความรู้ และ
ยาเสพติดเบื้องต้น
คน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ประสบการณ์ไปใช้ในการ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย
ทักษะในการจัดกิจกรรมฝึกอบรม
ยาเสพติดในสถานศึกษา
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทักษะในการจัดกิจกรรมสพป.ปข.1 ผู้เข้ารับการอบรม
ฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย เป็นผู้กากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จาก
ยาเสพติด
ร.ร.ขยายโอกาสฯ จานวน 57 คน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นบุคลากรจาก สพป.ปข.1
มีความพึงพอใจในการ จานวน 34 คน และจาก สพป.ปข.2
เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 23 คน
2.ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้กากับ
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดมีความรู้
จากการอบรม กระบวนการที่ใช้
ในการอบรมโดยรวมอยูท่ ี่ระดับมาก

3 ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตร 1 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ
วิชาบุกเบิกภาคกลางและภาคตะวันออก มีความรู้วิชาบุกเบิก (Pioneering)
กลุ่มนิเทศ ผู้รับผิดชอบ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2 เพื่อให้บุคลากรทางการลูกเสือ
มีทักษะ วิธีการดาเนินการ
วิชาบุกเบิก (Pioneering) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

- นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ 1.กากับ ติดตามการจัดกิจกรรม
ในสถานศึกษาโดยการมใส่วนร่วมของ ลูกเสือในโรงเรียนในสังกัด
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่

บุคลากรทางการลูกเสือ
ในภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชา
บุกเบิก จานวน 80 คน

บุคลากรทางการลูกเสือ 1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 1. ดาเนินการจัดอบรมบุคลากร
ที่ผ่านการฝึกอบรม
มีความรู้ความเข้าใจ
ทางการลูกเสือ ผู้เข้าอบรมคือ
มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องวิชาบุกเบิก
บุคลากรจาก สพป. และ สพม.
หลักการ วิธีการ
(Pioneering)
รวม 75 คน
นาทักษะวิชาเงื่อนเชือก 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2. ผลการอบรมมีความพึงพอใจ
และงานบุกเบิกไปพัฒนา มีความพึงพอใจในการ ด้านความรู้และทักษะในภาพรวม
การจัดกิจกรรมลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรม
อยู่ที่ระดับมากที่สุด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
โรงเรียนในสังกัด จานวน โรงเรียนในสังกัดสามารถ ร้อยละ 100 โรงเรียน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรง
122 โรงเรียนจัดกิจกรรม จัดกิจกรรมลูกเสือได้อย่าง จัดกิจกรรมได้และมีความ คุณวุฒิทางการลูกเสือเพือ่ ติดตามและ
ลูกเสือ
มีประสิทธิภาพ
พึงพอใจ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรียน

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
4 ส่งเสริมประสิทธิภาพการรับนักเรียน 1 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 1.เด็กในเกณฑ์การศึกษา การรับนักเรียนในเกณฑ์ 1.เด็กในเกณฑ์การศึกษา 1.ประชุมคณะกรรมการรับ
กลุ่มส่งเสริมฯ ผู้รับผิดชอบ
ให้บิดา มารดา และผู้ปกครอง
ภาคบังคับได้เข้าเรียน
การศึกษาภาคบังคับ
ภาคบังคับได้เข้าเรียน นักเรียนและคณะกรรมการ
ได้รับจัดสรรงบประมาณ 20,000 บาท ส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามนโยบาย ครบทุกคน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ครบทุกคนร้อยละ 100 ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
2.ประชุมคณะกรรมการ โปร่งใส ตรวจสอบได้
2 มีข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558
กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

นักเรียน ปีการศึกษา 2558
2 เพื่อให้เด็กในวัยการศึกษาภาค
ภาคบังคับได้เข้าเรียนครบทุกคน
3 เพื่อประชุมคณะกรรมการ
นักเรียนและประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียนปีการศึกษา 2558
4 เพื่อจัดทาสามะโนประชากร
เกิดปี พ.ศ. 2552

การรับนักเรียน จานวน 1 ครั้งเป็นธรรมและเสมอภาค บนเว็บไซต์ปีการศึกษา 2.ทาป้ายประชาสัมพันธ์การรับ

ประชุมคณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์การรับ
นักเรียน จานวน 1 ครั้ง
3.จัดทาสามะโนประชากร
วัยเรียนปี พ.ศ.2552

ได้รับข้อเสนอแนะ ข้อดี–
5 ระดมความคิดเห็นนโยบายการลดขนาด 1 เพื่อระดมความคิดเห็น
นัดประชุมระดมความ
จานวนนักเรียนต่อห้องเรียนปรับลดขนาด ถึงข้อดี-ข้อเสีย ของการปรับลดขนาด คิดเห็น ถึงข้อดี-ข้อเสียและ ข้อเสีย และแนวทางการ
โรงเรียนจากขนาดใหญ่พิเศษ และ แนวทางการดาเนินงาน เพื่อดาเนินงานเพื่อปรับลด
โรงเรียน
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ
ขนาดใหญ่ให้เป็นขนาดกลาง
ปรับลดขนาดโรงเรียน จาก ขนาดโรงเรียน จากขนาด
ด้วยวิธีการลดจานวนนักเรียนต่อห้องขนาดใหญ่พิเศษและขนาด ใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่
2 เพื่อระดมความคิดเห็นในการ ใหญ่ ให้เป็นขนาดกลาง ให้เป็นขนาดกลางด้วยวิธี
กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อ ด้วยวิธีการลดจานวน
การลดจานวนนักเรียน
ปรับลดขนาดโรงเรียนจากขนาด นักเรียนต่อห้อง 1 ครั้ง ต่อห้องที่มีประสิทธิภาพ
ใหญ่พิเศษและขนาดใหญ่ให้เป็น มีผู้เข้าร่วมระดมความ
และได้รับข้อเสนอแนะ
ขนาดกลางด้วยวิธีการลดจานวน คิดเห็น จานวน 34 คน การรับนักเรียน
นักเรียนต่อห้องเรียน
3 เพื่อระดมความคิดเห็นการรับ
นักเรียน ระดับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
เป้าหมาย
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

2558 อ.1, ป.1, ม.1 นักเรียนและติดประกาศให้ทราบ
และ ม.4 ของทุกโรงเรียนโดยทั่วกัน
เพื่อรายงาน
3.จัดทาสามะโนประชากร
นักเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2552

1 ผลสรุปจากการแสดง
ความคิดเห็น
2 ความพึงพอใจในการ
ร่วมแสดงความคิดเห็น

1. สพป.ปข.1 จัดประชุมวันที่ 7
พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม

สพป.ปข.1 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการปฏิรูป
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เสนอให้มีการกาหนดนักเรียนต่อ
ครูต่อห้อง ใหม่ ซึ่งปัจจุบันแบ่งเป็น

การกาหนดนักเรียน/ครู/ห้อง
- ระดับก่อนประถมฯ 1:30
- ระดับประถมฯ 1:40
- ระดับมัธยมฯ 1:40
ที่ประชุมเห็นควรกาหนดใหม่ คือ
-ระดับก่อนประถมฯ ไม่เกิน 30 คน

ต่อห้อง
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
- ระดับประถมฯ ไม่เกิน 30 คน
ต่อห้อง
-ระดับมัธยมฯ ไม่เกิน 40 คน
ต่อห้อง
สพป.ปข. 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
เข้าประชุมประกอบด้วย
- ผอ.สพป.ปข.1

- รอง ผอ.สพป.ปข.1 (1 คน)
- จนท.รับผิดชอบการรับนักเรียน
-ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่
-ผู้แทนกรรมการรับนักเรียนระดับเขต

-ผอ.ร.ร. ที่มีการแข่งขันสูง
-รอง ผอ. ร.ร.ที่มีการแข่งขันสูง
-ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
-ผู้แทนกรรมการรับนักเรียน
ร.ร.ที่มีการแข่งขันสูง
-ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าใหม่

-ผู้แทน ผอ.ร.ร.ทั่วไป
-รอง ผอ. ร.ร.ทั่วไป
-กรรมการสถานศึกษา ร.ร.ทั่วไป
เพื่อระดมความคิดเห็นกาหนด
ขนาดนักเรียน/ห้อง เป็นรายโรง
จานวน 122 โรง
1 นักเรียนครูและ
1.นักเรียนมีความรู้
บุคลากรทางการศึกษา ความเข้าใจ และทักษะ
ที่เข้าร่วมงานมีความ
ประสบการณ์นาไปใช้
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในการดารงชีวิต
2.นักเรียน ร้อยละ 85 2 นักเรียน ครู และ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2 เพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรทางการศึกษา
ได้แสดงออกซึ่งศักยภาพสุนทรียภาพ การประกวดแข่งขันศิลป ได้เพิ่มพูนประสบการณ์
และกิจกรรมสร้างสรรค์
หัตถกรรมนักเรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3 เพื่อส่งเสริมความสามารถนักเรียน
ในระดับเขตพื้นที่
สู่เวทีการแข่งขันระดับภาคและ
ระดับภาค และ
ระดับประเทศ
ระดับประเทศ

6 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 1 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ความสามารถในการพัฒนา
กลุ่มนิเทศ ผู้รับผิดชอบ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

1.จานวนนักเรียนที่
ได้รับการคัดเลือก
เป็นตัวแทนการประกวด
แข่งขันกิจกรรมทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทุกระดับ
ตัวชี้วัด
2.จานวนนักเรียน
ที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ระดับภาค

1. สพป.ปข.1 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมประกวดแข่งขันงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 ฯ
ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 57
ณ จังหวัดนนทบุรี
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ผลการแข่งขันระดับภาค
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
4 รายการ
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
2 รายการ
-รางวัลเหรียญทอง 71 รายการ
-รางวัลเหรียญเงิน 52 รายการ
-รางวัลเหรียญทองแดง 34 รายการ
-รางวัลเข้าร่วมกิจกรรม 18 รายการ

ผลการแข่งขันระดับชาติ

-รางวัลชนะเลิศ 1 รายการ
- รางวัลเหรียญทอง 4 รายการ
- รางวัลเหรียญเงิน 2 รายการ
2. สพป.ปข.1 จัดกิจกรรมการ
ประกวดแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทน
แข่งระดับภาค ครั้งที่ 65 ณ จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง17-19
ธันวาคม 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
125 รายการ
3. โดยรวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับเขตพื้นที่ และระดับภาค
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
มีความพึงพอใจ และ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขออนุมัติงบประมาณ
เพิ่มให้โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็น
ตัวแทนไปแข่งระดับภาคเพื่อให้
เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ไปประกวดแข่งขัน

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2558 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครู และ
บุคลากรทาการศึกษา
1

พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพ 1 เพื่อรับทราบนโยบายของ

จัดประชุมบุคลากรใน
กระทรวงศึ
ก
ษาธิ
ก
าร/สพฐ.
และ
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน
สพป. ปข. 1 จานวน 91 คน
สามารถนานโยบายสู่การปฏิบัติ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรมและมี
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ประสิทธิภาพ
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ
2 เพื่อทราบเป้าหมายการพัฒนา
คุณภาพ สพป.ปข.1
3 เพื่อสร้างความเข้าใจและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2 อบรมเพิ่มพูนความรู้กระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ โดย สตง. และ ป.ป.ช
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ร้อยละ 100ของบุคลากร ๑ จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ใน สพป.ปข.1 รับทราบความ ๒ ความพึงพอใจของ
เคลื่อนไหวในการบริหาร
ผู้เข้าร่วมประชุม
จัดการศึกษารู้ทันความ
เปลี่ยนแปลงและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จัดประชุมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้าง ทุกคน ของ สพป.ประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1 เพื่อรับทราบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
และของ สพป.ปข.๑ ให้เข้าใจตรงกัน
สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่
โดยมี ทิศทางเดียวกัน

๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดและเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้า
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที่พัสดุ ผู้เกี่ยวข้องกับงาน ของ สพป.ปข.1 จานวน 124 คน
เจ้าหน้าที่พัสดุทราบแนวทาง กฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
พัสดุ ได้รับทราบแนวทางในการ
ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มอบหมายในเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม ๒๕๕๘ ผู้เข้ารับการอบรม
๒ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุผู้ควบคุม
ตามระเบียบพัสดุได้อย่าง จานวน 94 คน โดยมีวิทยากรจาก .
ผู้อนุมัติ มีแนวทางในการสอบทาน
ถูกต้อง
สตง. ป.ป.ช. มาให้ความรู้และ
ข้อมูลไปประกอบการจัดการพัสดุ
และ กระบวนการปฏิบัติที่ถูกต้อง
ให้มีความรัดกุมมากขึ้น

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้รับผิดชอบ

๑. เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ ๑. ประชุมคณะกรรมการ
ให้กับข้าราชการครูและบุคลากร กลั่นกรองการย้ายข้าราชการ
ทางการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ตาแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร ในหน่วยงานการศึกษา จานวน
ทางการศึกษา
๖ ครั้ง
๒. สถานศึกษาได้รับการแต่งตั้ง(ย้าย) ๒. ประชุมคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกลั
กษา
่นกรองการย้ายผู้บริหาร
เป็นไปตามสาขาวิชาและความ สถานศึกษา จานวน 6 ครั้ง
จาเป็นที่ทาให้มีการจัดการศึกษา
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คณะกรรมการกลั่นกรอง
ร้อยละ ๗๐ มีความ
การย้ายข้าราชการครู และ พึงพอใจในผลการพิจาณา
บุคลากรทางการศึกษา
ย้ายข้าราชการครูและ
พิจารณากลั่นกรอง
บุคลากรทางการศึกษา
ด้วยความยุติธรรมและ
โปร่งใสส่งผลให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพิจารณาด้วยความ
สุจริต ยุติธรรม

กิจกรรมที่ ๑ ประชุมจัดทาข้อมูล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1 มีข้าราชการและ
บุคลากรทางการศึกษายื่นคาร้อง
ขอย้ายภายในเขต จานวน 52 ราย

กิจกรรมที่ ๒ ประชุมกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ผู้สอน
ได้รับการพิจารณาให้ย้าย จานวน
5 ราย จากต่างเขต จานวน 2 ราย
และผู้บริหารสถานศึกษาได้รับการ
พิจารณาให้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
จานวน ๘ รายเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2557
กิจกรรมที่ ๓ ประชุมกลั่นกรอง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
(กรณีปกติ) มีผู้ได้รับการพิจารณา
ให้ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
5 ราย
กิจกรรมที่ ๔ ประชุมกลั่นกรอง
การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา(กรณีปกติ)

มีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
ไปดารงตาแหน่งใหม่ ๒ ราย
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
กิจกรรมที่ ๕ ประชุมจัดทาข้อมูล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ทางการศึกษาซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษาวันที่ 8
กรฎาคม 2558 มีผู้ประสงค์ขอย้าย
ภายในเขต จานวน 69 ราย ต่างเขต
จานวน 15 ราย
กิจกรรมที่ ๖ ประชุมกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวันที่ 20 กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตาแหน่งผู้สอนได้รับการ
พิจารณาให้ย้ายภายในเขต จานวน
31 ราย ย้ายมาจากต่างเขต
จานวน ๑๐ ราย
ผู้บริหารสถานศึกษา
ย้ายไปดารงตาแหน่งใหม่
๑ ราย
กิจกรรมที่ ๗ ประชุมจัดทาข้อมูล
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวันที่ 14 ตุลาคม
๒๕๕๘ ตาแหน่งผู้มีหน้าที่เป็นผู้สอน
ในหน่วยงานการศึกษา มีผู้ประสงค์
ขอย้ายภายในเขต จานวน 55 ราย
ต่างเขต จานวน 10 ราย
กิจกรรมที่ ๘ ประชุมกลั่นกรอง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาวันที่ 26 ตุลาคม
2558 ผู้มีหน้าที่เป็นผู้สอน
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ได้รับการพิจารณาให้ย้าย
ภายในเขต จานวน ๑๘ ราย
ย้ายมาจากต่างเขต
จานวน ๒ ราย
ทุกกิจกรรมดาเนินการ

ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส
ยุติธรรม
4 ประชุมปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement: e-GP)
สาหรับเจ้าหน้าที่พัสดุในสังกัด สพป.ปข.1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้
เจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียนในสังกัด และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสามารถ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ระบบ พัสดุ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จานวน 170 คน
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
เทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์(e-GP)
ในระบบงานจัดซื้อจัดจ้าง
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
บริหารจัดการด้านการพัสดุภาครัฐ
ได้อย่างถูกต้อง
2.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการ
บริหารจัดการด้านการพัสดุ
และการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ที่มีต้นแบบในการประมูลด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวน และ
เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้
ครบกระบวนและเชื่อมต่อข้อมูล
จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้
3. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่มีวัตถุประสงค์ให้มี
การจัดหาพัสดุไว้ใช้ในราชการ
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ดาเนินการจัดอบรมครั้งที่ 1
วันที่ ๑๙ ธันวาคม 2557 มีผู้
เข้าอบรม จานวน ๑๓๕ คน
ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ ธันวาคม 2557
มีผู้ เข้าอบรม จานวน ๓๒ คน
ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ 2558

มีผู้ เข้าอบรม จานวน 19 คน
ร.ร.สามารถดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-GP) ส่งเอกสารการเบิกจ่าย
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ประหยัดเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

4 เพื่อสร้างจิตสานึกในการปฏิบัติ
และการบริหารจัดการในหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจด้านพัสดุ
ให้ตระหนักถึงความซื่อสัตย์สุจริต
5 พัฒนาผลงานทางวิชาการของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

๑.เพื่อพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตาแหน่งครู

-

การดาเนินงานโครงการนี้เริ่ม
ดาเนินการตั้งแต่ปีงบฯ 2557

ศึกษาสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ
กลุ่มบริหารงานบุคคลผู้รับผิดชอบ

6 ให้ความรู้ด้านวิชาการและแนะแนวการ
ศึกษาต่อสาหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ
ครูแนะแนว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ให้ความรู้ ความสามารถในการ ทางการศึกษา จานวน 50คน
จัดทาผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
2 เพื่อพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ
กาลังใจในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนหรือคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่

ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการ
การพัฒนา มีความรู้
ความสามารถในการจัดทา
ผลงานทางวิชาการให้ถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ

ต่อเนื่องถึงต้นปีงบฯ 2558
มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จานวน
๔๔ คน แยกเป็นครูชานาญการพิเศษ

31 คน เชี่ยวชาญ 8 คน ผู้บริหาร
สถานศึกษาเชี่ยวชาญ จานวน 3 คน
ผู้บริหารการศึกษา เชี่ยวชาญ
จานวน ๒ คน
ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด

๑.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
แนะแนวการศึกษาต่อสาย ๑.นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
๑.ความพึงพอใจของครู
๑.ประชุมครูแนะแนวและ
ความเข้าใจและเลือกแนวทาง อาชีพให้กับนักเรียนชั้น ม.3 ในวิทยาลัยเทคนิคประจวบ และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้น ม.๓ มีผู้เข้า
การศึกษาต่อที่เหมาะสมกับตนเอง จานวน 39 ครั้ง มีนักเรียน คีรีขันธ์ วิทยาลัยการอาชีพ ๒.จานวนนักเรียนที่สมัคร ร่วมประชุมทั้งสิ้น ๑,๓๐๒ คน
มากที่สุด
เข้าร่วมประชุมจานวน 1,322 คน บางสะพานและวิทยาลัยเทค และลงทะเบียนเรียนต่อใน ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธ.ค.๕๗
๒. เพื่อให้ครูแนะแนวได้นาความรู้ ครูแนะแนว จานวน 39 คน เทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2558
และระหว่างวันที่ ๕-๑๕ ม.ค.๕๘
ด้านวิชาการกลับไปแนะแนวทาง
เพิ่มมากขึ้น
ครูและนักเรียนมีความรู้
การศึกษาต่อให้กับนักเรียน
2. ครูและนักเรียนทราบ
ความเข้าใจหลักสูตรของ
รายอื่น ๆ ต่อไป
เกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคประจวบฯ
เทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน
วิทยาลัยการอาชีพ
และวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบฯ
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
๓. เพื่อเพิ่มอัตราการ
วิทยาลัยเทคโนโลยี
ในระดับมากที่สุด ครูแนะแนวนา
เรียนต่อในสายอาชีพ (ปวช.)
ประจวบคีรีขันธ์มากยิ่งขึ้น
นาไปใช้แนะแนวทางการศึกษาต่อ
และนักเรียนสามารถ
ให้นักเรียนได้ นักเรียนที่เข้า
เลือกเรียนตามความต้องการ
ประชุมมีความรู้ความเข้าใจ
สามารถนาไปตัดสินใจศึกษาต่อ
ซึ่งจากแบบสารวจความพึงพอใจ
รายการความสนใจที่จะไปศึกษาต่อ
ที่วิทยาลัยอยู่ที่ระดับปานกลาง

7 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งและ
1.เพื่อพัฒนาระบบการดูแล
ป้องกันภัยทางสังคมในระบบดูแลช่วยเหลือ ช่วยเหลือนักเรียน เร่งรัดการ
และคุ้มครองนักเรียน
ดาเนินงานตามนโยบายการดูแล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา
2557-2558 ที่กาหนดให้เป็นปี

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

1. สถานศึกษาในสังกัด 122 แห่ง 1.โรงเรียนทุกแห่งมีการ

1. สถานศึกษาทุกแห่ง
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบดูแล
ดาเนินงานตามนโยบายบายการ ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ ในสังกัดมีการดาเนินการ เหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน
การดาเนินงานระบบการดูแล นักเรียนถูกขั้นตอนตาม
ส่งเสริมพัฒนาการดูแล
ภาคเรียนที่ 1/ศึกษา 2557 จานวน
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน กระบวนการ 5 ขั้นตอน
ช่วยเหลือและคุ้มครอง
23,494 รายมีนักเรียนที่อยู่ใน
ผ่านเกณฑ์ที่ สพฐ.กาหนดคิดเป็น ได้รับการประเมินติดตาม
เด็กนักเรียน
สภาพลาบาก 409 ราย นักเรียน
2.ผู
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แห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง ร้อยละ 100
การดาเนินงานผ่านเกณฑ์
เสี่ยงต่อการกระความทาผิด
นักเรียนคัดเลือกสถานศึกษา ครูที่ 2.บุคลากรใน สพป. และครู ที่กาหนด ผู้บริหารมีคุณภาพ ในโรงเรียนทุกแห่งมีความรู้ กระทาความผิด จานวน 78 ราย
ปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลหรือ ที่สอนเพศศึกษาในสถานศึกษา และครูที่ปฏิบัติงาน
ความเข้าใจและแนวปฏิบัติ กิจกรรมที่ 2 การสรรหาและ
ประกาศเกียรติคุณ
ทุกคนได้รับการอบรมเพือ่ พัฒนา 2.นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
2.เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับผลกระทบจากความ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยการพัฒนาบุคลากรของ
ถ่ายทอดความรู้เรื่องเพศศึกษา ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุนแรงและถูกล่วงละเมิด ประจาปีการศึกษา 2558
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แก่นักเรียน คิดเป็นร้อยละ100 ด้วยค่ายทักษะชีวิตและ
ทางเพศ ไม่ได้รับความ
-สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่
และครูในสถานศึกษาให้มีความรู้ 3.นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถหลีกเลี่ยงปัญหา
เป็นธรรมทางการศึกษาและ ร.ร.ธนาคารออมสิน รางวัล
เรื่องเพศศึกษา และสามารถสอน ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ยาเสพติดและการตั้งครรภ์ เหตุอื่น ๆ
เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรม
3.นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง - สพป.ปข.1 รางวัลเกียรติบัตร
เรื่องเพศศึกษา เสริมสร้างทักษะชีวติ ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในระหว่างเรียนได้
3.นั
ก
เรี
ย
นทุ
ก
คนได้
ร
บ
ั
การ
แก่นักเรียนเพื่อปรับเปลี่ยน
ด้วยการจัดค่ายทักษะชีวิต
ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระดับทองแดง
พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้วย จานวน 1 ค่าย นักเรียนเข้ารับ คุ้มครองจากการถูกกระทา ในค่ายทักษะชีวิตเพื่อ
กิจกรรมที่ 3 สร้างภูมิคุ้มกัน
ค่ายทักษะชีวิต ครูที่สอนวิชา
การอบรม 100 คน
ความรุนแรงและการถูกละเมิดเสริมสร้างทักษะปฏิเสธ
ทางสังคม จัดค่ายกิจกรรม ณ
สุขศึกษาทุกคนให้มีความรู้
4.สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ทางเพศ การไม่ได้รับความ ปัญหายาเสพติดและการ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบฯ
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ความสามารถในการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนกิจกรรม เป็นธรรมจากระบบและเหตุอื่นๆ การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยเรียน (ค่ายตาม่องล่าย) นักเรียนที่มี
การเรียนรู้เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหา ครูตารวจ D.E.A.R. หรือให้ 4.สถานศึกษามีการสนับสนุน
พฤติกรรมเสี่ยงระดับชั้น ม.1 - 3
ยาเสพติด ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ครูพระเข้าสอนศีลธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 90 คน
และสนับสนุนให้ครู ตารวจ D.A.R.E ในโรงเรียนตามแผน/โครงการ เข้มแข็งให้แก่นักเรียน ในการ
ตั้งแต่วันที่ 25-27 มิ.ย.58
ครูพระเข้าสอนศีลธรรมในสถานศึกษา5.นักเรียนที่ได้รับการถูกละเมิด ป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น
โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2.เพื่อช่วยเหลือพิทักษ์คุ้มครอง สิทธิหรือถูกกระทาความรุนแรง กิจกรรมตารวจ D.E.A.R.
ด้วยการบูรณาการด้วยกระบวนการ
สิทธิเด็ก โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง หรือเหตุการณ์ไม่ได้รับความ หรือให้ครูพระเข้าสอนศีลธรรม
ลูกเสือผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่พฤติกรรม
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน
เป็นธรรมจากระบบการศึกษา ในโรงเรียนตามแผน/โครงการ
ที่เปลี่ยนไปในทางบวก
สพป.ปข.1 ดาเนินการโดยการ ทุกคน ได้รับการคุ้มครองดูแล 5.นักเรียนที่ได้รับความ
กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานช่วยเหลือหรือส่งต่อคิดเป็น คุ้มครองและปลอดภัยจาก
ความประพฤติของนักเรียน โดยการ
ที่เกี่ยวข้อง คุ้มครองเด็กนักเรียน ร้อยละ 100
การถูกละเมิดสิทธิหรือถูก
ตรวจสถานะการณ์และเฝ้าระวัง
6.นักเรียนทุกคนในโรงเรียน กระทาความรุนแรงและ
ที่ถูกละเมิดหรือถูกกระทา
เหตุเทศกาลวันวาเลนไทน์

ความรุนแรง ด้วยการเยี่ยมบ้าน 122 โรงเรียน ได้รับการเฝ้าระวัง
และดูแลช่วยเหลือหรือส่งตรงต่อ โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ให้เด็กได้รับความปลอดภัย
4.เพื่อพัฒนาส่งเสริมความ
ตลอดปีการศึกษาและทุกเทศกาล
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
โดยให้มีแผนเฝ้าระวังและการ
ตรวจร่วมหรือการสนธิกาลัง
ระหว่างพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม

ได้รับความเป็นธรรมจาก
ระบบการศึกษาทุกคน
6.เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษามีความเข้มแข็ง
และมีแผนเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและเหตุนักเรียน
ทะเลาะวิวาท

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

(พสน.) ตารวจ ฝ่ายปกครองและ
ฝ่ายท้องถิ่นในเรื่องความประพฤติ
ไม่เหมาะสมของนักเรียน

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

8 พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวใน
สถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการ
มีงานทา
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

๑ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถจัด
จัดกิจกรรมแนะแนวได้สอดคล้อง
กับบริบทและครอบคลุมขอบข่าย
ขอบข่ายการแนะแนว
2 เพื่อให้ครูซึ่งทาหน้าที่แนะแนว

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

จัดประชุมสัมมนาครูแนะแนว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา 1.วิทยากรสามารถให้
และครูบรรณารักษ์ในโรงเรียน ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ในการประชุมสัมมนา
ขยายโอกาสทางการศึกษา
ในการแนะแนวอาชีพเพื่อ ได้อย่างมีคุณภาพ
โรงเรียนละ 2 คน 35 โรงเรียน การมีงานทาสามารถจัด
2. ผู้เข้าร่วมการประชุม
รวมทั้งสิ้น 70 คน
จัดกิจกรรมการแนะแนว
สัมมนามีความพึงพอใจ
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
อาชีพโดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก และ
มีความรู้ ความเข้าใจในการแนะแนว
และมีความพึงพอใจในการ สามารถนาความรู้ ไปใช้
อาชีพเพื่อการมีงานทา
เข้ารับการอบรมอยู่ในระดับ ในการแนะแนวอาชีพโดยใช้

14 กุมภาพันธ์ 2558
โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องจานวน 20 คน
ออกตรวจ ณ บริเวณชายหาดทะเล
ต่าง ๆ ของอาเภอ เมืองฯ ทับสะแก
บางสะพาน และ บางสะพานน้อย
กิจกรรมที่ 4 การศึกษา วิจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการดูแล
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
โดยการผู้บริหารแจ้งเหตุ เขตตรวจ
สอบข้อมูลเบื้องต้น แจ้งหน่วยงานที่
ดูแลนักเรียนดาเนินการช่วยเหลือ
ด้านร่างกาย จิตใจ ให้คาปรึกษา
ให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ ครอบครัว/
นักเรียนที่ประสบอัคคีภัย อุบัติเหตุ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เช่น จมน้า ถูกละเมิดทางเพศ
ตั้งครรภ์ ก่อนวัยอันควร ยาเสพติด
ซึ่งครอบครัว/นักเรียน ที่ได้รับเงิน
ช่วยเหลือจากการประสบภัยทาง
สังคม จานวน 51 และอยู่ระหว่าง
รอการพิจารณา จานวน 48 ราย
๑.สพป.ปข.๑ ดาเนินการประชุม
สัมมนาผู้เข้าประชุมเป็นบุคคลของ
โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จานวน
34 โรง ๖๒ คน
๒. ผู้เข้าประชุมสัมมนามีความ
พึงพอใจด้านความรู้จากการประชุม
สัมมนาโดยรวมอยู่ในระดับมาก

3 เพื่อให้ครูแนะแนวและครู
บรรณารักษ์ร่วมกันบูรณาการ
การจัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ
โดยใช้ห้องสมุดเป็นฐาน

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ
9 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการ
จัดทาแผนยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ

วัตถุประสงค์

มากเป็นอย่างน้อย

ใช้ห้องสมุดเป็นฐาน ใน
สถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
๑ เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง
และวิเคราะห์โครงการจัดทาแผน รอง ผอ.สพป.ปข.๑ ทุกท่าน
ยกระดับคุณภาพสถานศึกษา
และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
๒.เพื่อพัฒนาบุคลากร สพป.ปข.๑ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ทุกคนได้รับการพัฒนา
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรง
รอง ผอ.สพป.ปข.๑
ทุกท่าน และ ผอ.กลุ่ม ทุกกลุ่ม
ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
ทุกคนมีความสามารถจัดทา
แผนเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ตัวชี้วัด
-

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
๑.ประชุม ผู้บริหารโรงเรียน รอง ผอ.

เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่มและ ผอ.หน่วย
ตรวจสอบฯ ในวันที่ 26 มิถุนายน

2558 ณ ห้องประชุม สพป.ปข.1
เพื่อชี้แจงการจัดทาแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษา และให้ศูนย์
ส่งเสริมประสิทธิภาพ ทุกศูนย์ คัดเลือก

แผนของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาวันที่ 14
14 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุม
สพป.ปข.1 จากนั้นสรุปรายงาน สพฐ.

ทั้งหมด 110 โครงการ งบประมาณ
ที่ขอสนับสนุนเท่ากับ 9,393,873
บาท
10 พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจา
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ

1.เพื่อพัฒนาลูกจ้างประจาด้าน 1.ลูกจ้างประจา จานวน 55 1.ลูกจ้างประจา มีความรู้
ความรู้ ความเข้าใจ และเทคนิค ได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจและเทคนิคการ
การปฏิบัติงานตามภาระงาน
ความเข้าใจ และเทคนิค ทักษะ ปฏิบตั ิงาน นาไปประยุกต์ใช้

-

1.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ของ
ลูกจ้างประจา โดยมีนายสุรวิท ทับเหล็ก

2.เพื่อพัฒนาทักษะความชานาญ ความชานาญการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจา

กับงานได้อย่างเหมาะสม
2.ลูกจ้างประจามีทักษะในการ
ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงาน
ได้มีประสิทธิภาพ

รอง ผอ.เขต และนางภัทรชาพร
อุ่นยวง ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
เป็นวิทยากร
2.แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน ด้านทักษะ
การปฏิบัติงาน ด้านงานเหล็กงานปูน
งานไม้ งานไฟฟ้า งานประปา
3.ปรับปรุงห้องประชุมห้องปฏิบัติงาน

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน มีสภาพที่
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
มีศาลากาแฟบริการผู้มาติดต่อ
ราชการ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปีงบประมาณ 2558 ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป้าหมาย
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.ร้อยละ 80 ของผู้บริหาร 1.จานวนผู้เข้าร่วมเสวนา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหาร 1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 274
จัดการ
ข้าราชการครูและบุคลากร
คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วน
สถานศึกษา ข้าราชการครู
2.ระยะเวลาดาเนินการ
และบุคลากรทางการศึกษา 3.ความพึงพอใจของ
1 เสวนาการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน ทางการศึกษา หน่วยงานและ ราชการ และนายก อบจ./
การบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ปข.1 องค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ ประธานหอการค้าจังหวัด
สพป.ปข. 1 และ 2ได้รับทราบ ผู้เข้าร่วมเสวนา
จัดการศึกษารับทราบนโยบาย ประจวบฯ ผอ.สพป./รอง ผอ.สพป. นโยบายด้านการศึกษาและ 4.เอกสารสรุปผล
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาและข้อมูล
ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหาร
ข้อมูลข่าวสารจากการเสวนา การดาเนินงาน
ข่าวสารจากการเสวนาของ
ของหน่วยงานและองค์กรอื่น
สถานศึกษาสังกัด สพฐ.
หน่วยงานและองค์กรอื่น
ข้าราชการครูและบุคลากร
ที่เกี่ยวข้อง
2.ร้อยละ 80 ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
สามารถนาความรู้ประสบการณ์
และองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
การจัดการศึกษา ให้ความ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนและ
2.เพื่อส่งเสริมและประสาน
ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษา
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ของ สพป.ปข. 1 และ 2
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
การศึกษา
3.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 และ 2
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ
2 รณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างความตระหนักรู้

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

เชิงคุณภาพ
-

ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100 ของ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1.ดาเนินการประชุมวันที่ 11
ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าประชุม 254 คน โดยมี
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล เป็น
ประธาน ผู้เข้าประชุมเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการ/องค์กรท้องถิ่นผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด
2.ผู้ว่าราชการจังหวัดนายวีระ
ศรีวัฒนตระกูล มอบนโยบายและ
ชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐบาล ได้แก่ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
การจัดระเบียบสังคม การจัดการขยะ
และการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรท้องถิ่น
3.การประชุมดังกล่าวทาให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดได้
รับทราบนโยบาย แลกแปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานอื่น ๆ ทาให้มีความรู้
นาไปบริหารจัดการงานในหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้เข้าร่วม
ประชุมเสวนามีความพึงพอใจมาก

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) เกี่ยวกับป้องกันปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชัน
กลุ่มอานวยการ รับผิดชอบ
2.เพื่อกระตุ้นเตือนสังคม
ให้ร่วมมือร่วมใจในการต่อต้าน
ภัยทุจริตคอร์รัปชัน
3.เพื่อการมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์ต่อต้านการทุจริต
ของทุกภาคส่วน

อาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จานวน 43 โรงเรียน บุคลากร
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 จานวน 27 คน

3 เสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ 1.เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม
ของ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ผลงานความก้าวหน้าในการ
กลุ่มอานวยการรับผิดชอบ
ดาเนินงานแก่สาธารณชนทาให้
เกิดศรัทธา ความเชื่อมั่น
การยอมรับจากประชาชน
และทุกภาคส่วน
2.บุคลากรในสังกัดรับทราบ
ข่าวสาร กิจกรรมสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร
ในองค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ
3.สร้างเครือข่ายการ
ประชาสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภายในและองค์กร
ภายนอก

1.ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ข่าวสารฯ โดยการทาแผ่นพับ
แนะนาสานักงาน และแผนพับ
อื่น ๆ จุลสารประจาเดือน
บอร์ดประชาสัมพันธ์ต่าง ๆฯลฯ
2.พัฒนาสมรรถนะเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์ จานวน 1 ครั้ง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความ
พึงพอใจ

อาเภอเมืองประจวบฯ และบุคลากร
ใน สพป.ปข.1 จานวน 67 คน
ร่วมเดินรณรงค์รวมพลังการ
ต่อต้านการทุจริตวันต่อต้าน
คอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย)และ
ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ผู้ที่
เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
โดยรวมระดับมาก
1.บุคลากรในสังกัดและ
1.จานวนนักเรียนที่ได้รับ 1. บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร
หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบ รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ข่าวสารกิจกรรม ผลงาน
การประกวดแข่งขัน
2.จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ความก้าวหน้าของ สพป.ปข.1 กิจกรรมทุกกลุ่มสาระ
ของ สพป.ปข.1 ในโอกาสต่าง ๆ เช่น
ที่เป็นเชิงประจักษ์
การเรียนรู้ทุกระดับ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา การทาบุญ
2.เครือข่ายประชาสัมพันธ์
2.จานวนนักเรียนที่
ในเทศกาลต่าง ๆ การประชุมสัมมนา
สพป.ปข.1 มีความรู้ ทักษะ ชนะเลิศการแข่งขัน
เป็นต้น
ในการประชาสัมพันธ์
ระดับภาค
3.การจัดทาจุลสารเผยแพร่การ
3.เครือข่ายประชาสัมพันธ์
ดาเนินงานของ สพป.ปข.1 การทา
สพป.ปข.1 มีความสมัครสมาน
จดหมายข่าว
สามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
4.การจัดทา VTR เผยแพร่การ
ดาเนินงานของ สพป.ปข.1
5.การประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ของ สพป.ปข.1การศึกษาดูงาน ณ
สถานีโทรทัศน์ ช่อง11 กรมประชาสัมพันธ์
จังหวัดกาญจนบุรีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

4 ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศ 1.เพื่อพัฒนาระบบข้อมูล
การศึกษา
สารสนเทศด้านวิชาการของ
สพป.ปข.1
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
2.เพื่อติดตาม ตรวจสอบ

ทุกกิจกรรมมีความพึงพอใจมากที่สุด
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
1.เอกสารข้อมูลสารสนเทศด้าน 1.สพป.ปข.1 มีผลการปฏิบัติ 1.ข้อมูลสารสนเทศด้าน
ดาเนินการติดตามผลการ
วิชาการที่มีคุณภาพ จานวน 30เล่ม งานผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ วิชาการที่ครบถ้วนถูกต้อง ดาเนินงานของ สพป.ปข.1 และ
2.จัดประชุม ก.ต.ป.น.
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้ สถานศึกษาในสังกัด จัดทา
จานวน 3 ครั้ง/ปี
การศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพดี 2.ระดับคุณภาพการ
เครื่องมือติดตามการดาเนินงาน

ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
การดาเนินงานของ สพป.ปข.1
และโรงเรียน
3.เพื่อรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ของ
สพป.ปข.1 และโรงเรียน

5 เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 1.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร
และบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ
ภายใน สพป.ประจวบคีรีขันธ์
เขต 1 ได้แสดงถึงความจงรัก
ภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์ ปรองดอง สมัครสมาน
สามัคคี
2.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ใส่ใจในสุขภาพร่างกาย
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

3.จัดทาเครื่องมือติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา เขตพื้นที่ 40 เล่ม
โรงเรียน 20 เล่ม
4.ติดตามการจัดการศึกษา
โรงเรียน 121 โรงเรียน
ประเมินเขตพื้นที่ 1 วัน
5.เอกสารรายงานผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษาของโรงเรียน
และเขตพื้นที่อย่างละ 40 เล่ม
รวม 80 เล่ม

2.โรงเรียนร้อยละ 80
ปฏิบัติงานตามมาตรฐาน ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ
มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก.ต.ป.น. เพื่อวางแผนการติดตาม
คุณภาพดี
ของ สพป.ปข.1
และดาเนินการติดตามผลการ
3.ร้อยละของโรงเรียนที่มี ดาเนินงานของ สพป.ปข.1 เดือน
ที่มีผลการปฏิบัติงาน
กันยายน 2558 และจัดทาเอกสาร
อยู่ในระดับคุณภาพดี
รายงานผล การติดตามผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด
ได้ครบทุกโรงเรียน

ผู้บริหารการศึกษา ข้าราชการครู ผู้บริหารการศึกษา
1. ข้าราชการครูบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและลูกจ้าง
ทางการศึกษา และลูกจ้าง
ใน สพป.ปข.๑ ทุกคน เข้าร่วม
ทุกคนร่วมพิธีในวันสาคัญ
กิจกรรมทุกกิจกรรม ประกอบด้วย ทุกคน ร่วมกันปฏิบัติ
เกี่ยวกับสถาบัน
2.บุคลากรในสานักงาน
- กิจกรรมแสดงความจงรัก
ตามค่านิยมองค์กร
ภัคดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์
“องค์กรที่สร้างสรรค์
เขตฯ มีสุขภาพจิตดี มีสติ
ยึดมั่นคุณธรรม เน้นความเป็นไทยมีสมาธิในการทางาน
กษัตริย์
ร่วมใจพัฒนา” เทิดทูนสถาบัน 3.สพป.ปข.1 มีความ
สมัครสมาน สามัคคี
สะอาด เป็นระเบียบ
เป้าหมาย

วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
-กิจกรรม “จิตดี มีปัญญา
สภาพแวดล้อมการทางาน
3.เพื่อสร้างความสงบในจิตใจ นาพาประสิทธิภาพ”ร่วมทาบุญ
พัฒนาสติปัญญาของข้าราชการครูในวันพระขึ้น 15 ค่าของทุกเดือน
-กิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ
และบุคลากรทางการศึกษา
4.เพื่อเสริมสร้างความเป็น
สพป.ปข.๑ สดใสด้วย 5 S”
ปึกแผ่น ความสมัครสมาน
ร่วมทาความสะอาดบริเวณ
สามัคคี และเอกลักษณ์ของ
ภายในแต่ละกลุ่มและพื้นที่

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด
มีสุขภาพดี

1.จัดกิจกรรมทาบุญทุกเดือน ณ
วัดในเขต 4 อาเภอ (เมืองฯ ทับสะแก
บางสะพาน และบางสะพานน้อย
โดยผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ บุคลากร
ในเขตพืน้ ที่ ผู้บริหารและครูของโรงเรียน

ที่อยู่ใกล้เคียงวัดที่ไปทาบุญ
2.กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์
ปฏิญาณตน หน้าเสาธงของผู้บริหาร
และบุคลากรในเขตพื้นที่ทุกวันจันทร์
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
3.กิจกรรมทาความสะอาดห้อง
ปฏิบัติงาน โต๊ะทางาน และมอบ
รางวัลกลุ่ม/หน่วยที่มีความสะอาด
ที่สุด(กลุ่มนโยบายและแผน)
4.ร่วมกิจกรรมเทดพระเกียรติในวัน
สาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมมีความ

องค์กร

ส่วนกลางทุกวันพฤหัสบดี
2 วัน/เดือน
1. จัดประชุมฯ จานวน 2
1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 1.จานวนครั้งที่จัดประชุม
6 ประชุมรองผู้อานวยการสานักงาน
1.เพื่อให้รับทราบนโยบาย
เขตพื้นที่ ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่มและ ของกระทรวงศึกษาธิการ
ครั้ง/เดือน และมีผู้เข้าร่วมประชุม การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม 2.จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สานักงานคณะกรรมการ
จานวน 19 คน ประกอบด้วย
และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ3.ระเบียบวาระ/รายงาน
กลุ่มอานวยการ รับผิดชอบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด 1) ผู้อานวยการและ
ภายในรับทราบและนานโยบาย การประชุม
แนวทางการบริหารจัดการศึกษา รองผู้อานวยการ สพป.ปข.1
เป้าหมาย แนวทางที่ได้รับ
4.ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม
ศึกษาของสานกงานเขตพื้นที่ จานวน7 คน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ประชุม
2)
ผู
อ
้
านวยการกลุ
ม
่
และ
การศึกษา และสามารถนา
มีประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร
นโยบาย แนวปฏิบัติงานที่ได้รับ ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
นาสู่การปฏิบัติงานได้มี
ภายใน จานวน 8 คน
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจานวน
ประสิทธิภาพ
และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
2.เพื่อให้ทราบเป้าหมาย
4 คน
ภายในรายงานความก้าวหน้า
2.จั
ด
ท
าเอกสารระเบี
ย
บวาระ
ในการปฏิบัติงาน และรับทราบ
การดาเนินงานร่วมกันในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การประชุม จานวน 2 เล่ม/เดือน ความเคลื่อนไหวในการบริหาร
3.จัดทารายงานการประชุม
ของเขตพื้นที่การศึกษา
จัดการศึกษาของสานักงานเขต
3.เพื่อแจ้งความก้าวหน้า
พื้นที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จานวน 2 เล่ม/เดือน
และทันต่อเหตุการณ์
ในการปฏิบัติงาน และรับทราบ
3.ร้อยละ 100ของผู้บริหาร
ความเคลื่อนไหวในการบริหาร
จัดการศึกษาของ สพป.ปข.1
การศึกษา ผู้อานวยการกลุ่ม
เป้าหมาย
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบ
เหตุการณ์
ภายในมีการเสริมสร้าง และให้
4.เพื่อประสานความร่วมมือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
และเสริมสร้างความสามัคคี
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในการขับเคลื่อนและพัฒนา
ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น
งานการจัดการศึกษาของ
และให้ความร่วมมือในการพัฒนา
สพป.ปข.1 และการปฏิบัติงาน
การศึกษา
ร่วมกัน
5.เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่จะ

พึงพอใจระดับมาก
1.ประชุมรอง ผอ.เขตพื้นที่ ผอ.กลุ่ม/
หน่วยตรวจสอบฯ รวม 24 ครั้ง
2.ทาระเบียบวาระการประชุม
และรายงานการประชุมเผยแพร่
ทุกครั้งที่มีการประชุม
3.ผู้เข้าประชุมได้รับทราบนโยบาย
ของ กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.
และ สพป.ปข.1 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ทางานของ
ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่
เพื่อนาไปพัฒนาการบริหารจัดการ
งานในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

พัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษาร่วมกัน
1.เพื่อให้ได้รับการอบรมปลูกฝัง 1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
1 ร้อยละ 100 ของบุคลากร 1.จานวนครั้งที่จัดประชุม 1.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
7 การประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหาร
สถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากร ศีลธรรม เข้าใจในหลักคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาผู้เข้าร่วมประชุม ได้รับฟังธรรมะและร่วมปฏิบัติ 2.จานวนผู้เข้าประชุม
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ณ สพป.ปข.1
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงาน จริยธรรม และนาธรรมะ
ครั้งละ 170 คน ประกอบด้วย
ธรรม และมีคุณธรรมจริยธรรม 3.เอกสารวาระการประชุม อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
เขตพื้นที่การศึกษาประจาปีงบประมาณ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน 1) ผู้อานวยการสานักงาน
สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันรายงานการประชุม
อาเภอบางสะพานน้อย เดือนละครั้ง
2558
และการปฏิบัติงานของตนเอง เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 2.ร้อยละ 98 ของบุคลากร 4.ความพึงพอใจผู้เข้าประชุม ผู้เข้าประชุมสวดมนต์ ฟังธรรม
2.เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
กลุ่มอานวยการผู้รับผิดชอบ
รับทราบนโยบาย จุดเน้น
5.เอกสารรายงานผล
รับศีล 5 นั่งสมาธิ และประชุม
และแนวปฏิบัติของกระทรวง รอง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา
และแนวปฏิบัติของกระทรวง
รับทรายนโยบายของกระทรวง
ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ ศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด ปข.
ศึกษาธิการ สานักงานคณะศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด ปข. และ
ตลอดจนแนวทางการบริหาร
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใน รวม 15 คน
ของ สพป.ปข.1
2) ผู้บริหารสถานศึกษา/
จังหวัด ตลอดจนแนวทาง
จัดการศึกษาของ สพป.ปข.1
2.จัดประชุมปฏิบัติธรรมให้กับ
ในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ
การบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ บุคลากร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 133 คน
อย่างเป็นรูปธรรม
ในเขตพื้นที่ ทุกคน ผู้เข้าประชุม
3.ร้อยละ 100 ของบุคลากร
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 3) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ
สวดมนต์ รับศีล 5 ฟังธรรม ฝึกนั่ง
เขต 1 ในการนานโยบายสู่การ สพป.ปข.1 และหรือโรงเรียน
ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร
สมาธิ รับฟัง/รับทราบนโยบายของ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
จานวน 22 คน
ความเคลื่อนไหวในการ
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
3.เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
จัดการศึกษาของ สพป.ปข.1
กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. จังหวัด
รวมทั้งการประสานงานและ ข้าราชการครูและบุคลากร
อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
และของ สพป.ปข.1
การบริหารจัดการให้สามารถ ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
3.ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนา
ปฏิบัติงานตามนโยบายได้อย่าง ใน สพป.ปข.1 ผู้เข้าร่วมประชุม
ธรรมะไปใช้ในชีวิตประจาวัน ใช้ใน
มีประสิทธิภาพ
ครั้งละจานวน 92 คน
การปฏิบัติงาน ซึ่งผลการสารวจ
4.เพื่อติดตามงาน ชี้แจง
ประกอบด้วย
ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจระดับ
1) ผอ.สพป.ปข.1 รอง ผอ.เขต
ข้อราชการ และรับทราบ
มากที่สุด
ความเคลื่อนไหวในการจัดการ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบ
ศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่ ภายใน รวม 15 คน
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) ข้าราชการครูและบุคลากร
และทันต่อเหตุการณ์
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา
5 เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติงาน
กาลังใจและความสัมพันธ์ที่ดี ในสานักงาน จานวน 77 คน

8 การปรับปรุงภูมิทัศน์
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

9 การจ้างบุคลากรด้าน ICT
(Information and Communcation
Technology)
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานของบุคลากร 3 การจัดประชุมและทา
ในหน่วยงาน
เอกสารการประชุม /รายงาน
6.เพื่อระดมความคิด และ
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
รับฟังความเห็นจากข้าราชการครู ผู้บริหารสถานศึกษา เดือนละ
และบุคลากรทางการศึกษา
1 ครั้ง
เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับนาไปพัฒนา 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
ปรับปรุง และเป็นการแลกเปลี่ยนข้าราชการครูและบุคลากร
เรียนรู้ร่วมกัน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ใน สพป.ปข.1 2 เดือน/ครั้ง
1.เพื่อให้เกิดความสวยงาม
ปรับปรุงสวนหย่อมบริเวณ
สวนหย่อมหน้าบริเวณอาคาร
สะอาด ร่มรื่น
หน้าอาคารของ สพป.ปข.1
สพป.ปข.1 ได้รับการปรับปรุง
2.เพื่อสร้งความประทับใจแก่
ฟื้นฟูให้ดูสวยงาม
ผู้มาใช้บริการ
3.เพื่อสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรของ
สพป.ปข.1
4.เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์
ที่ดีแก่ สพป.ปข.1
1.เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใน สพป.ปข.๑
โดยใช้เทคโนโลยี
2.เพื่อจ้างบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสาหรับปฏิบัติงาน
ด้านการจัดทาโปรแกรม
การนาเสนอองค์ความรู้และ
เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

1.จ้างบุคลากรด้านเทคโนโลยี จานวน 1 คน เป็นเวลา 9 เดือน
ในปีงบประมาณ 2558
2 บุคลากรใน สพป.ปข.1 มีโปรแกรมสาหรับการปฏิบัติงาน
และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.สพป.ปข.1 สามารถเผยแพร่ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ได้อย่างรวดเร็ว

1.บริเวณสวยหย่อม
หน้าสานักงานฯ ได้รับการ
ปรับปรุงให้สวยงาม
ร่มรื่น น่ามอง
2.ข้าราชการครู
ตัวชี้วัด
ทางการศึกษาลูกจ้าง
และผู้รับบริการมีความ
พึงพอใจ เบิกบาน
และเป็นมิตรต่อกัน
1 ผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ดาเนินการ
จัดจ้าง
2 ความพึงพอใจของ
บุคลากรใน สพป.ปข.1
เกี่ยวกับความสะดวก
รวดเร็วในการปฏิบัติงาน
และความพึงพอใจ
ในการประสานงาน
การนาเสนอองค์ความรู้
และเผยแพร่ข่าวสาร

ดาเนินการจัดทาสวนหย่อมหน้า
อาคาร สพป.ปข.1 ปรับปรุง ตัดแต่ง
ไม้ดอก ไม้ประดับ ทาความสะอาด
ตัดแต่งสนามหญ้า ทาให้เกิดความ
สวยงาม ร่มรื่น สะอาด
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
จากการสารวจผู้ที่มาใช้บริการ
และบุคลากรภายใน สพป.ปข.1
มีความพึงพอใจอย่างมาก

1.ประกาศรับสมัครบุคคลที่มี
ความรู้ความชานาญด้านการเขียน
โปรแกรมและทาเว็บไซต์
2.กาหนดเกณฑ์การคัดเลือกโดย
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่ม
นโยบายและแผน
3.ดาเนินการคัดเลือก ได้บุคคล
1 รายอัคราค่าจ้างเดือนละ 15,050
บาท จานวน 12 เดือน
4.ผลงานที่ทา โปรแกรม P-Report
M-Report และคลังข้อสอบออนไลน์

และประชาสัมพันธ์

๑.จ้างอัตราจ้างวุฒิ ปวส.
1.งานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 1.ประสิทธิภาพการ
จานวน 3 คน เป็นเวลา ๑๒
และหน่วยตรวจสอบภายใน ดาเนินงานของกลุ่ม
เดือน ดังนี้
มีประสิทธิภาพ
บริหารงานการเงินฯ และ
-วุฒิ ป.ตรี จานวน 1 คน
2.ครูและบุคลากรทางการศึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ขอใช้บริการได้รับรวามสะดวก 2.ความพึงพอใจของ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
บริการด้านการเงิน การควบคุม กลุ่มบริหารงานการเงินและ
รวดเร็ว ถูกต้อง
ผู้มาใช้บริการ
ตรวจสอบ ให้แก่ครูและบุคลากร สินทรัพย์ วุฒิ ปวส. จานวน 2
ทางการศึกษาให้เกิดความ
คน
รวดเร็วและประหยัดทั้งเวลา
-อัตราค่าจ้างเดือนละ ป.ตรี
และงบประมาณ
คนละ 11,500 บาท วุฒิปวส.
2.เพื่อให้ครูและบุคลากร
คนละ 10,500 บาท เป็นเวลา
ที่ขอใช้บริการเสียเวลาในการ 12 เดือนตั้งแต่ตุลาคม 2557
ดาเนินงานด้านการเงินน้อยลง ถึงกันยายน 2558
และมีเวลาในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่เพิ่มขึ้น

10 การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและ1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
พัฒนางานด้านการเงินและสินทรัพย์และ การดาเนินงานของกลุ่ม
หน่วยตรวจสอบภายใน ผู้รับผิดชอบ บริหารการเงินและสินทรัพย์
และหน่วยตรวจสอบภายใน
2.เพื่อเพิ่มสมรรถการให้
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

11 One Stop Service เงินสวัสดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ

1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการแก่ข้าราชการครูและ
ลูกจ้างประจาและข้าราชการ
บานาญ
2. อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
และข้าราชการบานาญ

1.สามารถจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษา
บุตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจา และข้าราชการบานาญ
ที่มาขอรับบริการได้ ร้อยละ 100
2.ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาและข้าราชกการบานาญ
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ

5.บุคลากรในเขตพื้นที่มีการดาเนินงาน
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สะดวก คล่องตัว และสามารถ
ช่วยเหลือให้คาปรึกษากับสถานศึกษา
ในสังกัดได้ด้วย
1.มอบหมายงานให้ลูกจ้างของ
กลุ่มบริหารงานการเงินได้แก่
น.ส.จินต์จุฑา ตระกูลศรี และ
น.ส.จิราพร คีรีวัลย์
ทาหน้าที่บันทึกบัญชี รายงาน
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
การเบิกเงินจากคลัง วางฎีกา
มอบหมายงานให้ลูกจ้างปฏิบัติ
ในหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่
น.ส.นิศารัตน์ คลังทรัพย์
2.กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ซึ่งประสบปัญหางานมาก
บุคลากรปฏิบัติงานน้อย เมื่อจ้าง
ลูกจ้างเพิ่มทาให้การดาเนินงาน
เร็วขึ้น มีประสิทธิภาพ

ข้าราชการและลูกจ้าง 1. สพป.ปข.1 โดยเจ้าหน้าที่
ประจา/ข้าราชการบานาญ กลุม่ บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
มาใช้บริการร้อยละ 100 ให้บริการข้าราชการครู ข้าราชการ
บานาญ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร ณ จุดที่กาหนด
ขึ้นแต่ละอาเภอใน 4 อาเภอได้แก่
อาเภอเมือง ณ สพป.ปข.1 อาเภอ
ทับสะแก อาเภอบางสะพาน และ

3. เพื่อลดปัญหากรณีเอกสาร
การเบิกไม่ครบถ้วนหรือไม่
บานาญ
2. อานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต้องการของ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจา
และข้าราชการบานาญ
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

12 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
3. เพื่อลดปัญหากรณีเอกสาร
การเบิกไม่ครบถ้วนหรือไม่
สมบูรณ์สามารถอธิบายให้
ผู้รับบริการทราบในทันที
4.เพื่อลดขั้นตอนและระยะ
เวลาของการปฏิบัติราชการ
1.เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหว
การดาเนินงานระเบียบ
กฎกระทรวง และแนวปฏิบัติ
การดาเนินงานตาม พ.ร.บ.
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554
2.เพื่อสร้างความเข้าใจ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการที่จะ
พัฒนาปรับปรุงการบริหาร
จัดการศึกษาและจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

อาเภอบางสะพานน้อย เพื่อ
อานวยความสะดวกไม่ต้องเดินทาง
บานาญ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตร ณ จุดที่กาหนด
ขึ้นแต่ละอาเภอใน 4 อาเภอได้แก่
อาเภอเมือง ณ สพป.ปข.1 อาเภอ
ทับสะแก อาเภอบางสะพาน และ
อาเภอบางสะพานน้อย เพื่อ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
อานวยความสะดวกไม่ต้องเดินทางไกล
และปลอดภัยจากการเดินทางไกล
และปลอดภัยจากการเดินทาง
2.ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ
เป็นอย่างมาก

จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน จานวน 5 ครั้ง
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 18 คน
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน
11 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน
และผู้เกี่ยวข้อง 6 คน

1.ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 1.จานวนครั้งที่จัดประชุม
โรงเรียนเอกชนได้รับทราบ
2.จานวนผู้เข้าประชุม
ข้อมูล ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว3.เอกสารระเบียบวาระฯ
การดาเนินการการศึกษาเอกชน รายงานการประชุม
2.ร้อยละ 95 ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน มีความเข้าใจ
ในการพัฒนา การบริหารจัดการ
ศึกษาและการจัดการเรียนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด

1. ดาเนินการจัดประชุมผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน จานวน 11 แห่ง
โดยกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2. การประชุมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา
ของรัฐบาลซึ่งจัดโดย สพป.ปข.1
3.ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนได้รับทราบ
นโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน
ของครู ผู้บริหาร การจัดการเรียน
การสอน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สามารถนาไปปรับใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

กาหนด

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากร
13 ส่งเสริมสุขภาพข้าราชการครูและบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครู
ทางการศึกษาของ สพป.ปข.1
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษาเข้ารับการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี ตรวจสุขภาพประจาปีอย่างน้อย
มีความใส่ใจในสุขภาพร่างกาย ร้อยละ 80
รวมทั้งมีสุขภาพร่างกาย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง

14 การจัดงานวันครูครั้งที่ 59 ปี พ.ศ.2558 1.เพื่อเทิดเกียรติคุณครูและ
กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ
ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
2.เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชา
วิชาชีพครู
3.เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ความสามัคคี และความเข้าใจ
อันดีระหว่างข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนา
การศึกษาของชาติและสังคม
4.เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน
นิสิต นักศึกษาและประชาชน
เห็นความสาคัญและระลึกถึง
พระคุณครูโดยเข้าร่วมกิจกรรม
การจัดงานวันครู

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากร
จานวนข้าราชการครู
สพป.ปข.1 ประสานกับแพทย์
ทางการศึกษามีสุขภาพร่างกาย และบุคลากรทางการศึกษา พยาบาลโรงเรียนพยาบาลประจวบที่สมบูรณ์แข็งแรง
ที่เข้าร่วมโครงการ
คีรีขันธ์ มาตรวจสุขภาพข้าราชการ
ในสังกัด สพป.ปข.1 ประจาปี 2558
1 วัน ณ ห้องประชุม สป.ปข.1
จากนั้นแพทย์นัดฟังผลการตรวจ
ณ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจมากที่สุด

เป้าหมาย

ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในทุกหน่วยงาน ทุกอาเภอได้
เข้าร่วมงานวันครู ประจาปี
2558 ในวันที่ 16 มกราคม
2558 จานวน 700 คน

ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ในทุกหน่วยงานได้เข้าร่วมงาน
วันครู ประจาปี 2558
ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในวันที่ 16 มกราคม 2558
เห็นความสาคัญและระลึก
ถึงพระคุณครู และเข้าร่วมงาน
วันครู

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละของข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา
ในทุกหน่วยงานที่
เข้าร่วมงาน
2.ร้อยละของความ
พึงพอใจต่อการจัดงาน
ของข้าราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษา
ในทุกหน่วยงาน

1.พิธีทางศาสนาพุทธ ตักบาตร
อาหารแห้ง ฟังธรรม
2. พิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ แผ่นดิน
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฐานะพระผู้ทรงเป็นครูแห่ง
แผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในฐานะพระผู้ทรง
เป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน และ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
3.พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฐานะพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในฐานะ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

15 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้าน 1.เพื่อให้จานวนนักเรียน
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนปีการศึกษาออกกลางคันตรงกับความจริง
2558
2.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ
ที่ถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล
ทุกโปรแกรม
3.เพื่อให้การยืนยันข้อมูล
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ สพฐ.
กาหนด

เชิงปริมาณ

1.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลนักเรียนสิ้นปีการศึกษา
จานวน 122 คน
2.อบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อการบริหารการศึกษา
จานวน 122 คน
3.ประชุมปฏิบัติการคณะ
วิทยากร เครือข่ายข้อมูล

เชิงคุณภาพ

1.สถิติข้อมูลของโรงเรียน
มีความถูกต้อง ครบถ้วน
เป็นปัจจุบัน สามารถนาไปใช้
บริหารจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ร้อยละ 75 ของผู้เข้ารับ
การอบรม มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทาข้อมูลเพิ่มมากขึ้น

ตัวชี้วัด

1.ร้อยละ 75 ของผู้
เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทา
ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น
2.ร้อยละ 80 ของผู้
เข้ารับการอบรมมีความ
พึงพอใจในการเข้ารับ
การพัฒนาในระดับ

ผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
4.พิธีกล่าวอาเศียรวาทแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐พรรษา
วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
5.พีธีราลึกบูชาบูรพาจารย์
พิธีสวดคาฉันท์ระลึกถึงพระคุณ
บูรพาจารย์ พิธีกล่าวปฏิญาณ
พิธีอ่านโองการอัญเชิญบูรพาจารย์
6.ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ
และประกาศเกียรติคุณ/พิธีมอบ
รางวัล
7. จัดกิจกรรมวันครู แบ่งเป็น
หน่วยจัดงานวันครู อาเภอเมือง
อาเภอทับสะแก อาเภอบางสะพาน
อาเภอบางสะพานน้อย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
มาก
1.สร้างและพัฒนาเครื่องมือจัดเก็บ
ข้อมูล
2.แจ้งโรงเรียนดาเนินการจัดเก็บ
ข้อมูล
3.แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
จัดทาคู่มือการเก็บข้อมูล
4.อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนละ
1 คน รายงานข้อมูล ตรวจสอบ

ที่

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

กลยุทธ์ / โครงการ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
4.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เงินอุดหนุนรายหัว และปัจจัย
พื้นฐานตามจานวนนักเรียน
ที่มีตัวอยู่จริง
5.เพื่อพัฒนาบุคลากร
ด้านระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษาให้สามารถใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
6.เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านระบบข้อมูล
สารสนเทศของบุคลากรในสังกัด

วัตถุประสงค์
1
.เพื
อ
่
ให้
ก
ารจัดเก็บ รวบรวม
16 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

เชิงปริมาณ
สารสนเทศ จานวน 10 คน
4.โรงเรียนในสังกัด จานวน
122 โรง สามารถยืนยันข้อมูล
แล้วเสร็จภายในเวลาที่ สพฐ.
กาหนด

เชิงคุณภาพ
3.ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการ
อบรมมีความพึงพอใจในการ
เข้ารับการพัฒนาอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร

เชิงคุณภาพ
สพป.ปข. 1 มีคลังข้อมูล

ตัวชี้วัด
มากขึ้นไป
3.ร้อยละ 100 ของ
โรงเรียนยืนยันข้อมูล
แล้วเสร็จภายในเวลา
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
รับรอง
5.โรงเรียนรายงานข้อมูลครบ
ทุกโรงเรียน ตามกาหนด มีข้อมูล
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน
6.ผู้เข้าประชุมมีความพึงพอใจ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
1.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1.รวบรวมตรวจสอบข้อมูลสถิติ
ตัวชี้วัด

กลุ่มนโยบายและแผน รับผิดชอบ

17 ประชุมเชิงปฏิบัติการการรายงานผล
การบริหารจัดการ สพป.ปข.1 ประจาปี
งบประมาณ 2558
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเฉพาะกิจ
มีความสมบูรณ์ ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน
2.เพื่อเป็นคลังข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาของจังหวัด
ที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ
3.เพื่อติดตามการดาเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นกัลยาณมิตร
4.เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด

จัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด
ปีละ 1 ครั้งจานวน 30 คน
2.ประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการศึกษาระดับจังหวัด
ปีละ 1 ครั้ง จานวน 30 คน

1.เพื่อเพิ่มทักษะการรายงานผล 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากร
การบริหารจัดการสานักงาน
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่ ใน สพป.ปข.1 ที่รับผิดชอบ
ให้แก่ บุคลากรใน สพป.ปข.1 การดาเนินงานด้านโอกาสทางการ
2.เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศ การศึกษา ด้านคุณภาพการศึกษา
เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
ด้านประสิทธิภาพการบริหาร
ของ สพป.ปข.1
จัดการ (3 มาตรฐาน) ด้าน
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ
50 คน ตามคาสั่ง สพป.ปข.1
ที่ 249/2557 ลว. 30 มิ.ย.57,

วัตถุประสงค์

สารสนเทศด้านการศึกษา
มีการประชุมคณะกรรมการ/ ทางการศึกษา 27 รายการของ
ของจังหวัดที่มีการจัดเก็บข้อมูล คณะอนุกรรมการ
หน่วยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อย่างเป็นระบบมีความสมบูรณ์ บริหารจัดการข้อมูล
2.ประมวลและจัดทาข้อมูล
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถ สารสนเทศอย่างน้อยปีละ สารสนเทศนาเผยแพร่
นาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา 1 ครั้ง
3.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
2.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อรายงานผล
พัฒนาจังหวัดและนาไปใช้
บริหารจัดการการศึกษา
มีข้อมูลสารสนเทศด้าน การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การศึกษาจังหวัดประจวบ 4.รายงานผลต่อสานักปลัดกระทรวง
คีรีขันธ์ ที่เป็นปัจจุบัน
ศึกษาธิการ และสานักงานศึกษา
3.มีการเผยแพร่ข้อมูล
ธิการภาค 6
สารสนเทศด้านการศึกษา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทางเว็บไซต์อย่างน้อย 1 แห่ง
บุคลากรทางการศึกษาใน 1.มีข้อมูลผลการบริหาร
สพป.ปข.1 มีความรู้ ความเข้าใจจัดการ สพป.ปข.1
สามารถรายงานผลการบริหาร ครบถ้วนตามมาตรฐาน
จัดการสานักงานเขตพื้นที่ได้ สานักงานเขตพื้นที่ร้อยละ
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
90
และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติ 2.ข้อมูลผลการบริหาร
ตามมาตรฐานสานักงาน
จัดการ สพป.ปข.1
เขตพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง ชัดเจน
สมบูรณ์เป็นข้อมูล
สารสนเทศที่เชื่อถือได้
ร้อยละ 90

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ที่ 397/2557 ลว. 11 ก.ย.57
และ ที่ 483/2557
ลว. 29 ต.ค.57
2.จัดทาเอกสารรายงานผล

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

1.ประชุมเชิงปฏิบัติบุคลากรใน
สพป.ปข.1 ชี้แจงทาความเข้าใจ
การรายงานผลการดาเนินงานของ
สพป.ปข. 1 ตามมาตรฐานเขต
พื้นที่ (3 มาตรฐาน) การรายงาน
ผลการดาเนินงานของเขตพื้นที่
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2.บุคลากรใน สพป.ปข.1 สามารถ
เขียนรายงานผลการดาเนินงานได้
ตรงประเด็น ถูกต้อง ชัดเจน และ
มีเอกสารหลักฐานประกอบการ
รายงานครบถ้วนส่งผลให้มีคะแนน
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
การประเมินโดย สพฐ. อยู่ที่ระดับ
ดีเยี่ยม
3.มีเอกสารรายงานผลการดาเนินงานเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.ปข.1

การบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประจาปี
งบประมาณ 2557 และ 2558
เพื่อประกอบการประชุม และ
รายงานคณะผู้ติดตามจาก สพฐ.
จานวน 30 ชุด
18 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาการดาเนินงาน 1.เพื่อขับเคลื่อนการบริหาร
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจัดการงานด้านการป้องกัน
ปี 2558
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ของคณะอนุกรรมการการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
ผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดระดับ
จังหวัด
2 เพื่อการกากับ ติดตาม
และรายงานผลการปฏิบัติ
ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดปี 2558

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

19 พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การทางานของบุคลากร
ในองค์กร
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
รวมจานวน 24 คนเดือนละ
1 ครั้ง จานวน 5 ครั้ง

คณะอนุกรรมการการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งใน
และนอกสถานศึกษาสามารถ
ขับเคลื่อนกลไกการบริหาร
จัดการงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของกลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเข้าร่วม
ประชุมกับส่วนราชการของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลากลาง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
เพื่อรับทราบนโยบายนาไปสู่การ
ปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
เชิงคุณภาพ
ข้าราชการ พนักงานราชการ 1.ร้อยละของข้าราชการครู 1.ประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ใน
และบุคลากรทางการศึกษา ใน สพป.ปข.1 จานวน 57 คน
สพป.ปข.1 เกิดทักษะในการ มีความพึงพอใจต่อการ
แจ้งนโยบายการดาเนินงานเพื่อ
ทางานอย่างมีความสุขพัฒนา พัฒนาศักยภาพการ
ให้รับความรู้ ความเข้าใจและ
ศักยภาพในการทางานให้เกิด ทางานของบุคลากรใน
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน
ประโยชน์สูงสุด ทางานร่วมกัน สพป.ปข.1
2.ศึกษาดูงาน ณ สพป.ชุมพร 1
2.ร้อยละของบุคลากร
อย่างมีปริสิทธิภาพ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการ พนักงานราชการ
บุคลากรใน สพป.ปข.1
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ใน
อย่างต่อเนื่อง
สพป.ปข.1 จานวน 57 คน
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าพัฒนา
มีความรู้ในหลักจิตวิทยาด้าน
มนุษย์สัมพันธ์ และการสร้าง
ขวัญกาลังใจให้แก่ตนเองและ

-

ตัวชี้วัด

ผู้อื่นในการทางาน
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
เกิดทักษะในการทางาน
4.เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
และลูกจ้างได้ไปทัศนศึกษา
5 เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์อันดีระหว่าง สพป.ปข.๑
และบุคลากร
20 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสานักงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 1.โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบ การบริหารจัดการศึกษาของ และโรงเรียนเอกชนในเขต
คีรีขันธ์ เขต 1
สพป.ปข.1
รับผิดชอบของ สพป.ปข.1
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ
2.ครูและบุคลากรในสังกัด
สพป.ปข.1
3.นักเรียนในสังกัด สพป.ปข.1

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

21 การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการ 1.เพื่อตรวจติดตามการจัดการ

ที่เข้าร่วมโครงการสามารถ นาไปประยุกต์ใช้ในส่วนที่รับผิดชอบ
นาความรู้ประสบการณ์ 3.ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทุกคน มีความ
จากการเข้าร่วมกิจกรรม พึงพอใจระดับมาก
มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ
เหมาะสมกับภาระงาน
ที่รับผิดชอบ

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

ตรวจติดตามประเมินผล

เชิงคุณภาพ

1.ประสิทธิภาพของโรงเรียน 1.จัดสรรงบประมาณส่งเสริม
2.คุณภาพของครูและ
สนับสนุนการจัดทาโครงการ/
บุคลากรทางการศึกษา
กิจกรรมที่ส่งเสริมยกระดับผลสัมฤทธิ์
3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทางการเรียน พัฒนาครูและบุคลากร
ของนักเรียน
ในสังกัด สพป.ปข.1 และโรงเรียน
เอกชน โดยมีโครงการ/กิจกรรม
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณให้ไป
ดาเนินการ 16 โครงการ แบ่งเป็น
กลยุทธ์ที่ 1 จานวน 5 โครงการ
ผลการดาเนินงาน/
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 3 จานวน 1 โครงการ
กลยุทธ์ที่ 4 จานวน 9 โครงการ
2.ผลการบริหารจัดการสานักงาน
เขตพื้นที่ของ สพป.ปข.1 ตาม
มาตรฐานเขตพื้นที่ มีผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยม การขับเคลื่อน
ตามวาระ 2 ปี 6 คุณภาพสู่ 1
เป้าหมายผู้เรียนเกิดผลสาเร็จ

1.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน 1.จานวนโรงเรียนที่ได้รับ

1. จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน

ศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
ประจาปีงบประมาณ 2558
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภท
สามัญศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน และเป็นการเตรียม
ความพร้อมรอรับการประเมิน

การจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน เอกชนประเภทสามัญศึกษา การตรวจติดตาม
ประเภทสามัญศึกษาที่ต้อง
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ประเมินผลการจัดการ
เข้ารับการประเมินภายนอก
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับ ศึกษาโดยหน่วยงาน
รอบที่สี่ จาก สมศ.ปีการศึกษา
การตรวจประเมินโดยหน่วยงาน ต้นสังกัด
2.ผลสรุปภาพรวมของ
2559 จานวน 10 โรงเรียน
ต้นสังกัด
2.ร้อยละ 100 ของโรงเรียน การประเมินตรวจติดตาม
คุณภาพภายนอกรอบที่ 4จาก สมศ. โรงเรียนละ 2 วัน
2.เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
เอกชนประเภทสามัญศึกษา ประเมินผลการจัดการ
ให้โรงเรียนเอกชนประเภท
สังกัดสานักงานคณะกรรมการ ศึกษาของแต่ละโรงเรียน
สามัญศึกษา ดาเนินการจัดทา
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้รับ 3.รายงาน สช
มีระบบประกันคุณภาพภายใน 4.ระยะเวลาการประเมิน
ระบบประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนตามมาตรฐานที่กาหนด
และได้มาตรฐาน
อย่างต่อเนื่อง
3.เพื่อเสนอผลการตรวจ
ติดตามประเมินผลการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาให้แก่
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
การศึกษาเอกชน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

1 เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 6 คน
22 ประชุมเชิงปฏิบัติการดาเนินงานตาม 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม
พ.ร.บ.อานวยความสะดวกในการ
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 2 เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน จานวน 13 คน
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวก
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ในการพิจารณาอนุญาตของ
กลุ่มอานวยการ ผู้รับผิดชอบ
ทางราชการ พ.ศ.2558
2.เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและโรงเรียนมีคู่มือ
สาหรับประชาชนตามกระบวน
งานที่ สพฐ. กาหนดเป็น
(Peper base) และ

-

เอกชน
2.ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
3.ดาเนินการติดตามประเมินผล
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
จานวน 10 โรงเรียน ๆ ละ 2 วัน
รวม 20 วัน

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

สพป.ปข.1 ดาเนินการจัด
ประชุมชี้แจง และทาคู่มือสาหรับ
ประชาชนของ สพป.ปข.1 โดย
ประชุม 4 วัน ณ ห้องประชุม
สพป.ปข.1
ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้
เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
สพป.ปข.1 และโรงเรียนในสังกัด

ในระบบสารสนเทศ

ทุกโรง มีคู่มือสาหรับประชาชน
ตามกระบวนงานที่ สพฐ.กาหนด
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 1.ครูหรือบุคลกรทางการศึกษา 1.ผู้เข้ารับการอบรมฯ
23 การขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา1 เพื่อขยายผลการอบรมฯ
1.ประชุมคณะทางานเตรียมความ
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านการอบรม จานวน 213
ที่ผ่านการอบรม มีความรู้
มีความรู้และทักษะในการ พร้อมอบรมขยายผลการอบรมฯ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
ด้วยเทคโนโลยีการศึกษา
คน จาก 122 โรงเรียนในสังกัด ความเข้าใจ และมีทักษะ
การประยุกต์นาศักยภาพ 2.จัดอบรมครูและผู้บริหารโรงเรียน
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ
ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
ได้รับการพัฒนาให้สามารถเป็น
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังกัด (ร.ร.สังกัด สพฐ. และ
สารสนเทศ (DLIT)
ผู้ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือครู
การศึกษาทางไกลผ่าน
ไปประยุกต์ใช้ในการจัด ร.ร.สังกัดเอกชน) โดยแบ่งเป็น 4
2 เพื่อพัฒนาครูหรือบุคลากร ในโรงเรียนให้มีความรู้และทักษะ เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) การเรียนการสอนตาม
รุ่น ๆ ละ 2 วัน จานวน 213 คน
ทางการศึกษาในโรงเรียนให้มี ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้
แนวทางการพัฒนา
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2558
ความรู้และทักษะในการประยุกต์ เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษาด้วย
ถึงวันที่ 6 กันยายน 2558
นาศักยภาพของเทคโนโลยี
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIV) ให้แก่นักเรียน
เทคโนโลยีการศึกษา
3.ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
สารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ของ
2.2 ครูหรือบุคลากรทางการ ทางไกลผ่านเทคโนโลยี
ความเข้าใจมีทักษะในการประยุกต์
จัดการเรียนการสอนตาม
นักเรียน
ศึกษาที่ผ่านการอบรมสามารถ สารสนเทศ (DLIT)
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
2.ผู
เ
้
ข้
า
รั
บ
การอบรมฯ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
เป็นที่ปรึกษาของครูผู้สอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) และมี
ผลการดาเนินงาน/
เป้าหมาย
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
วัตถุประสงค์
เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
ในโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการ สามารถให้คาปรึกษา
การศึกษาด้วยเทคโนโลยี
เครือข่ายแต่ละอาเภอเพื่อประสาน
การศึกษาทางไกลผ่าน
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วยเหลือครูในโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
สารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือให้มีความรู้ และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
3.เพื่อพัฒนากระบวนการ
การเรียนรู้ของนักเรียน
ในการจัดการเรียน
3 นักเรียนใช้เทคโนโลยีการ การสอนโดยใช้เทคโนโลยี
จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน
ให้สามารถจัดการเรียนรู้
ศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี การศึกษาทางไกลผ่าน
ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
สารสนเทศ (DLIT) เป็นเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้
3.นักเรียนสามารถศึกษา
ในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ
ด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษา
การเรียนรู้ต่าง ๆ ช่วยลดความ เรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เหลื่อมล้าทางการศึกษาและเพิ่ม การศึกษาทางไกลผ่าน
(DLIT) สาหรับการเรียนรู้ใน
ศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
นักเรียน
(DLIT)
ข้าราชการ พนักงานราชการ
ข้าราชการ พนักงานราชการ 1.ร้อยละของข้าราชการ 1.ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและ
24 พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร 1.เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ
ในกลุ่มนโยบายและแผน
การทางานของบุคลากรในกลุ่ม เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนโยบายและแผนครูและบุคลากรทางการ แผน รับทราบนโยบาย แนวปฏิบัติ
กลุ่มนโยบายและแผน
นโยบายและแผนอย่างต่อเนื่อง จานวน 10 คน มีความสนใจ
มีทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
ศึกษามีความพึงพอใจ
การการปฏิบัติงาน
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าพัฒนา และต้องการเข้าร่วมโครงการ
เกิดทักษะในการทางานอย่าง ต่อการพัฒนาศักยภาพ
2.ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ

มีความรู้ในหลักจิตวิทยา ด้าน พัฒนาศักยภาพการทางาน
มนุษย์สัมพันธ์และการสร้าง
ของบุคลากรในองค์กร
กาลังใจให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ในการทางาน
3.เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ
และเจ้าหน้าที่ให้มีทัศนคติที่ดี
ต่อการทางาน เกิดทักษะในการ
ทางานอย่างมีความสุขพัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ทักษะในการ
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

25 ประชุมชี้แจง "การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
การกลับไปใช้สิทธิ์ในบาเหน็จบานาญ
ตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ.2497 พ.ศ.2557 (UNDO)"
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้รับผิดชอบ

ความสุข พัฒนาศักยภาพ
การทางานของบุคลากร
ในการทางานให้เกิดประโยชน์ ในสานักงาน
สูงสุด บุคลกรทางานร่วมกันได้ 2.ร้อยละของบุคลากร ที่
อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิด เข้าร่วมโครงการสามารถ
ความสัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน นาความรู้ประสบการณ์
เรียนรู้การสร้างทีมงานและ จากการเข้าร่วมกิจกรรม
การทางานเป็นทีมมีความเข้าใจ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ
ผู้ร่วมงานมากขึ้น
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
ทางานอย่างมีความสุข พัฒนา
ศักยภาพในการทางานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
4.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าพัฒนา
ทางานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์อันดีในหน่วยงาน
เรียนรู้การสร้างทีมงานและ
การทางานเป็นทีม

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้
ข้าราชกาครูและข้าราชการบานาญ ซึ่งเป็นสมาชิกกองทุน
ความเข้าใจสามารถประมาณการ บาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) ที่เข้ารับราชการก่อน
เปรียบเทียบบานาญสูตร กบข. วันที่ 27 มีนาคม 2540
กับบานาญสูตร พ.ศ.2494
2.เพื่อทราบหลักเกณฑ์ขั้นตอน
การกลับไปใช้สิทธิในบาเหน็จ
บานาญตาม พระราชบัญญัติ
บาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ.2497

ตัวชี้วัด

จังหวัดราชบุรี จานวน 1 วัน
3.ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจเพราะ
ได้รับความรู้สามารถนาไปประยุกต์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

ข้าราชการและข้าราชการ สพป.ปข.1 จัดประชุมข้าราชการ
บานาญผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
การประชุมชี้แจง
ในสังกัด และข้าราชการบานาญ
โดยประสานวิทยากรมาให้ความรู้
เรื่องการใช้สิทธิ์บาเหน็จบานาญ
พ.ศ.2497 (UNDO) เพื่อประกอบ
การตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ
หรือลาออก

26 พัฒนาคุณภาพชีวิตและบุคลากรเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเสริม
สร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และ
วัฒนธรรมองค์กร ประจาปีงบประมาณ
2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

1.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
สพป.ปข.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ริเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่
การเป็นองค์กรชั้นนาในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
2.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน

บุคลากรใน สพป.ปข.1
ประกอบด้วยข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
และลูกจ้างเข้ารับการอบรม
จานวน 42 คน

1.ร้อยละ 80 ของบุคลากร
สพ.ปข.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ริเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองเข้าสู่
การเป็นองค์กรชั้นนาในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี
คุณภาพและมาตรฐาน
2.ร้อยละ 90 บุคลากรใน
เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
สพป.ปข.1 มีความเป็นผู้นา
ในใจคน
3.บุคลากรทุกคนใน สพป.ปข.1
ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร(องค์กร
ที่สร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม
เน้นความเป็นไทย ร่วมใจพัฒนา)

-

1.สารวจความต้องการของบุคลากร
ใน สพป.ปข.1 ที่มีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ
2.จัดประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้โดยเชิญวิทยากรบุคคล
ภายนอกมาให้ความรู้ และร่วม
กิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้รัก
ผลการดาเนินงาน/
ที่
กลยุทธ์ / โครงการ
วัตถุประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ
เชิงปริมาณ
สพป.ปข.1 มีความเป็นผู้นา
สามัคคี การทางานร่วมกัน และ
ในใจคน
การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3.เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
การศึกษาแหล่งธรรมชาติ เพื่อให้
สพป.ปข.1 ได้แสดงถึงความ
เกิดความสานึกในการอนุรักษ์
จงรักภัคดีต่อสถาบัน ชาติ
สิ่งแวดล้อม
ศาสนา พระมหากษัตริย์
3.ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความ
พึงพอใจมาก
1.จานวนผู้บริหารเข้า
27 พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน 1.เพื่อพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 1. กิจกรรมอบรมภาษาไทย "อ่านออก เขียนได้ อ่านง่าย
สพป.ปข.1 ดาเนินกิจกรรม
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปีงบประมาณ เอกชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ เขียนคล่อง" ให้ครูผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการ
ตามปฏิทินในโครงการร่วมกับ
2558 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เทคนิคการสอนวิชาภาษาไทย จานวน 120 คน วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ อาเภอหัวหิน
2.ร่างเอกสารแผนการ
คณะกรรมการประสานและ
การเขียนแผนการจัดประสบการณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รับผิดชอบ
จัดประสบการณ์ระดับ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด
ระดับปฐมวัย การจัดทาแผน 2.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนประสบการณ์ระดับปฐมวัย ปฐมวัย และแผนบริหาร มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินจานวน
บริหารความเสี่ยง
ให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน
ความเสี่ยง
ที่กาหนดไว้เนื่องจากครูโรงเรียน
2.เพื่อให้ครูผู้บริหารเขียนแผนฯ 180 คน ระหว่างวันที่7-8 ตุลาคม 2558 ณ อาเภอปราณบุรี
3.ระยะเวลาการจัดอบรม เอกชนให้ความสนใจในการพัฒนา
ได้ถูกต้อง ใช้เป็นเครื่องมือ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการจัดการเรียนรู้
3.กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
3.เพื่อให้โรงเรียนเอกชนจังหวัด ให้ครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จานวน
ประจวบฯมีแผนบริหารความ 145 คน ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2558 ณ อาเภอเมืองฯ
เสี่ยงใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง 1.เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้
1. ประชุมสามัญประจาปี จานวน 1 ครั้ง/ปี
ร้อยละของความพึงพอใจ สพป.ประจวบคีรีขันธ์
ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ก้าวสู่ ความเข้าใจ เรื่อง "การพัฒนา 2. ผู้บริหารโรงเรียน ครู และ
ในการเข้าร่วมประชุม
เขต 1 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริม
มาตรฐานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง บุคลากรทุกคนโรงเรียนศูนย์ฯ
ประสิทธฺภาพการบริหาร

กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

ปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21กลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล
ก้าวสู่มาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา"
2.เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
จัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน
ของครูทุกคนในศูนย์ส่งเสริม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กลุ่มโรงเรียนร่อนทองมงคล

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

จัดการกลุ่มโรงเรียนร่อนทอง
มงคลจัดประชุมปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ก้าวสู่มาตรฐานประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ทบทวนการพัฒน่าหลักสูตร
สถานศึกษาสู่ Curriculum
Source book

29 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี 1.ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์
ร้อยละ 100 ของผู้บริหาร 1.ผู้บริหารสถานศึกษามี
ประชุมให้ความรู้การบริหารจัดการ
ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษาดูงานด้าน วิสัยทัศน์ ภาวะผู้นาและความคิด ภาวะผู้นาและความคิดริเริ่มที่เน้น สถานศึกษาสามารถนาความรู้และวิสัยทัศน์ภาวะผู้นาและ ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะ
การจัดการศึกษา
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
การพัฒนาผู้เรียนร้อยละ 100
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
การเป็นผู้นา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
2.ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
ในการปฏิบัติงาน
พัฒนาผู้เรียนร้อยละ100 ประสบการณ์การทางาน ทัศนศึกษา
ผู้รับผิดชอบ
ร่วมกันบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารจัดการศึกษาให้บรรลุ
2.ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถดูงาน ณ โรงเรียนวัดตะพงนอก
ทุก ๆ ด้านอย่างมีประสิทธิภาพ เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
สามารถบริหารจัดการศึกษา จังหวัดระยอง
ปฏิบัติการร้อยละ 100
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่
กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ร้อยละ 100
3. ผู้บริหารสถานศึกษา
มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้นาทางวิชาการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
30 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม "พบพระ
พบธรรมนาชีวิตและพิธีมุฑิตาจิตผู้

1.เพื่อยกย่องคุณความดีของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่เกษียณอายุราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 1.ข้าราชการครูและลูกจ้าง สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาที่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร
ประจาที่เกษียณอายุราชการ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ
ทางการศึ
ก
ษา
ประมาณ
433
คน
เกษียณอายุราชการ ประจาปีงบประมาณ เกษียณอายุราชการ
ได้รับขวัญกาลังใจจากการ อายุราชการวันทื่ 30 กันยายน 2558

2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล รับผิดชอบ
ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

จัดงาน
วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ
2.เพื่อขวัญและกาลังใจแก่
ดาเนินการจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่ ข้าราชการครู และ
ข้าราชการครูและลูกจ้างประจาที่ และลูกจ้างประจาที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2558
เกษียณอายุราชการ
จานวน 60 คน
3.เพื่อให้ข้าราชการครูและลูกจ้าง
ประจาที่เกษียณอายุราชการมี
ความสุขและภาคภูมิใจในการ
ปฏิบัติงานจนครบวาระของ
ทางราชการ

ตัวชี้วัด
2.ผู้เกษียณอายุราชการ
มีความภาคภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานจนครบวาระ
60 ปี

31 การประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน1.ดาเนินการทดสอบนักเรียน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ โรงเรียนผ่านการประเมิน
ตามนโยบายปีการศึกษา 2557 ปีแห่ง ตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตาม โรงเรียนเอชนประเภทสามัญศึกษา ศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง นโยบาย "ปีการศึกษา 2557 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดเล็ก ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้รับการ
สร้างสังคมดี"
ปีแห่งกายกระดับคุณภาพผู้เรียน ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ขนาดละ 3 ทดสอบและนาผลการประเมิน
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนรับผิดชอบให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี"
โรงเรียน รวม 36 ห้องเรียน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
เป็นไปตามคู่มือการประเมินฯ 2.เปรียบเทียบระดับคะแนน (Grade) ศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ภาคเรียน
ที่1/2556 กับภาคเรียนที่1/2557
โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ขนาด
ละ 3 โรงเรียน รวม 9 ห้องเรียน
32 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
และการศึกษาดูงาน
กลุ่มนิเทศฯ ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นา และ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 134 คน
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถร่วมกันบริหารจัดการ
สถานศึกษาในทุก ๆ ด้าน
เป้าหมาย
วัตถุประสงค์

ความพึงพอใจของผู้
เข้าร่วมโครงการ

ตัวชี้วัด

ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เชิญแขกผู้มีเกียรติ
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
ในอาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ผู้บริหาร
ครูผู้สอน บุคลากรในสังกัดร่วมงาน
มีพิธีสงฆ์ พิธีรดน้าผู้เกษียณอายุราชการ
มอบเกียรติบัตร ของที่ระลึก

1.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด
2.สารวจจานวนโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นข้อมูลทาแบบทดสอบ
3.ดาเนินการประเมินนักเรียน โรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2558
4. นักเรียนที่รับการทดสอบผ่านการ
ประเมินตามเกณฑ์

ประชุมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษาดูงาน

ด้านการจัดการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน 134 คน
แบ่งเป็นผู้บริหารการศึกษา 4 คน
ผู้บริหารสถานศึกษา 101 คน และ
บุคลากรทางการศึกษา 28 คน ซึ่งจาก
ผลการดาเนินงาน/

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

วัตถุประสงค์

เชิงปริมาณ

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในแผน
ปฏิบัติการ
33 การพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรสานักงาน
กลุ่มนโยบายและแผน ผู้รับผิดชอบ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ด้าน
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

34 ประชุมปฏิบัติการพัฒนานักเรียน YC :
หลักสูตรครูที่ปรึกษาครูแนะแนว
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ

ที่

กลยุทธ์ / โครงการ

บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบ
คีรีขันธ์ เขต 1 ได้รับการพัฒนา
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

บุคลากรของสานักงานเขต การสื่อสารภาษาอังกฤษ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดจ้าง
พื้นที่การศึกษาฯ มีความรู้ ความของบุคลากรในสานักงาน วิทยากรเป็นชาวต่างชาติ มาสอน
เข้าใจภาษาอังกฤษ และสามารถเขตพื้นที่การศึกษาประถม ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1จานวน 60 ชั่วโมง โดยจัดตารางเรียน
และชีวิตประจาวันได้ถูกต้อง
วันละ 2 ชั่วโมงเวลา 15.00 - 17.00
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึง
วันที่ 14 กันยายน 2558
รายชื่อวิทยากร คือ
1. Nikolo Cacio
2. Dina Villanueva
3. Matthew Sla

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
ผู้ผ่านการอบรมทุกคน มีความรู1.้ วิทยากรให้ความรู้ผู้เข้า
จัดอบรมครูแนะแนวหรือครู
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีผู้สอนระดับประถม มัธยมตอนต้น ความเข้าใจแนวทางการให้คา รับการอบรมอย่างมี
ทางการแนะแนวและการให้คา โรงเรียนละ 1 คน รวม 132 คน ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่ผู้รับบริการประสิทธิภาพ
ปรึกษาเชิงจิตวิทยา
(โรงเรียนสังกัด สพฐ และเอกชน)
2.ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมี
พึงพอใจระดับมากเกี่ยวกับ
ทักษะสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การนาความรู้ไปใช้บริการ
ทางการแนะแนวและการให้
บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่
ผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
ผลการประเมินมีความพึงพอใจมาก

เชิงคุณภาพ

ตัวชี้วัด

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จัดอบรมครูแนะแนวหรือครูผู้สอน
ระดับประถม มัธยมตอนต้น มีผู้
เข้าอบรม จานวน 128 คน ผ่านการ
อบรมตามหลักสูตร 100% สามารถ
นาความรู้ไปให้คาปรึกษาเชิงจิตวิทยา
แก่ผู้รับบริการทุกคนคิดเป็นร้อยละ
100 โดยดาเนินการอบรม 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 27-29 สิงหาคม 2558
รุ่นที่ 2 วันที่ 3-5 กันยายน 2558
ผลการดาเนินงาน/
งบประมาณ

ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรขี ันธ์ เขต ๑

หน้า ๙๐

ผลงานทีป่ ระสบความสาเร็จและภาคภูมิใจ
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ปีแห่งการประกาศวาระ ๒ ปี
จากการที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ประกาศมาตรการในการขับเคลื่อน
นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
 ประกาศวาระ ๒ ปี เป้าหมายคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
“ ๖ เป้าหมายคุณภาพสู่ ๑ คุณภาพผู้เรียน”
 มาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษา
ปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การ
ยกระดับ NT, LAS, O-NET และโครงการเสริมหลักสูตร
 ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ทาให้มีผลการดาเนินงานการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

๑. รางวัล คุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (v-Star Quality Award) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ
ประเภทสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมศีลธรรมดีเด่นประจาปี 2557
๒. การทดสอบระดับชาติ (O-NET) ได้แก่
- ชั้น ป.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยร้อยละ ๔๙.๐๓ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑.๑๒ อยู่ใน
ลาดับที่ ๑๒ ของประเทศ
- ชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยร้อยละ ๔๐.๗๔ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เท่ากับ ๐.๑๕
อยู่ในลาดับที่ ๓๗ ของ สพฐ.
- ชั้น ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยร้อยละ ๓๘.๙๑ เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เท่ากับ ๑.๙๙
อยู่ในลาดับที่ ๑๑ ของ สพฐ.
- การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ชัน้ ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ยร้อยละ ๕๒.๔๕
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา ๒๕๕๖ เท่ากับ ๔.๘๖
๓. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจาปี 2557 ประเภท
- ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการ รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศ ได้แก่
นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
- รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยม รางวัล
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๔. รางวัล Platinum ลาดับที่ ๑ การประกวดนวัตกรรมศึกษานิเทศก์ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อม
สู่ ประชาคมอาเซียนฯ ครั้งที่ 2 ระดับประเทศ ได้แก่ นางนุติยาพร วงษ์เณร ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ
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5. รางวัลเชิดชูเกียรติครุ ุสดุดี
๕.๑ ประจาปี 2557 ประเภท
- ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
- ประเภทศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นายวิสิทธิ์ ญาณกิตติ ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
๕.๒ ประจาปี ๒๕๕๘ ประเภท
- ผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ นายสุรวิท ทับเหล็ก รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
- ศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางศรีสมร แป้งหอม ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
6. รางวัลผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่ประสบผลสาเร็จ
ประปี พ.ศ. 2558 รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตามมาตรฐานสานักงาน
เขตพื้นที่ จากการประเมินโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้คะแนนร้อยละ
๘๘.๖๐ ระดับดีเยี่ยม ซึ่งสูงกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๖
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สรุปผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ 2558 ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยมีนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ และคณะ ได้ร่วมมือดาเนินการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้เป็นไปตามนโยบายของ รัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีมาตรการการขับเคลื่อน ได้แก่
- การประกาศเป็นวาระ ๒ ปี เป้าหมายคุณภาพของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
(พ.ศ. ๒๕๕๗- ๒๕๕๘) “๖ เป้าหมายคุณภาพสู่ ๑ คุณภาพผูเ้ รียน” (เป้าหมายคุณภาพสานักงานเขตพื้นที่ โรงเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียน ครู กิจกรรมนักเรียน และผูป้ กครอง )
- วาระ 2 ปี เป้าหมายคุณภาพ สานักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษาประถมศึกษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต 1
“6 เป้าหมายคุณภาพ สู่ 1 คุณภาพผู้เรียน” ประกอบด้วย เป้าหมายคุณภาพเขตพื้นที่ เป้าหมายคุณภาพโรงเรียน เป้าหมาย
คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน เป้าหมายคุณภาพครู เป้าหมายคุณภาพกิจกรรมนักเรียน และเป้าหมายคุณภาพผู้ปกครอง
- มาตรการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษา
ปฐมวัย การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การยกระดับ NT, LAS, O-NET และโครงการเสริมหลักสูตร
- ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และการนาองค์คณะ ทั้ง ๓ องค์คณะ หน่วยงานราชการ
ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ ร่วมพิจารณาการจัดทา
แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โดยรวมแล้วผลการดาเนินงานทุกโครงการสามารถดาเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ซึ่งโครงการ ทุกโครงการ
สามารถปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือกิจกรรม และการใช้จ่ายงบประมาณ ได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาจาก
สภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ สภาพภูมิประเทศที่ต้ังของหน่วยงาน หรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้คานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และสู่นักเรียน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และเกิดผลคุม้ ค่า ซึ่งมีโครงการ แยกเป็นรายกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์ ผลการดาเนินงาน สรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท มีโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์ที่ ๑ จานวน 21
โครงการ ประกอบด้วย
1. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ส่งเสริมสนับสนุน ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกระดับเขตพื้นที่
ไปประกวดแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศ
2. การพัฒนากระบวนการ GPAS เป็นการพัฒนาผู้บริหารครูผู้สอนเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ทเี่ ชื่อมโยง
ASEAN Curriculum Sourcebook
๓. การนิเทศ กากับและติดตามผลการนา ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติของโรงเรียนในสังกัด
โดยแต่งตั้งศึกษานิเทศก์ กากับ ติดตาม การขับเคลื่อนโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี พัฒนาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้
ที่เชื่อมโยง ASEAN Curriculum Sourcebook
4. รักษ์ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๕๘ ดาเนินการประกวดโรงเรียน ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่ แข่งขันทักษะภาษาไทย ผลคือ
- นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ได้รับรางวัลส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสาเร็จ ดีเด่น ระดับประเทศ
- สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนที่พัฒนาภาษาไทยประสบผลสาเร็จได้แก่ โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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5. การพัฒนาระบบเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความรู้เ รื่องการบริหารงบประมาณ
การเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมาย ให้กับครูผู้ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
ของโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายของเขตพื้นที่ในการตรวจสอบภายใน
6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้ตามแนวทางประเมินผลนักเรียนนานาชาติ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา อบรมครูภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
7. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาเนินการประเมินศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ และ
ศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ๒๕.. อบรมพัฒนาครูผสู้ อนปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการ
พัฒนาทั้ง ๔ ด้าน ผู้ปกครองได้รับการพัฒนาได้รับการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
8. การจัดงานชุมนุมลูกเสือ TO BE NUMBER ONE เฉลิมพระเกียรติพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติเนือ่ งในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๗ พรรษา มีการจัดกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ
9. การอบรมทางไกลพลิกโฉมโรงเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี โดยการประสานกับ
สถานศึกษาเพือ่ ให้ผู้บริหาร ครูผสู้ อนในสังกัดทุกโรงเรียนประชุมรับนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยผ่านระบบ DLTV และ DLIT
10. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ประเมินครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษด้านความสามารถทางภาษาอังกฤษมีผเู้ ข้ารับการประเมินจานวน ๑๑๓ คน ผ่านการประเมิน ๑๑๒ คน
11. พัฒนาความเข้าใจเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Literacy) โดยการจัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์การศึกษาขัน้ พื้นฐานและสร้างวินัยให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนา วัฒนธรรม ระดับ
ประถมศึกษา
12. การยกระดับผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรูส้ ังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมปีการศึกษา ๒๕๕๘ อบรมปฏิบตั ิการพัฒนา
ครูผู้สอนเพื่อให้มีความรู้ด้านการสร้างข้อสอบวัดความสามารถเชิงเหตุผลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ เพื่อเป็นการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
13.การนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นการนิเทศ กากับติดตามผลการบริหารจัดการ
สถานศึกษาด้านคุณภาพ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และกิจกรรม
14. การส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนอนุบาล
ประจาเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดดาเนินการสร้างเครือข่ายการศึกษาปฐมวัยระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับจังหวัด และมีการประเมินผลการดาเนินงานของโรงเรียนซึ่งปี ๒๕๕๘ มีโรงเรียนในสังกัด จานวน ๒๐ แห่ง ยังคงสภาพ
การได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
15. เร่งพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนความสามารถด้านคานวณ (Numeracy)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ โดยการเตรียมแผน การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อดาเนินการ
ทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ด้านการคิดคานวณ (Numeracy) ผลการทดสอบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ ๔๒.๒๗ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ คะแนนรวมเฉลีย่ เท่ากับ ๔๓.๙๓
16. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อแก้ไขปัญหา นักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ปี ๒๕๕๘ เป็นการ
สนับสนุนนโยบาย ปี ๒๕๕๘ เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยการประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้น
และจัดทาแผนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
17. การพัฒนาภาษาไทย-คณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยการ
สร้างชุดเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทย (Literacy) และชุดเสริมทักษะการคิดคานวณคณิตศาสตร์(Numeracy)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ ให้ครูผ้สู อนนาไปใช้ทาให้นักเรียนสามารถอ่านคล่องเขียนคล่อง และคิดเลขเร็ว
18. การประชุมผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยการจัดประชุมแจ้งนโยบายการดาเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน สานั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาประจวบคีรีขัน ธ์ เขต ๑ เพื่ อ สร้างความเข้า ใจ
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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โดยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ และคณะ ให้แนวทางในการดาเนินงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันมุ่งสู่เป้าหมายคือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
๑9. การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ข้อสอบกลาง ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒, ๔, ๕
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
20. โครงการนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้ความรู้การจัดทาหนังสือ
ประกอบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ส่งเสริมการอ่านและเป็นหนังสือห้องสมุดสาหรับให้นักเรียนได้ใช้
21. พัฒนาศักยภาพครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดประชุมให้ความรู้การจัดการเรียนการสอนศึกษานิเทศก์ และ
ครูผสู้ อน 8 กลุม่ สาระการเรียนรู้ในโรงเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ฯ O-NET ปีการศึกษา 2557 ในลาดับที่ 1-10 และนาทัศนะศึกษา
ดูงาน เพื่อนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มผี ลสัมฤทธิ์ฯ 8 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในปีการศึกษา 2558
โครงการกลยุทธ์ที่ ๑ มุ่งพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับ การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรให้กับ ผู้บริหาร ครูผสู้ อน นาไปสู้นักเรียน และการมีสว่ นร่วมของผู้ปกครอง
กลยุทธ์ที่ ๒ ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทั่วถึงและครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับ โอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณ ภาพ มีโครงการที่สนองกลยุทธ์นี้ จานวน 6 โครงการ และสอดคล้องกับมาตรการ
การขับเคลื่อนนโยบายของของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้แก่
1. การปรับปรุงซ่อมแซมสายไฟฟ้าของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เพื่อความ
ปลอดภัยในทรัพย์สินของทางราชการและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสานักงาน
2. การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือเพื่อต้านภัยยาเสพติด จัดอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญในโรงเรียนขยายโอกาส โดยให้ความรู้
เรื่องการป้องกัน แก้ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน และนาไปขยายผลต่อในโรงเรียน
3. การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาบุกเบิกภาคกลางและภาคตะวันออก ดาเนินการฝึกอบรม
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะวิชาเงื่อนเชือก
และวิชาบุกเบิก นาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. การส่งเสริมประสิทธิภาพการรับนักเรียน มีการขับเคลื่อน การประชาสัมพันธ์ การรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๘
ให้ความรู้ ผู้บริหารและครูโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน (สังกัดรัฐบาลและเอกชน) จัดทาสามะโนนักเรียนที่เกิดปี พ. ศ. ๒๕๕๒ กากับ
ติดตามการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
5. การระดมความคิดเห็นนโยบายการลดขนาดจานวนนักเรียนต่อห้องเรียนปรับลดขนาดโรงเรียน สืบเนื่องจาก
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการ จากผู้บริหาร ครูผสู้ อน ตัวแทน ๓ องค์คณะ เป็นต้นเพื่อร่วมประชุมระดมความคิดการกาหนดขนาดจานวน
นักเรียนต่อห้องเรียน จานวน ๑๒๒ โรงเรียน
6. การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2558 โดยการเปิด
เวทีสาหรับนักเรียนได้เข้าประกวดแข่งกันกิจกรรมต่าง ๆ ระดับเขตพื้นที่ เพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดแข่งระดับภาค ณ จังหวัด
อ่างทอง ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวดแข่งขัน จานวน 125 รายการ
ผลการดาเนินงานโครงการในกลยุทธ์ที่ ๒ โดยรวมบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งมุ่งที่จะให้โอกาสกับ
ผู้เรียนทุกระดับได้รับการศึกษาครอบคลุมทั่วถึงทุกคน ทุกระดับ มีการพัฒนาผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ ระดับสถานศึกษา ครูผสู้ อน
ให้มีความรู้ในด้านวิชาการ ด้านการจัดกิจกรรม เพื่อนาไปพัฒนานักเรียนทุกระดับให้มีความรู้ สามารถแยกได้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใด
ควรหลีกเลี่ยง เช่น ยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโครงการทีด่ าเนินงานสอดคล้องกับกลยุทธ์นี้ และ
สอดคล้องกับนโยบายและมาตรการการขับเคลื่อนนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา จานวน 10 โครงการ ได้แก่
1. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ทุกคน
ในสานักงานเขตพื้นที่ เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน สู่การบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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ที่มีคุณภาพตามเป้าหมาย
2. การอบรมเพิ่มพูนความรู้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดย สตง. และ ป.ป.ช. โดยสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงิน
พัสดุของโรงเรียน ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบตั ิ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้อง เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาด
และอาจเกิดผลเสียหายต่อการใช้งบประมาณทางราชการ และเกิดโทษกับครูผู้รับผิดชอบหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง
3. การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยดาเนินการจัดทาข้อมูล
การย้ายข้าราชการครู ผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา เพือ่ ประกอบการประชุมพิจารณาย้าย บรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
ครูและบุคลกรทางการศึกษา อย่างยุติธรรม เหมาะสมตามความต้องการ
4. การประชุมปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
สาหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ โ รงเรี ย น เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องทางราชการ ให้ มี ก ารใช้ งบประมาณอย่ า งถู ก ต้ อ ง
ตามระเบียบและคุม้ ค่า รวดเร็ว ทันเวลา ด้วยการใช้เทคโนโลยี
๕. การพัฒนาผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความก้าวหน้า ในวิชาชีพ
โดยการนาวิทยากรผู้มีประสบการณ์การทาผลงานวิชาการเพื่อเพิ่มวิทยะฐานะให้สูงขึ้น ซึ่งมีผ้บู ริหาร ครูผ้สู อน บุคลากร
ทางการศึกษาเข้าร่วมรับการอบรมจานวน ๔๔ ราย
๖. การให้ความรู้ด้านวิชาการและการแนะแนวการศึกษาต่อสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ครูแนะแนวในโรงเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัย
อาชีวศึกษาในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มาให้ความรู้แก่ครูแนะแนวในโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนในวิชาชีพ เพื่อให้ครูนาไป
แนะแนวการเรียนต่อของนักเรียนในโรงเรียนให้เหมาะสมตามความถนัด
๗. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งป้องกันภัยทางสังคมในระบบดูแลช่วยเหลือและคุม้ ครองนักเรียน ดาเนินการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้
รับรางวัล คือโรงเรียนธนาคารออมสิน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๘. การพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษาการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทา ได้ดาเนินการประชุมครู
ที่ทาหน้าที่แนะแนวในสถานศึกษาที่เปิดสอนขยายโอกาส และครูบรรณารักษ์โดยนามาบูรณาการร่วมกัน
9. การพัฒนาผู้บริหารด้านการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ทุกโรงเรียน ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ในสังกัด ทุกคน เพื่อชี้แจงการจัดทาแผน
ยกระดับคุณภาพ โดยพิจารณาจากโครงการที่ศูนย์ส่งเสริมประสิทฺธิภาพฯ คัดเลือกจากโรงเรียน พิจารณาโครงการที่ให้ประโยชน์
แก่การศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
10. พัฒนาสมรรถนะลูกจ้างประจา พัฒนาลูกจ้างประจาในสังกัดจานวน 55 คน ให้มคี วามรู้ ความสามารถ ความชานาญ
ในการปฏิบัติงาน แบ่งกลุ่มการฝึกทักษะ และนาความรู้ไปปรับปรุงอาคาร ห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุมในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานโครงการจากกลยุทธ์ที่ ๓ มีการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน ให้ได้รับความรู้ เพื่อไปพัฒนาการเรียนการสอน ในหน้าที่สู่คุณภาพที่ดีของนักเรียน เช่น พัฒนาความรู้
เรื่องระเบียบแนวปฏิบัติ กฎหมายการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีระบบดูแลนักเรียน นากิจกรรมลูกเสือ
มาจัดกิจกรรมที่ป้องกันปัญหาพฤติกรรมเสีย่ งของนักเรียน
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ มีการดาเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการการ
ขับเคลื่อนนโยบายของสานักงานเขตพื้นที่ จานวน ๓4 โครงการ ได้แก่
1. เสวนาการมีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ จัดการ
ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (สังกัดรัฐบาลและเอกชน) และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วย องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
เป็นประธาน เพื่อรับทราบนโยบายของจังหวัด และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนาไปบริหาร
จัดการงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
๒. การรณรงค์รวมพลังต่อต้านการทุจริตวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ให้ความสาคัญในการต่อต้านการคอรัปชั่น จึงนาคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดร่วมเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านการคอรัปชั่น
๓. การเสริมสร้างประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานของผู้อานวยการสานักงานเขตพื้น ที่ และคณะ หลากหลายช่องทาง
เช่น ผ่านเว็บไซต์ วิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ และการประชุมผู้บริหารหรือครู ที่ทาหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ทุกโรงเรียนเพื่อเป็นเครือข่ายการทางานด้านประชาสัมพันธ์ ได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
๔. การติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โดยมีคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและ
นิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ดาเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่งและสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานักงานเขตพื้นที่
๕. เสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ได้ทาโครงการนี้โดยจัดกิจกรรมหลากหลายเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ได้แก่
การเคารพธงชาติ สวดมนต์ไว้พระ การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี กิจกรรมการทาบุญเลี้ยงพระ กิจกรรมการทาความสะอาด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติในวันสาคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๖. ประชุมรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่ ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน มีการดาเนินการประชุม
อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อรับทราบนโยบาย และการรายงานผลการดาเนินงานของรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ปัญหาอุปสรรคการทางาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน เพื่อให้การบริหาร
จัดการสานักงานเขตพื้นที่ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
๗. ประชุมเชิงปฏิบัติธรรมผู้บริหารสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นการประชุมรับทราบนโยบายการ
บริหารจัดการการศึกษาจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสวดมนต์ไหว้พระ ฟังธรรม นั่งสมาธิ เพื่อให้จิตใจ
สงบ มีสติ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ผู้อานวยการ
กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการบุคลากรในสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาทุกคน
๘. การปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาเนินการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ที่ชารุดทรุดโทรม ให้สะอาด ร่มรืน่ น่าอยู่ น่าใช้ เกิดความรู้สึกทีด่ ีจากบุคลากรภายในและภายนอกสานักงาน
๙. การจ้างบุคลากรด้าน ICT (Information and Communcation Technology) การบริหารจัดการ
ที่ทันสมัยเข้ากับยุคเทคโนโลยี เป็นเรื่องจาเป็นเพื่อให้การบริหารจัดการรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพจึงได้จ้างบุคคลที่มคี วามรู้
ความชานาญ ความสามารถเฉพาะด้านเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การทาเว็บไซต์ ทาให้การดาเนินงาน
ด้านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ คล่องตัว
๑๐. การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ หน่วยตรวจสอบภายใน
โดยการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน เพื่อทดแทนอัตรากาลังที่ขาดให้การดาเนินงานมีความรวดเร็วขึ้น เกิดประสิทธิภาพ
๑๑. One Stop Service เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เพื่อสร้างความสะดวก ความรวดเร็ว
ปลอดภัยจากการเดินทางให้กับข้าราชการในสังกัดและข้าราชการบานาญที่อยู่ห่างไกลจากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ซึ่งมีการ
ดาเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เป็นต้นมาโดยการนาเจ้าหน้าทีก่ ลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้บริการ ตามจุด
ที่กาหนดในอาเภอ เมืองฯ ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย ซึ่งกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจอย่างมาก
๑๒. การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการให้ผู้บริหารและครูผสู้ อนโรงเรียนเอกชนได้รบั ทราบนโยบาย
ของทางราชการ ระเบียบวิธีการปฏิบัติงานด้านการบริหารทั่วไป ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร สานักงานเขตพื้นที่
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

หน้า จ

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต ๑ โดยกลุม่ ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนจัดประชุมผู้บริหาร ครูผสู้ อน อย่างน้อยเดือนละ ๑
ครั้ง โดยจัดประชุมเฉพาะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน และบางครั้งบูรณาการกับการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
๑๓. การส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
ให้ความสาคัญต่อสุขภาพของบุคลากรในสังกัดทุกระดับ ทุกคน หากบุคลากรมีสุขภาพ ไม่แข็งแรง ไม่รจู้ ักวิธีป้องกันและรักษา
สุขภาพตนเองการปฏิบัติงานก็ขาดประสิทธิภาพเช่นกัน จึงจัดโครงการตรวจสุขภาพประจาปี ซึ่งจัดต่อเนื่องทุกปี โดยประสานกับ
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลประจวบคีรีขนั ธ์ มาให้บริการตรวจสุขภาพบุคลากรในสังกัด ณ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๑๔. การจัดงานวันครูครั้งที่ ๕๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดงานวันครู โดยถือเป็นกิจกรรมสาคัญมากสาหรับการระลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ จึงจัดพิธีตักบาตร ฟังธรรม
พิ ธี ถ วายกรวยดอกไม้ ธู ป เที ย นแพและถวายสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว สมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิ ริ กิ ต ต์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พิธีราลึกบูชาบูรพาจารย์ การมอบรางวัล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประพฤติปฏิบัตติ นดี
๑๕. การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้ทาหน้าที่รวบรวมและรายงานข้อมูล
ทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกต้อง
ครบถ้วนและรวดเร็ว
๑๖. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
โดย นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ทาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการจัดทาข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศ และ
ประมวลผลสรุปรายงานคณะกรรมการระดับจังหวัด ทราบและพิจารณา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ได้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน ถูกต้อง เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยทีส่ ามารถทาได้ นารายงานสานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๑๗. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการการรายงานผลการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยการประชุมข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึก ษาให้มีความรู้ความเข้า ใจการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ตามมาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และนโยบายจุดเน้นของ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานเขตพื้นที่ ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม
๑๘. การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการประชุมรับทราบนโยบายและจัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและนาไปขยายผลในโรงเรียน
๑๙. พัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างประสบการณ์การทางานของบุคลากรในองค์กร การสร้างขวัญและกาลังใจที่ดี
ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา จึงจัด
ประชุมสัมมนาให้ความรู้นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติในการทางานและการทัศนะศึกษาดูงาน
๒๐. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
โครงการนี้ได้ดาเนินการมาต่อเนื่องหลายปี ทั้งนี้เพื่อนางบประมาณไปสนับสนุนโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วโดยสานักงานเขตพื้นที่
หรือที่ได้รับจัดสรรโดยตรงจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นๆ แต่งบประมาณไม่เพียงพอ
และเป็นโครงการทีด่ ีเกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา นักเรียนได้รับประโยชน์ ก็จะสนับสนุนงบประมาณ
ให้หรือสนองนโยบายที่จาเป็น เร่งด่วน
๒๑. การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยร่วมมือกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อให้ความรู้และให้เห็น
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

หน้า ฉ

ความสาคัญของระบบประกันคุณภาพภายใน และเข้ารับการติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
และพร้อมรอรับการประเมินภายนอกรอบที่ ๔ จาก สมศ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๒๒. การประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการประชุมชี้แจงให้ความรู้ข้าราชการครู บุคลากรในสังกัด จัดทาคู่มอื สาหรับประชาชนฯ เผยแพร่
ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๒๓. การขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
จากการที่บุคลากรในสังกัดได้ประชุมการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จัดโดย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้นามาขยายผลให้ความรู้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ครูผสู้ อน เพื่อให้มีความรู้
มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และเป็นการสร้างเครือข่ายสาหรับ
ให้การบริการครูผู้สอนในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตอาเภอต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
๒๔. พัฒนาศักยภาพการทางานของบุคลากร เป็นการสร้างขวัญและกาลังใจโดยการตั้งคณะกรรมการ เพื่อประเมิน
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสานักงานเขตพื้นที่ แต่ละกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน และให้รางวัลกลุ่ม/หน่วยฯ
ที่ชนะการประกวดได้ไปทัศนะศึกษาดูงาน กลุ่มที่ได้รับรางวัลได้แก่ กลุ่มนโยบายและแผนเป็นการสร้างขวัญกาลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานดี และเป็นการขับเคลือ่ นให้บุคลากรในสานักงานตั้งใจปฏิบัติงาน
๒๕. การประชุมชี้แจงปฏิบัติการ พ.ร.บ. “การกลับไปใช้สิทธิ์บาเหน็จบานาญตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ.๒๕๕๗ (UNDO)” เพื่อสร้างความเข้าใจและมีข้อมูลที่ถูกต้องประกอบการตัดสินใจของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาในการใช้สิทธิ์บาเหน็จบานาญตาม พ.ร.บ.บาเหน็จบานาญข้าราชการ พ.ศ. ๒๔๙๗ หรือยกเลิกการใช้สิทธิ์โดยการลาออก
จากการเป็นสมาชิก กบข.
๒๖. พัฒนาคุณภาพชีวิตและบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานและเสริมสร้างความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วัฒนธรรมองค์กรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยการจัดประชุมสัมมนาให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ทุกระดับ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางาน การพิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ซึ่งทาให้ข้าราชการและบุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเจตคติทดี่ ีต่อเพื่อนร่วมงาน มีเจตคติทดี่ ีต่องานใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๒๗. พัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จัดอบรมผู้บริหาร ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน ทุกแห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ความรู้และวิธกี ารดาเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนตามนโยบาย ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทย การจัดการเรียนการสอนปฐมวัย การจัดทาแผน
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย มีครูโรงเรียนเอกชนให้ความสนใจเข้ารับการอบรมจานวนมาก
๒๘. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ก้าวสู่มาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา จัดประชุมผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูผู้สอนในสังกัดให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายในโรงเรียนและเตรียมรับการประเมินภายนอกและผ่านการประเมินตามมาตรฐานที่ สมศ.กาหนด
๒๙. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาดูงานการจัดการศึกษาจัดประชุมสัมมนา
ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ความรู้ ทักษะการปฏิบัติงานให้เข้ากับยุคปัจจุบัน นาหลักธรรมสอดแทรกการประชุม เพื่อให้
ปฏิบัติงานอย่างมีสติ ละเว้นการกระทาที่ผดิ ศีลธรรมและสร้างเจตคติที่ดีต่อการบริหารจัดการศึกษาทุกด้าน
๓๐. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม “พบพระพบธรรม นาชีวิตและพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ โดยการจัดพิธที าบุญฟังธรรมร่วมกันระหว่างผู้ที่ปฏิบัติงานและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ
๒๕๕๘ และมีพิธีมุฑิตาจิตผูเ้ กษียณอายุ สร้างความประทับใจต่อผู้ทรี่ ่วมงานอย่างมาก
31. การประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามนโยบายปีการศึกษา 2557 ปีแห่งการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี” โดยการประเมินผลการดาเนินงานโรงเรียนตามเป้าหมายและตัวชี้วัดตามนโยบาย
32. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและการศึกษาดูงานเพื่อยกระดับคุณภาพ ประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสู่ประชาคมอาเซียน และทัศนะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนตะพงนอก จังหวัดระยอง
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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33. การพัฒนาบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน โดยจัดจ้างวิทยากรเป็นชาวต่างชาติมาสอนการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ให้กับบุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ ทุกคน ทุกระดับ เพื่อเตรียมพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
34. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนานักเรียน YC : หลักสูตรครูที่ปรึกษาครูแนะแนว จัดอบรมให้ความรู้ครูแนะแนวหรือ
ครูผู้สอนที่ทาหน้าที่ครูแนะแนวในโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้มีความรู้และความสามารถ
การแนะแนวเชิงจิตวิทยาไปใช้บริการแก่ผู้รบั บริการ
ผลการดาเนินงานโครงการกลยุทธ์ที่ ๔ มีการจัดทาโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และมาตรการการขับเคลื่อนนโยบาย
ของสานักงานเขตพื้นที่โดยเฉพาะการประกาศวาระ ๒ ปี “๖ คุณภาพสานักงานเขตพื้นที่ สู่ ๑ คุณภาพผู้เรียน” คือมีการจัดทา
โครงการทีส่ ่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ การพัฒนาคุณภาพสานักงานเขตพืน้ ที่ โรงเรียน ผู้บริหาร ครูผสู้ อน นักเรียน ผู้ปกครอง
ปัญหาอุปสรรค โดยรวมแล้วการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีงบประมาณ 2558 โดยสรุป คือ
1. การจัดสรรงบประมาณจาก สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ล่าช้าทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตาม
ปฏิทิน และการปรับเปลี่ยนนโยบายการปฏิบตั ิงานทาให้ต้องปรับกระบวนการดาเนินงาน/งบประมาณ ในโครงการ
2. การดาเนินงานในบางเรื่องที่เป็นนโยบายสาคัญ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสาคัญ ไม่กากับ
ติดตามหรือขับเคลื่อนการดาเนินงานในสถานศึกษา/ครู ให้เป็นไปตามนโยบาย
3. การจัดประชุมหรือจัดอบรม ครู ครูไม่นาไปใช้หรือขยายผล อาจมาจากภาระงานในหน้าที่ของครูมีมาก
การแก้ไข ผูร้ ับผิดชอบแต่ละโครงการ ได้มีการแก้ไขโดยการปรับรูปแบบการดาเนินงานโครงการ งบประมาณ
ให้เหมาะสมกับนโยบาย หรือนาไปบูรณาการกับโครงการอื่น ๆ ในกรณีเป็นเรืองเดียวกัน หรือคล้ายกัน และนาการนิเทศ
กากับ ติดตาม ไปใช้กับผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน ให้ดาเนินงานเป็นไปตามนโยบาย

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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นโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕8
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
และทิศทางการพัฒนาการศึกษา
วิสัยทัศน์
สานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาประมมึกกาาประจวบคีรีขันธ์ เขต เป็นองค์กรชันนนาในการจัดการึกกาาขันนพ้นน ฐานีีกมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน บนพ้นนฐานของความเป็นไียในบริบีประจวบคีรีขันธ์ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกีกยวข้องจากีุกฝ่าย

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนีุกคน ได้รับการึกกาาอย่างีักวมกง และมีคุณภาพ
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักาณะอันพกงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไีย
2 ประการ
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการีีกเน้นการมีส่วนร่วม เพ้กอเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการึกกาา
4. พัฒนาครูและบุคลากรีางการึกกาาตามสภาพปัญหาและความต้องการ
5. ส่งเสริมการจัดการึกกาาโดยใช้ีรัพยากรในี้องมิกน

เป้าประสงค์
1. นักเรียนระดับก่อนประมมึกกาามีพัฒนาการีีกเหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล และนักเรียนระดับการึกกาา
ขันนพ้นนฐานีุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย และมีคุณภาพ
2. ประชากรวัยเรียนีุกคนได้รับโอกาสในการึกกาาขันนพ้นนฐาน อย่างีักวมกง มีคุณภาพ และเสมอภาค
3. ครู ผู้บริหารสมานึกกาา และบุคลากรีางการึกกาาอ้กน มีีักาะีีกเหมาะสม และมีวัฒนธรรมการีางานีีกมุ่งเน้น
ผลสัมฤีธิ์
4. สานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาและสมานึกกาามีประสิีธิภาพ และเป็นกลไกขับเคล้กอนการึกกาาขันนพ้นนฐาน
สู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
5. สานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาบูรณาการการีางาน เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม กระจายอานาจ
และความรับผิดชอบสู่สมานึกกาา
6. ผลสัมฤีธิ์ีางการเรียนีุกกลุ่มสาระเพิกมขกนนร้อยละ 5 จากปีการึกกาา 2556 ติดอันดับ ใน 0 และ
ชันนมัธยมึกกาาปีีีก 3 ติดอันดับ ใน 30 ของระดับประเีึ
- ค่าเฉลีกยผลการีดสอบระดับชาติ (O-Net) ชันนประมมึกกาาปีีีก 6 มัธยมึกกาาปีีีก 3 และมัธยมึกกาาปีีีก 6
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
- ค่าเฉลีกยผลการประเมินคุณภาพการึกกาาขันนพ้นนฐาน (NT) ชันนประมมึกกาาปีีีก 3 รวม 3 ด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
7. นักเรียนมีความรู้เร้กองเม้องประจวบคีรีขันธ์ มีวินัย ยินมใส ไหว้สวย
8. การบริหารจัดการเขตพ้นนีีกการึกกาา
- การติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของสานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาา ระดับคุณภาพเฉลีกยเพิกมขกนน
0.50 อยู่ในระดับดีเยีกยม

- การดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการ(KRS) คะแนนเฉลีกยรวมีุกมิติ เพิกมขกนน 0.50
- การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) คะแนนเฉลีกยรวมีุกกลยุีธ์ เพิกมขกนน 0.50

กลยุทธ์
. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนีุกระดับีุกประเภี
2. ขยายโอกาสเข้ามกงบริการการึกกาาขันนพ้นนฐานขันนพ้นนฐานให้ีักวมกงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาส
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑
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ในการพัฒนาเต็มตามึักยภาพและมีคุณภาพ
3. พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรีางการึกกาา
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
5. ให้ ร างวั ล กั บ โรงเรี ย น/ครู / บุ ค ลากร ีีก พั ฒ นาคุ ณ ภาพได้ ต ามเป้ า หมายของส านั ก งานเขตพ้น น ีีก ก ารึก ก าา
ประมมึกกาาประจวบคีรีขันธ์ เขต
6. สนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีวิียะฐานะเพิกมขกนน
7. สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เกีกยวข้องเพิกมขกนน
8. ใช้กระบวนการประเมินและตรวจสอบคุณภาพ

จุดเน้นการดาเนินงาน
๑. จุดเน้นด้านผูเ้ รียน ประกอบด้วย
. นักเรียนมีสมรรมนะสาคัญสู่มาตรฐานสากล
.2 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันี์ รักชาติ ึาสน์ กาัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไีย
ห่างไกลยาเสพติด มีคณ
ุ ลักาณะและีักาะีางสังคมีีกเหมาะสม
.3 นักเรียนีีกมีความต้องการพิเึาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มตามึักยภาพเป็นรายบุคคล
๒ จุดเน้นด้านครูและบุคลากรีางการึกกาา
2. ครูได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละสมรรมนะผ่านการปฏิบัติจริงและความช่วยเหล้ออย่างต่อเน้กอง
2.2 ผู้บริหารสมานึกกาาได้รับการพัฒนาความรู้
2.3 ครูและบุคลากรีางการึกกาาีีกเป็นม้ออาชีพมีผลงานเชิงประจักา์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม
2.4 องค์กรและคณะบุคคลีีกเกีกยวข้องกับการจัดเตรียมและการจัดสรรครู ตระหนักและดาเนินการในส่วนีีก
เกีกยวข้องให้ครูและผู้บริหารสมานึกกาาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารมสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน
ชุมชน และสังคม
2.5 ให้รางวัลกับโรงเรียน ครู และบุคลากรีางการึกกาาีีกพัฒนาคุณภาพได้ตามเป้าหมายของสานักงาน
เขตพ้นนีีกการึกกาาประมมึกกาา ประจวบคีรีขันธ์ เขต
2.6 สนับสนุน ส่งเสริมให้ครูมีวิียะฐานะเพิกมขกนน
๓. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
3. สมานึกกาาและสานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาบริหารจัดการ โดยมุ่งผลสัมฤีธิ์ เน้นการกระจายอานาจ
การมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อการดาเนินงาน (ParticipationAnd Accountabilit) และสร้างระบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เกีกยวข้องเพิกมขกนน
3.2 สมานึกกาาและสานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาจัดการึกกาาอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน

มาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
1. วาระ 2 ปี เป้าหมายคุณภาพ สานักงานเขตพ้นนีีกการึกกาาประมมึกกาาประจวบคีรีขันธ์ เขต
“6 เป้าหมายคุณภาพ สู่ คุณภาพผู้เรียน” ประกอบด้วย เป้าหมายคุณภาพเขตพ้นนีีก เป้าหมายคุณภาพโรงเรียน เป้าหมาย
คุณภาพผู้บริหารโรงเรียน เป้าหมายคุณภาพครู เป้าหมายคุณภาพกิจกรรมนักเรียน และเป้าหมายคุณภาพผู้ปกครอง
2. มาตรการขั บเคล้ก อนคุ ณภาพการึก กาา ปี การึก กาา ใน ๘ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ กิ จกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน
การึกกาาปฐมวัย การพั ฒนาหลักสูตรการึกกาาขัน นพ้น นฐาน การวั ดและประเมินผลในชันนเรียน การประกัน คุ ณภาพภายใน
สมานึกกาา การยกระดับ NT, LAS, O-NET และโครงการเสริมหลักสูตร
3. ปี 2558 เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

หน้า ญ

รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

หน้า ฎ

คณะที่ปรึกษาและคณะทางาน
คณะที่ปรึกษา
๑. นายบุญเทียม อังสวัสดิ์

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

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