การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สานักงานเขตพื้นทีก
่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
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คำนำ
สานั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กาหนดนโยบายการบริห าร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่อ ใช้เ ป็ น แนวทางในการบริ ห ารทรัพ ยากรบุค คล ประจ าปีง บประมาณ 2565 โดยการ
ด าเนิ น งานทั้ ง หมดสอดคล้ อ งกั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อก่อให้ เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใส
และมีคุณธรรม โดยเนื้อหาของการดาเนินการตาม นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเล่มนี้เกี่ยวข้องกับด้านการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กาหนดนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2556 รองรับภารกิจตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2564-2580) นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบาย และจุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 การดาเนินงานจะอยู่ภายใต้กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยได้กาหนดนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล แต่ละด้าน เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
1. ลักษณะการจัดการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นพื้นที่มีสภาพแวดล้อม
จะเป็นพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จานวนมาก และเป็นอดีตราชธานีเก่า มี
โบราณสถาน โบราณวัตถุ และเรื่องราวประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เป็นวัฒนธรรมทางมรดกโลก จะมีประชากร
แฝง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม ประชากรของนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๒
ศาสนาอิสลาม ร้อยละ ๗.๗ และศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.3 ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงต้องให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และท้องถิ่น
2. สภาพการจัดการศึกษา
2.1 ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242 หมู่ 6
ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตาบล ลุมพลี อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลักในการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 9
อาเภอ 176 โรงเรียน ประกอบด้วย อาเภอพระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน อาเภอท่าเรือ 20 โรงเรียน อาเภอ
นครหลวง 16 โรงเรียน อาเภอ บางปะหัน 26 โรงเรียน อาเภอ บ้านแพรก 6 โรงเรียน อาเภอ ภาชี 17 โรงเรียน
อาเภอ มหาราช 11 โรงเรียน อาเภอ วังน้อย 27 โรงเรียน และอาเภอ อุทัย 26 โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
1. จานวนสถานศึกษา 176 โรงเรียน
2. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น
 ขนาดเล็ก (นักเรียน 1- 120 คน) 79 โรงเรียน นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน 646 ห้อง
 ขนาดกลาง (นักเรียน 121- 600 คน) 90 โรงเรียน นักเรียน 20,195 คน ห้องเรียน 953 ห้อง
 ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601- 1,500 คน) 4 โรงเรียน นักเรียน 3,083 คน ห้องเรียน 101 ห้อง
 ขนาดใหญ่พิเศษ(นักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) 3 โรงเรียน นักเรียน 6,053 คน ห้องเรียน 170 ห้อง
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3. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด แบ่งเป็น
 ขนาดที่ 1 นักเรียน 0-120 คน 79 โรงเรียน นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน 646 ห้อง
- นักเรียน 0-20 คน
= 0 โรงเรียน นักเรียน 0 คน
ห้องเรียน 0 ห้อง
- นักเรียน 21-40 คน
= 9 โรงเรียน นักเรียน 292 คน ห้องเรียน 70 ห้อง
- นักเรียน 41-60 คน
= 22 โรงเรียน นักเรียน 1,132 คน ห้องเรียน 175 ห้อง
- นักเรียน 61-80 คน
= 22 โรงเรียน นักเรียน 1,620 คน ห้องเรียน 182 ห้อง
- นักเรียน 81-100 คน
= 11 โรงเรียน นักเรียน 1,042 คน ห้องเรียน 92 ห้อง
- นักเรียน 101-120 คน = 15 โรงเรียน นักเรียน 1,660 คน ห้องเรียน 127 ห้อง
 ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน 50 โรงเรียน นักเรียน 7,573 คน ห้องเรียน 461 ห้อง
 ขนาดที่ 3 นักเรียน 201-300 คน 23 โรงเรียน นักเรียน 5,432 คน ห้องเรียน 236 ห้อง
 ขนาดที่ 4 นักเรียน 301-499 คน 14 โรงเรียน นักเรียน 5,539 คน ห้องเรียน 198 ห้อง
 ขนาดที่ 5 นักเรียน 500-1,499 คน 7 โรงเรียน นักเรียน 4,734 คน ห้องเรียน 159 ห้อง
 ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500-2,499 คน 3 โรงเรียน นักเรียน 6,053 คน ห้องเรียน 170 ห้อง
 ขนาดที่ 7 นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คน ขึ้นไป 0 โรงเรียน นักเรียน 0 คน ห้องเรียน 0 ห้อง
4. จานวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น
 ก่อนประถม
 ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 - ป. 3 )
 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6 )
 ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 )
 ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 – ม.6 )

6,846 คน
11,504 คน
11,830 คน
4,639 คน
258 คน

5. จานวนนักเรียน 35,077 คน ห้องเรียน 1,870 ห้อง
 ระดับก่อนประถม
6,846 คน
 ประถมศึกษา
23,334 คน
 มัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน) 4,639 คน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) 258 คน

431
614
614
202
9

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

431 ห้องเรียน
1,228 ห้องเรียน
202 ห้องเรียน
9 ห้องเรียน

6. จานวนบุคลากรในสถานศึกษา 2,272 คน
 ผู้บริหารสถานศึกษา 128 คน และรองผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 21 คน
 ข้าราชการครู จานวน 1,718 คน
 ลูกจ้างประจา จานวน 69 คน
 พนักงานราชการ จานวน 28 คน
 ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 308 คน
(ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 25 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (15,000) 68 คน (9,000) 100 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 44 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 3 คน ครูวิทย์-คณิต 12 คน นักการภารโรง 56 คน)
7. จานวนบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวน 66 คน (ข้าราชการ+ลูกจ้างชั่วคราว)
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8. จานวนครูจาแนกตามวิชาเอก (หลัก) ปฐมวัย 237 ประถมศึกษา 181 คณิตศาสตร์ 188 สังคม
ศึกษา 146 วิทยาศาสตร์ 180 ภาษาอังกฤษ 214 ภาษาไทย 193 และอื่น ๆ 463 คน
9. สถานศึกษา มีจานวนสถานศึกษาทั้งสิ้น 176 โรงเรียน
3. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
3.1 บุคลากรจาแนกตามเพศ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภท
ผู้อานวยการสถานศึกษา
รองผู้อานวยการสถานศึกษา
ครูผู้สอน
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างประจา (สานักงาน)
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม

ชาย
58
5
321
2
63
4
61
514

หญิง
67
20
1,389
18
1
0
211
1,706

รวม
125
25
1,650
20
64
4
272
2,160

3.2 บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุ่ม/หน่วย

ผอ.สพท.
รอง ผอ. สพท.
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
8 กลุ่มนโยบายและแผน
9 หน่วยตรวจสอบภายใน
10 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
11 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
12 กลุ่มกฎหมายและคดี
รวม

พนักงานราชการ/
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา/
ลูกจ้างชั่วคราว
1
3
6
1
8
3
8
2
7
2
10
-

ช่วย
ราชการ
-

รวม

1
-

1
3
7
11
10
10
10

6
-

1
2

1
1

7
1
3

49

11

3

0
063
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ส่วนที่ 2 การดาเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
3.ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
3.1 ID Plan
3.1.1 จัดทาหนังสือให้โรงเรียนดาเนินการแจ้งบุคลากรทุกคนจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล
(ID Plan )
3.1.2 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน ดาเนินการประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan)
3.1.3 หลังจากข้าราชการครูและบุคลากรดาเนินการประเมินตนเองและจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
รายบุคคล (ID Plan) แล้วเสร็จ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาสรุปแผนพัฒนาของข้าราชการครูและบุคลากรส่งมายังกลุ่ม
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
3.2 แผนพัฒนาบุคลากรปี 2565
3.2.1 การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร
3.2.2 กาหนดขอบข่ายของการพัฒนาบุคลากร
3.2.3 วางแผนดาเนินการพัฒนาบุคลากร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินงาน และ
แผนการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
3.2.4 กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
3.2.5 กาหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลกร
3.2.6 กาหนดระบบ วิธีตดิ ตาม และประเมินผล
3.2.7 จัดทาโครงการและเสนิผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ
3.3 การดาเนินการพัฒนาบุคลากรปี 2565
3.3.1 ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามที่ได้วางแผนไว้ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตามระยะเวลาที่กาหนด
3.3.2 แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมการพัฒนาตามความต้องการ
3.3.3 ประเมินผล หลังจากการเสร็จสิ้นการพัฒนาบุคคล หรือหลังจากสิ้นสุดโครงการ
(30 ก.ย.65)

5

ภาคผนวก
ตัวอย่าง
เอกสารอ้างอิง

สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
................................................
กลยุทธ์ที่ ๓

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

โครงการ

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ

นางวิมล สุขวัจนี นางบุญสม มีกุศล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
(SME) การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจาปี การจาหน่ายพัสดุ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ทราบถึงหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่พบบ่อย
เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานพัสดุ
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งบประมาณ
ผลการดาเนินงาน

๕0,000.-บาท ใช้ไป ๔๕,๖๕๐.-บาท คงเหลือ ๔,๓๕๐.-บาท
ดาเนินการแล้วเสร็จ เป็นไปตามแผน/โครงการ

เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง(SME)
2) บุ คลากรผู้ ป ฏิ บั ติ งาน สามารถปฏิบั ติงานในเรื่ องการจัด ซื้อจั ดจ้า ง ได้ถู กต้ อ ง เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (SME)
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
2) บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้อง เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ตัวชี้วัดความสาเร็จ/Best Pactice (และภาพถ่าย)
1 เชิงปริมาณ
1. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (SME)
การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุประจาปี การจาหน่ายพัสดุ

๒. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญาที่พบบ่อย เพื่อแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานพัสดุ
๓. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2 เชิงคุณภาพ
1. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคน สามารถนาความรู้ความเข้าใจ ที่ได้รับเกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง การวางแผนและเตรียมการ
จัดหาพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (SME) การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุและรายงานพัสดุ
ประจาปี การจาหน่ายพัสดุ นาไปพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทุกคนได้เรียนรู้ข้อปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
สัญญาที่พบบ่อย และสามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ในการดาเนินงานพัสดุเป็นไปตามพระราชบัญญัติและ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้อย่างเคร่งครัด
๓. ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้นาความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
1. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม หรื อ สนั บ สนุ น และสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปปฏิ บั ติ ง านในด้ า นพั ส ดุ ให้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ปัญหา/อุปสรรคในการดาเนินงานโครงการ

-

ข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปพัฒนาครั้งต่อไป
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมาก
ที่สุด จานวน ๒ ด้าน และระดับมากจานวน ๔ ด้าน โดยด้านที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ด้าน
ความเหมาะสมของสถานที่ รองลงมา ได้แก่ ด้านความเหมาะสมของระยะเวลา ด้านวิทยากร ด้านการนาความรู้ไป
ใช้ ด้านอาหารและเครื่องดื่ม และด้านความรู้ความเข้าใจ ตามลาดับ
ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางวิมล สุขวัจนี)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ความเห็นผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ลงชื่อ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นางกัลยา มาลัย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

ภาพกิจกรรมการดาเนินงาน
10 มิถนุ ายน 2565

วิทยากรผู้ให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ภาพถ่ ายผู้เข้ าร่ วมประชุมเชิงปฏิบัตกิ ารฯ

ภาพถ่ายร่วมแสดงความยินดีมอบเกียรติบตั รให้กบั ผู้เข้ารับการอบรม

แผนพัฒนาตนเอง ประจาปีการศึกษา 2564
ID PLAN (INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ที่
/ 2564
วันที่ 1 มิถุนายน 2564
เรื่อง ขออนุมัติแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (Individual Development Plan : ID Plan)
ปีการศึกษา 2564
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ตามที่โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) ได้มอบหมายให้คณะครูทุกคนจัดทาแผนพัฒนาตนเอง
(Individual Development Plan : ID Plan) ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อให้เกิดการวางแผนในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเกิดผลดีแก่ตนเองและหน่วยงานราชการ สอดคล้องกับนโยบาย
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ดังนั้น ข้าพเจ้า นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทอง ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan :
ID Plan) ประจาปีการศึกษา 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ปีการศึกษา 2564

(นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทอง)
ครู วิทยฐานะชานาญการ

ความเห็นผู้อานวยการโรงเรียน
 ทราบ
 อื่น ๆ .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

(นางดวงภัทร สุนิมิตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

คานา
ตามที่ ก.ค.ศ. ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สาย
งานการสอน (ว22/2560) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่องทุกปี โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น โดยกาหนดหลักเกณฑ์ ให้ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้ประเมินตนเองตามแบบ ที่ ก.ค.
ศ. กาหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนการพัฒนาตนเองเป็นรายปี ตามแบบที่ส่วนราชการกาหนด และเข้ารับการ
พัฒนาตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
กระทรวงศึกษาธิการ มุงเนนใหครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทํ า ใหผู ป ฏิ บั ติ ง านสามารถรู จุ ด เดน จุ ด ดอยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองใหสอดคลองกับความตองการจําเปนของ
ของหนวยงานและของตนเองอยางแทจริง ทั้งนี้ ครูจึงตองมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในการจัดหองเรียน
ที่มีคุณภาพ (Individual Development Planning : ID Plan) เพื่อเปนการพัฒนาที่สนองตอบ ตองการ
แตละบุคคล สนองความสนใจในรู ปแบบวิธีก ารพัฒนา ก็จะสงผลตอสมรรถนะในการปฏิบั ติหนาที่ ที่ มี
ประสิทธิภาพตอไป และเปนการพัฒนาที่ต่อเนื่องจนทําใหการปฏิบัติหนาที่มีความสมบูรณ มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อันนําไปสู การพัฒนาตนเองใหเปนครูมืออาชีพที่มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานอยางแทจริง สามารถตรวจสอบได และพัฒนาสูความเปนวิชาชีพตอไป

นาฏยา ศรีโพธิ์ทอง
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะชานาญการ
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แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
---------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ นางนาฏยา
ชื่อสกุล ศรีโพธิ์ทอง
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชานาญการ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม.บริหารการศึกษา
√ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
วิชาเอก กศ.บ.สังคมศึกษา
√ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
วิชาเอก ศษ.ม.บริหารการศึกษา
เข้ารับราชการวันที่
3 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
อายุราชการจนถึงปัจจุบัน
8 ปี 7 เดือน
เงินเดือน อันดับ คศ.2
อัตราเงินเดือน 28,180 บาท
สถานที่ทางาน
1.สถานศึกษา/ หน่วยงาน โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2. สถานศึกษา/ หน่วยงาน ข้าพเจ้าไม่เคยมีการโอน/ย้าย (หากมีการโอน/ย้าย)
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
1. กลุ่มสาระที่สอน สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. กลุ่มสาระที่สอน ประวัติศาสตร์
จานวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 กลุ่มสาระที่สอน คณิตศาสตร์
จานวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
4. กลุ่มสาระที่สอน สุขศึกษาพลศึกษา
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
5. กลุ่มสาระที่สอน การงานอาชีพ
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
6. กลุ่มสาระที่สอน ศิลปะ
จานวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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7. กิจกรรมบูรณาการ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
จานวน 2 คาบ / สัปดาห์
8. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์
9. กิจกรรม English is fun (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
จานวน 2 คาบ / สัปดาห์
10. หน้าที่พลเมือง
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์
11. กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์
12. กิจกรรมชุมนุมประวัติศาสตร์
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์
13. กิจกรรมแนะแนว
จานวน 1 คาบ / สัปดาห์
รวม 26
คาบ / สัปดาห์
งานที่ได้รับมอบหมาย
1. ปฏิบัติหน้าที่ครูประจาชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 2
- จัดทาเอกสารธุรการในชั้นเรียนให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- จัดทาและวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศผู้เรียนรายบุคคล

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

-วิเคราะห์หลักสูตร กาหนดหน่วยการเรียนรู้และดาเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-จัดทาการเรียนรู้ แผนการจัดประสบการณ์ แผนการเรียนรู้บูรณาการ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและมีความสมดุล
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรมและค่านิยม
-จัดทาและพัฒนาการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
-จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการทางปัญญา กระบวนการคิด การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ การจัดทาโครงงาน การ
จัดทาหนังสือเล่มเล็กส่งเสริมการอ่าน ส่งเสริมการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
-วัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริง
-พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดี มีปัญญา และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
-พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ทันต่อเหตุการณ์ เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม รักและเมตตาศิษย์ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเชื่อที่ว่า ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
-ควบคุมดูแลนักเรียนและภายในชั้นเรียน
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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2. ครูประจากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มงานบริหารวิชาการ
1. งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในภาพรวมของสถานศึกษา
-จัดทาเอกสารเพื่ออานวยความสะดวกแก่ครูอาจารย์ในการทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
-ประสานความร่วมมือทั้งในและนอกโรงเรียน ในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยและเผยแพร่ผลการวิจัย
-จัดทาทะเบียนงานวิจัยของครู้/โครงงานของนักเรียน
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
-รับผิดชอบ/ตู้เก็บเอกสาร งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
-ดาเนินในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
-ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2. งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องสมุด , สวนสวยกินได้
- สารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น และเขตพื้นที่ จัดทาเอกสารเผยแพร่
- ประสานงานและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงเวลาเรียน
- รวบรวมสถิติการใช้ของแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
- ดูแลบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ประจาห้องต่างๆ
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
-ดาเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานนิเทศการศึกษา
- จัดระบบดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนภายในสถาศึกษา
-ดาเนินการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานศึกษา
-ประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถาศึกษา
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานการนิเทศการศึกษา
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการนิเทศการศึกษา
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการนิเทศการศึกษา
-ดาเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
-ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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4.งานห้องสมุด
-วางแผนการปฏิบัติงานของห้องสมุดและดาเนินการเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
-จัดหา จัดซื้อหนังสือ สื่อ สาหรับการศึกษาค้นคว้า ให้เพียงพอ
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน
-ดูแลจัดระบบ ระเบียบและทาความสะอาดห้องสมุด สอดคล้องกับกิจกรรม 5 ส.
-พัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ทันสมัย
-จัดระบบหนังสือ การยืม การคืน หนังสือให้ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศการใช้ห้องสมุด
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
5.หัวหน้างานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
-ออกแบบและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
-รายงานผลการจัดกิจกรรมทุกเดือน
-กาหนดตารางกิจกรรมตามความเหมาะสม
กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
1.หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ
- ตรวจสอบ กลั่นกรองงานบริหารงบประมาณ ก่อนนาเสนอผู้อานวยการ
- รวบรวมโครงการ ที่เกี่ยวข้องการบริหารเงิน งบประมาณ จัดทาแผนบริหารงบประมาณ
- ควบคุมการบริหารเงินงบประมาณตามแผนบริหารงบประมาณ
- ดาเนินการบริหารการจัดสรรงบประมาณและจัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับจัดสรรงบประมาณ
- ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อานวยการโรงเรียนในการดาเนินการก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2.งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
-ดาเนินการจัดทาและเสนอของบประมาณ
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
-รับผิดชอบห้อง/ตู้เก็บเอกสาร งานการจัดทาและเสนอของบประมาณ
-ดาเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
3.งานการบริหารการเงิน
4.หัวหน้างานการบริหารบัญชี
- จัดทาใบสาคัญการลงบัญชีทุกประเภท
- จัดทาและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
- จัดทาทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นๆทุกประเภท
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- จัดทาบัญชีการเงินของโรงเรียน
-รวบรวมและจัดเก็บอกสารการเบิกจ่ายเงินทั้งหมด
-การจัดทารายงานทางการเงินและงบการเงิน รายงานในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-budget)
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานบัญชี
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานบัญชี
-รับผิดชอบห้อง/ตู้เก็บเอกสารงานบัญชี
- ดาเนินการในส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
1. งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
-งานเครื่องราชอิศริยาภรณ์
-การจัดทาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ งานเครือ่ งราชฯ
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานเครื่องราชฯ
-รับผิดชอบห้อง/ตู้เก็บเอกสารงาน เครื่องราชฯ
-ดาเนินการส่วนของงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
- ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและครูที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
-จัดให้มีระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา
- พัฒนาบุคลากรให้ความรู้ ความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
- ประสานงาน เผยแพร่ข้อมูล ให้ความร่วมมือและสนับสนุนงานวิชาการแก่เครือข่ายของสถานศึกษาและ
ต้อนสังกัดอย่างต่อเนื่อง
2.งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
-วางแผนการดาเนินงานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
-สารวจจัดทาข้อมูลความต้องการของชุมชน ในการบริการการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
-ให้บริการด้านการศึกษาแก่ชุมชน
-ประสานงานชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาการศึกษา ด้านอุปกรณ์งบประมาณบุคคล
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
-ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย แก่ชุมชน
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3.งานกิจการนักเรียน
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ
- กิจกรรมงานวันสาคัญ
- กิจกรรมสภานักเรียน
- กิจกรรมป้องกันสารเสพติด
- กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
- กิจกรรมองค์กรคุณธรรม
4.หัวหน้างานสหกรณ์
-จัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน
-จัดกิจกรรมโดยให้นักเรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม ในรูปคณะกรรมการทางาน
-จัดให้มีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานกิกจรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน และมีการบันทึกเป็น
หลักฐาน โยถูกต้องตามระบบบัญชีสหกรณ์ หรือข้อตกลงที่โรงเรียนกาหนดขึ้น
-เผยแพร่กิจกรรมสหกรณ์ให้ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนทราบถึงกิจกรรมและประโยชน์ที่
สมาชิกจะได้รับ
-รายงานผลการดาเนินการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ให้คณะครู สมาชิกทราบและดาเนินการขยาย
กิจกรรมตามข้อตกลงของคณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้า
-ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โครงการ / กิจกรรม ที่รับผิดชอบ
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
2. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
3. โครงการสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน
ผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. ผลที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้
ข้าพเจ้า นางนาฏยา ศรีโพธิ์ทอง ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสาคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการเรียนรูท้ ี่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ (active learning) และมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียน
ได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559
ถึงปีการศึกษา 2563 ในประเด็นดังนี้
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- การเรียนการสอนตรงกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
-การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน และ
บริบทของท้องถิ่น
- การจัดการเรียนการรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 รูปแบบสองภาษาตามโครงการ English Bilingual Education (EBE) ของสถาบันภาษาอัง กฤษ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 มี
ความหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย พัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการ การสอนแบบไตรสิกขา การสอนแบบโครงงาน ใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการ
เรียนรู้ และประเมินการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล
- การจัดการเรียนการรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานคุณธรรม
-การจัดการเรียนการรู้ในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการรูปแบบ STEAM design process
-การจัดการเรียนการสอนแบบออลไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19
-มีแนวทางในการบริหารจัดการชั้นเรียนและจัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่เหมาะสม และช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ของนักเรียน
- มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน
ควบคู่กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่กาหนด และนาผลการวัดและประเมินผลไป
ใช้พัฒนาผู้เรียน หรือปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนที่มีข้อบกพร่อง
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- งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้
1.วิจัยเรื่องการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่องพุทธประวัติ ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพือ่ แก้ปัญหา
พฤติกรรมทางการเรียนของนักเรียน ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2. การทาวิจัยสังคมมิติเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน
3. การศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัยแล้วนามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ. ราษฎร์บารุง)
4. การสอนซ่อมเสริม พัฒนาทักษะการอ่านการเขียน สาหรับนักเรียนกลุ่มกลาง ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
5.พัฒนาลายมือผ่านกิจกรรมลายมือหนูสวยจากการทา PLC
6.แก้ไขปัญหาผู้เรียนขาดคุณธรรมโดยการสอนแบบโครงงานคุณธรรม เรื่อง ลดแย่งแข่งกดคอม ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
2.ผลที่เกิดจากการพัฒนาวิชาการ
-จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ พัฒนานวัตกรรมทั้งประเภทสื่อ และประเภทวิธีการ ดังนี้ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการและการถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตสื่อBig Book
และโมเดลการแบ่งพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาผู้เรียนและประยุกต์เข้ากับแหล่งการ
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เป็นคณะวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคนคุณธรรม
-เป็นคณะวิทยากรร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับการทา PLC ให้กับคณะศึกษาดูง านจากโรงเรียนในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1
-เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ระดับอาเภอ
- เข้าร่วมเป็นครูแกนนาโครงการสนับสนุนพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา TSQP รุ่นที่ 2 ใน
เครือข่ายมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม
3.ผลที่เกิดกับผู้เรียน
- นักเรียนมีผลการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การคิดวิเคราะห์ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในรายวิ ช าสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 ผ่ า นเกณฑ์ ต ามค่ า เป้ า หมายที่
สถานศึกษากาหนด และประเมินนักเรียนรายบุคคล
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- ผลจากการเรียนรู้
ที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

รายการ
กิจกรรมตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
ครั้งที่ 22 ประจาปี 2558 ระดับจังหวัด
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ระดับอาเภอ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 18 ระดับอาเภอ
กิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 18
ระดับอาเภอ
กิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 18
ระดับอาเภอ
กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3
กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6
กิจกรรมประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน

รางวัล

ปี
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

เข้าร่วม

2559

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม 310 ประเทศไทย

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

2559

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

2559

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

2559

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

2559

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

รองชนะเลิศ
อันดับ2

2559

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม

2559

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชนะเลิศ

2559

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

10

ที่
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

รายการ
กิจกรรมตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ครั้ง
ที่ 23 ประจาปี 2560 ระดับจังหวัด
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3 โครงการทีเอสเทค ส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ครั้งที่ 19 ระดับอาเภอ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการทีเอสเทค ส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ครั้งที่ 19 ระดับอาเภอ
กิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 19
กิจกรรมประกวดแข่งขันมารยาทไทย กลุ่มสาระสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 โครงการทีเอสเทค ส่งเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 19
ระดับอาเภอ
กิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรม
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (Child Show) ระดับเขต
พื้นที่
กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่1-3
กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม (ระดับจังหวัด) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัล

ปี
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

เข้าร่วม

2560

สโมสรไลออนส์สากลภาค
รวม 310 ประเทศไทย

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

2560

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญทอง

2560

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

2560

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

2560

อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน

2560

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เข้าร่วม

2560

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม

2560

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

11

ที่
18
19
20
21

22

23

รายการ
การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561 ช่วงชั้นที่ 1
การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2561 ช่วงชั้นที่ 2
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
ระดับจังหวัดประจาปี 2561
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3 โครงการ
TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ
การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6 โครงการ
TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ1
การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป.1-ป.3
โครงการ เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.4-ป.6 โครงการ
24 เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ปีการศึกษา 2561
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
25
ระดับภาค ประจาปี 2561
26 สอบไล่ได้ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. 2561
27 กิจกรรมประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระภาษาไทย
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์ภาษาไทย
ประจาปี2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน

รางวัล

ปี
การศึกษา

เข้าร่วม

2561

เข้าร่วม

2561

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

2561

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

2561

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

รองชนะเลิศ
อันดับ1

2561

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

2561

รางวัลระดับ
เหรียญทอง

2561

เข้าร่วม

2561

ธรรมศึกษาชั้น
โท
รางวัลชนะเลิศ

2561
2562

หน่วยงานที่มอบ
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชน

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชน
สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
อาเภอนครหลวง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

12

ที่

29

30

31

32

รายการ
กิจกรรมการแข่งขันตามโครงการสืบสานและส่งเสริม
พระพุทธศาสนากิจกรรมประกวดบรรยายธรรมเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ
นทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจาปี
2562 ระดับจังหวัด
การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน
ระดับจังหวัดประจาปี 2562
กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยน
บอล ระดับชั้น ป.1-ป.3 โครงการ TS TECH ส่งเสริม
ความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ครั้งที่ 21
กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3
โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21

กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.4-ป.6
33 โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21
กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
34 โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21

รางวัล

ปี
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

รางวัลชนะเลิศ

2562

องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม

2562

โครงการสารานุกรมไทย
สาหรับเยาวชน

รางวัลระดับ
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

2562

สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

รางวัลระดับ
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
รางวัลระดับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รางวัลระดับ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศ
อันดับ 2
รางวัลระดับ
เหรียญทอง

กิจกรรม ประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.4-ป.6
35 โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21
กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.3
รางวัลระดับ
36 โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพ เหรียญทองแดง
และความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21
การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป.1-ป.3
37
รางวัลระดับ
โครงการ เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงาน
เหรียญทอง
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

13

ที่

รายการ

เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
39 รัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประจาปี 2563 ประเภททีม
5 คน ระดับจังหวัด
การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจาปี
40
งบประมาณ 2562 ช่วงชั้นที่ 1
41

รางวัล

ปี
การศึกษา

หน่วยงานที่มอบ

เข้าร่วม

2562

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้าร่วม

2562

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานอง
รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2
สรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด

2563

42

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ระดับจังหวัด

รางวัลชมเชย
อันดับ 2

2563

43

การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานอง
สรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์

รางวัลชมเชย

2563

44

การประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ 2563 ช่วงชั้นที่ 1 (อันดับที่ 7)

เข้าร่วม

2563

สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม
กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม
กรมศาสนา กระทรวง
วัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์
ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัย
ชนะสงคราม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.ผลที่เกิดกับสถานศึกษา
รางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้แก่
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับอาเภอ
ประจาปีการศึกษา 2559
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมประกวดบรรยายธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 -3 ระดับจังหวัด
ประจาปี 2559
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ระดับอาเภอ
ประจาปีการศึกษา 2560
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- ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับอาเภอ
ประจาปีการศึกษา 2560
- ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาไทย ระดับกลุ่มโรงเรียน ประจาปีการศึกษา 2560
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบคาถามสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน ระดับจังหวัด
ประจาปี 2561 และเป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับภาค
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดเล่านิทานคุณธรรมระดับชั้นป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 โครงการ เปิดโลก
มหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
-ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นป.4-ป.6 โครงการ เปิดโลกมหกรรมวิชาการและ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 จากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา
เขต 1
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมประกวดคัดลายมือ กลุ่มสาระภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โครงการรักษ์
ภาษาไทย ประจาปี2562 ระดับกลุ่มโรงเรียน เป็นตัวแทนแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันตามโครงการสืบสานและส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมประกวดบรรยาย
ธรรมฌฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจาปี 2562 ระดับจังหวัด
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับชั้น ป.1-ป.3 โครงการ TS
TECH ส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21 เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา
-ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรม เล่านิทานคุณธรรม ระดับชั้น ป.1-ป.3 โครงการ TS TECH ส่งเสริมความสามารถตาม
ศักยภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการ ครั้งที่ 21เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับเขตพื้นที่การศึกษา และได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง อันดับ 6 ในโครงการ เปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562
-ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญ ญะ ประเภททีม
โรงเรียน ระดับจังหวัด จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ปี
การศึกษา 2563
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-ได้รางวัลชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาค
คณะสงฆ์ จากกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ปีการศึกษา 2563
รางวัลในด้านอื่นๆ ได้แก่
- ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดกลาง “ระดับดี” ปี 2560
- ได้รับรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษและการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กปีการศึกษา 2561
-ได้รับรางวัล ครูดี ประจาปี 2562 จากสานักงานส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ได้รับรางวัลสถาศึกษาขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง กว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 โครงการ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประเภท การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา 2562
-ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มี คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมระดับประเทศ โครงการ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประเภท การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่
3 ปีการศึกษา 2562
-ได้รับรางวัลสถานศึกษาขนาดกลางที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ปีการศึกษา 2562 โครงการ ยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนเพื่ อทดสอบทางการศึก ษาระดั บชาติ ประเภท การทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติ ขั้นพื้ น ฐาน
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
-ได้รับรางวัลสถานศึก ษาที่ มี คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่ ม สาระ สูง กว่าคะแนนเฉลี่ ยรวมระดั บประเทศ โคร งการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประเภท การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้ น
พื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562
-รางวัลการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ระยะเวลารับรองระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึง
9 ธันวาคม 2565
-ได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปี 2563
-ได้รับรางวัลชมเชยในการเข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประจาปี
2563 ประเภทโรงเรียน ระดับจังหวัด
-ได้รับรางวัล ครูดี ประจาปี 2563 จากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
-ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีวันลา ในงานวันครู ประจาปี 2564 จากสมาคมผู้บริหารสถานศึกษานครหลวง
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-ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ ทานองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด ประจาปี 2564
-ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ ทานองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับภาคคณะสงฆ์ ประจาปี 2564
-ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนดี เด่น ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทานองสรภัญ ญะ การประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญ พระ
รัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประเภททีม 5 คน ประจาปี 2564
5. ผลที่เกิดกับชุมชน เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและผู้นาชุมชน จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษา บริบทท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง โดยวิเคราะห์
หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้มีความสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา และ
ความเป็นท้องถิ่น ซึ่งมีความแตกต่างในสัญชาติ อาชีพของคนในชุมชน มีประเพณีและวัฒนธรรม ที่แสดงความถึงเป็น
ท้องถิ่น และนามาออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทถ้องถิ่นในรายวิชา
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม ชื้นประถมศึกษาปีที่ 2 เช่น หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ แผนการ
จัดการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง นักเรียนได้สารวจร้านค้าในชุมชน
หมู่ 2 ตาบลปากจั่น เรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกิจกรรมประเพณี
ต่างๆกับชุมชน เช่น กิจกรรมเข้าวัดทาบุญทุกวันพระ ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณี
สงกรานต์ การทอดผ้าป่า ทอดกฐิน ตลอดจนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ กิจกรรมวันสาคัญ ได้แก่ กิจกรรมวันแม่
กิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงกระตั้วแทงเสือโดยมีปราชญ์
ชาวบ้านมาช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียน ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน ส่งผลให้ชุมชนเชื่อมั่นและยอมรับ พร้อมทั้งให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละ
ภาคเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนและเพื่อหาแนวทางในการร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ
พัฒนาทางวิชาการให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน
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รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 1

อันดับ
ความสาคัญ
1

สมรรถนะ
ที่จะพัฒนา

วิธีการ /
รูปแบบการพัฒนา

1. การจัดการเรียนรู้ ด้าน อบรมออนไลน์หลักสูตร
การออกแบบการจัดการ การจัดการเรียนการสอน
ฐานสมรรถนะ สาระการ
เรียนรู้
เรียนรู้คณิตศาสตร์
2. การพัฒนาตนเองและ สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และ
พัฒนาวิชาชีพ
เทคโนโลยีร่วม(สสวท)กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ)
38แห่ง

ระยะเวลาในการพัฒนา
เริ่มต้น
พฤษภาคม
2564

สิ้นสุด
พฤษภาคม
2565

การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน
-

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ได้รับประมวลความรู้ด้าน
การจัดการเรียนการสอน
2.ได้รับประมวลความรู้ด้าน
การพัฒนาตนเองและพัฒนา
วิชาชีพ
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ประวัติการเข้ารับการพัฒนา (ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา)
ลาดับ
เรื่อง
ที่
1. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบัญชี หลักสูตรการบันทึก

จานวน
หมายเหตุ
ชั่วโมง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10
รายการบัญชีของสถานศึกษา ตามระบบการควบคุมการเงิน
ประถมศึกษา
ของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2559 พระนครศรีอยุธยา เขต1

2.

อบรมหลักสูตรพัฒนาคุณภาพด้วยระบบด้วยระบบ
e-Training ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 6 หลักสูตร
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

3.

5.
6.

สานักงานคณะกรรมการ

10

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

10

20

นาง วันที่ 3-4 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

เข้าร่วมโครงการอบศีลธรรม ค่ายพุทธบุตร
ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ.ศ.2560
อบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และ
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วัดละมุด อาเภอนครหลวง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

20

อบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ณ โรง
แรมวรบุรี วันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ.2560

4.

หน่วยงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาโรงเรียนด้วยกระบวนการ
Growth Mindset” ณ ห้องประชุมโรงเรียนตะโกดอนหญ้า

10

19

ลาดับ
เรื่อง
ที่
7. อบรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง สร้างเสริมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม -11 กันยายน พ.ศ.2560
8
การอบรม การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ
ใหม่ NEW DLTV และผ่านเกณฑ์ประเมินผลสัมฤทธิ์จาก
การอบรม วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
9
10

11

12

13

15

หน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช

จานวน
หมายเหตุ
ชั่วโมง
20

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

10

สภาวัฒนธรรมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
นครหลวง

10

สานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการ
ศูนย์บริการวิชาการ
จัดการเรียนรู้ STEM Education ตามแนวคิด Active
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
Learning สาหรับ ครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ
วิโรฒ
ประถมศึกษา วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2561
เป็นคณะวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายยุวชนคน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณธรรม วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการรู้อัตลักษณ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ของนักเรียนชาวอยุธยา 27 มกราคม 2562
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1

12

อบรมมารยาทไทยโครงการอบรมมารยาทไทย
ประจาปี 2561 วันที่ 20 มิถุนายน 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอาเภอนครหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2561
วันที่ 16 กรกฎาคม 2561
การอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการ
เรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในสาระการเรียนรู้
ศาสนาศีลธรรมและจริยธรรมสาหรับครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ระดับประถมศึกษา วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2561

10

20

6

20

ลาดับ
ที่
16
17

18

19

20

21

22

23

เรื่อง

หน่วยงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง จิตตปัญญาศึกษา
(หลักสูตร 12 ชั่วโมง) วันที่ 25-26 เมษายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการบริหารจัดการนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค Thailand 4.0
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะ ว 21 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้น
ประถมศึกษา (หลักสูตร 12 ชั่วโมง)
วันที่ 15-16 มิถุนายน 2562
การอบรมเชิงปฏิบัติการการนิเทศภายในสถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์บริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

จานวน
หมายเหตุ
ชั่วโมง
12
12

12

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต๑
เครือข่ายสุจริตไทย

ผ่านการอบรมหลักสูตรสาหรับข้าราชการผ่านระบบ
E-Learning จาก www.thaihonesty.org
วันที่ 2 กันยายน 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คุณภาพครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุ
ประถมศึกษา
ปัญญา Multiple Intelligences (MI) ด้วยแนวคิด
พระนครศรีอยุธยา เขต1
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู(PLC)
วันที่ 15 ธันวาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู หลักสูตร
สถาบันคุรุพัฒนา
ระบบวิเคราะห์พฤติกรรมผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู้รายบุคคล (Habitscan-Types of Learners) 14
ชั่วโมง วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา
ประวัติศาสตร์ศิลปะ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

6

10

6

14

10

21

ลาดับ
ที่

เรื่อง

24

การทดสอบวัดความรู้การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV) วันที่ 17 เมษายน 2563

25

การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
วันที่ 22 เมษายน 2563

26

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถ เรื่อง โรงเรียนคุณธรรม
วันที่ 3 พฤษภาคม 2563

27

การอบรมหลักสูตรอบรมออนล์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
สาหรับครูประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

28

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถเรื่องหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ 2560)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น การวัดและประเมินผล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

29

30

การทดสอบวัดความรู้ความสามารถ ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

31

การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (DLTV)ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563
การอบรมหลักสูตรอบรมออนล์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคานวณ
สาหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 24 พฤษภาคม 2563

32

33

อบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
คุณธรรม วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2563

หน่วยงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จานวน
หมายเหตุ
ชั่วโมง
6

6

6

12

6

6

6

6

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

12

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

12

22

ลาดับ
เรื่อง
ที่
34 ผ่านการทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์ หลักสูตรทั่วไป
วันที่ 19 สิงหาคม 2563
35

36
38

38

39

40

41
42

หน่วยงาน

จานวน
ชั่วโมง
6

สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมและพัฒนาครู
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6
จิตวิทยาประจาสถานศึกษา วันที่ 17 กันยายน 2563
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต1
เข้าร่วมโครงการทิพยสืบสานรักษา ต่อยอด นวัตกรรมศาสตร์
ศูนย์คุณธรรม
24
พระราชา ครั้งที่ 10 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563
(องค์การมหาชน)
อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการเรียนรู้และการ
บริษัท อักษรเอ็ดดูเคชั่น
3
พัฒนาการสร้างนวัตกรรมขั้นพืน้ ฐานด้วยรูปแบบ Project
จากัด (มหาชน)
Based Learning (PBL) เน้นการสอนและเทคนิคการสร้าง
โครงงาน วันที่ 26 ธันวาคม 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างการเรียนรู้และการ
สมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
6
พัฒนาการสร้างนวัตกรรมขั้นพืน้ ฐานด้วยรูปแบบ Project
นครหลวง
Based Learning (PBL) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อาเภอนครหลวง วันที่ 26 ธันวาคม
2563
การอบรม เรื่อง Open Broadcaster Software (OBS)
โรงเรียนวัดละมุด
6
เบื้องต้น สาหรับการเรียนการสอนออนไลน์
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
วันที่ 12 มกราคม 2564
เข้าร่วมกิจกรรม PLC Happy Live ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
1
แบ่งปันการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19
ทางการศึกษา(กสศ.) และ
วันที่ 28 มกราคม 2564
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
12
เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 65
พ.ศ 2564 (รูปแบบออนไลน์)
ผ่านการเรียนออนไลน์หลักสูตร ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาด
ทางดิจิทัล (New normal life and digital quotient)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6

หมายเหตุ

23

ส่วนที่ 2 ความต้องการในการพัฒนา
1. หลักสูตรใดที่ท่านต้องการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรออนไลน์ รหัส
หลักสูตรที่ได้รับจากสถาบันคุรุพัฒนา
จานวน 20 ชั่วโมง จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วม(สสวท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ)38แห่งทั่วประเทศ วันที่ 10-11
พฤษภาคม 2564 ศูนย์อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
2. เพราะเหตุใดท่านจึงต้องการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้
ข้าพเจ้าได้ศึกษาในส่วนหน้าของหลักสูตรรหัส
จาก ระบบการอบรมออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งหลักสูตรนี้ ได้กาหนดกรอบในการอบรมตามประมวลความรู้
ที่ข้าพเจ้าต้องการนามาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตร
ด้านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสมรรถนะของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิด
ทักษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาที่สอนได้
2.พัฒนาการวิเคราะห์สมรรถนะของผู้เรียนเพื่อนามาออกแบบการจัดการเรียนรู้(แผนการจัดการเรียนรู้)
รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิด สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
3. การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ สู่ครูไทยแลนด์ 4.0 ให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาตนเองในรายวิชาที่สอน(วิชาคณิตศาสตร์)ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ตรงกับ
วิชาเอก เพื่อนามาจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
มากยิ่งขึ้น
3. ท่านคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ ข้าพเจ้าคาดหวังองค์ความรู้
จากการเข้ารับการพัฒนา ในประเด็นดังนี้
การพัฒนาศักยภาพให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่สาหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 พัฒนาความสามารถในการ
จัดการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมากยิ่งขึ้น
ตามตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
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ด้านความรู้ : เกิดการเรียนรู้ด้านสมรรถนะผู้เรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งนาผลการพัฒนาสู่การ
วิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ นาไปสู่กระบานการจัดการเยนการสอนที่เน้นให้เกิดทักษะและสมรรถนะทาง
คณิตศาสตร์ และนาประสบการณ์เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ จนเกิดองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วม
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทักษะ : มีความสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ เขียนแผนและวิเคราะห์แผนการจัดการเรียนรู้ตาม
สมรรถนะผู้เรียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ สร้างนวัตกรรมจากการปฏิบัติที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ของผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและพัฒนานวัตกรรมให้เป็น
ต้นแบบการเรียนรู้แก่เพื่อนร่วมวิชาชีพ
ความเป็นครู : เข้าร่วมและเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สร้างเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ รายวิชาคณิตศาสตร์กับกลุ่มครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สร้างวัฒนธรรมทางการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงต่อวงวิชาชีพ
2.ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ
- การพัฒนาตนเอง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ และ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ที่สอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงาน
- ข้อสนเทศในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (ว 22/2560)
4.ท่านจะนาความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการสอนของท่านอย่างไร
ข้าพเจ้าจะนาความรู้จากหลักสูตรไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.เพื่อนาองค์ความรู้จากหลักสูตรไปใช้ในการจัดทาและพัฒนาหลักสูตร จัดการเรียนรู้ ด้านการออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีการปรับปรุงหลักสูตรด้านมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และสมรรถนะ
ของผู้เรียน เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการวิเคราะห์
สมรรถนะของผู้เรียนเพื่อนามาออกแบบการจัดการเรียนรู้(แผนการจัดการเรียนรู้)รายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาให้
ผู้เรียนเกิด สมรรถนะทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน
2. เพื่อนาความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาพัฒนานักเรียนให้มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาคณิศาสตร์ ได้แก่ การคิด/แปลงปัญหา การใช้คณิศาสตร์ การตีความและประเมิน
การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่เมื่อผู้เรียนได้ฝึก
จนชานาญแล้ว จะมีสมรรถนะในด้านต่างๆ ที่จะใช้ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือไม่เคยเผชิญหน้ามาก่อนในอนาคต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา 2564
Self Assessment Report

SAR

นางสาวเบญจพร บุญนุช
- ตาแหน่ง ครู -

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report: SAR)

ปีการศึกษา 2564
ผู้รายงาน

ชื่อ นางสาวเบญจพร บุญนุช
ตาแหน่ง ครู

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ที่
……….. /2565
วันที่ 1 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report )
............................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ด้วยข้าพเจ้า นางสาวเบญจพร บุญนุช ตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการงาน
สอนและงานพิเศษอื่นๆ ในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) ได้สาเร็จลุล่วงแล้ว จึง
ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ...............................................
(นางสาวเบญจพร บุญนุช)
ตาแหน่ง ครู

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ............................................................
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวศิริยาภรณ์ ตุ้ยเต็มวงศ์)
(นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่น)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................
(นางดวงภัทร สุนิมิตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

คานา
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกาหนดตลอดจนเป็นสารสนเทศทาง
การศึกษาของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ข้าพเจ้า ในฐานะครู ผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานใน
ด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาตนเอง ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง โรงเรียนและชุมชน
ในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา
2564 ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การดาเนินงานของข้าพเจ้าในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา ประสบ
ผลสาเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
ตนเอง ในปีต่อ ๆ ไป ให้ดีขึ้นโดยลาดับ

เบญจพร บุญนุช
1 เมษายน 2565

สารบัญ
หน้า
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
1.2 เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/โครงการเด่น

1
1
1

ตอนที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง

3

2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อ
2.3 งานวิจัย / งานวิจัยในชั้นเรียน
2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย / ทัศนศึกษา/ ดูงาน
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
3.4 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.6 การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ
3.7 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.8 ผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ตอนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่/ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

3

ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 ผลงานของนักเรียนที่สอน/เป็นที่ปรึกษา

23
23
28

ตอนที่ 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ภาคผนวก
- รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- รูปภาพการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง
- รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
- เกียรติบัตร

29
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38
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รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง
สาหรับข้าราชการครู
ปีการศึกษา 2564
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นางสาวเบญจพร
นามสกุล บุญนุช
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ รับเงินเดือนอันดับ ค.ศ.1 อัตราเงินเดือน 18,490 บาท
อายุ 30 ปี
ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 2 ปี 10 เดือน
ที่อยู่ตามภูมิลาเนา 113/1 หมู่ 5 ตาบลแม่จะเรา อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 63140
ที่อยู่ปัจจุบัน 4/33 หมู่บ้านบ้านสวนฟินิกซ์ ซอย 4 หมู่ 14 ตาบลคลองสอง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 082 - 9470197
E-mail benjaphorn.b25@gmail.com
วุฒิการศึกษา
 เทียบเท่า/อนุปริญญาตรี ................................. วิชาเอก .....................................
 ปริญญาตรี
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
 ปริญญาโท
สาขา ................................. วิชาเอก ....................................
 ปริญญาเอก
สาขา .....................................................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................

1.2 เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/โครงการเด่น
ประเภทผลงาน
เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบรางวัล
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่/ภาค/ประเทศ)
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจาปีการศึกษา 2563
สานักงานคณะกรรมการ
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2564
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา /
ผู้ฝึกสอนดีเด่น “ด้านการสวดมนต์หมู่ฯ ทานอง
กรมการศาสนา
สรภัญญะ” การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
กระทรวงวัฒนธรรม
รัตนตรัย ประเภททีมโรงเรียน ระดับจังหวัด
รางวัลชมเชย ระดับประถมศึกษา / ครูผู้เข้าร่วม
กิจกรรม การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระ
กรมการศาสนา
รัตนตรัย ทานองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน
กระทรวงวัฒนธรรม
ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 2

2
ประเภทผลงาน
เกียรติบัตร

ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่/ภาค/ประเทศ)
รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ในโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท

หน่วยงานที่มอบรางวัล
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน

3
ตอนที่ 2
ข้อมูลการพัฒนาตนเอง
ในปีการศึกษา 2563 ได้พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบและในงานที่รับผิดชอบ โดยมีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทาให้เกิดความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาต่อ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ
กรศึกษาค้นคว้าจากสื่อ วิธีการอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการที่ทาให้เกิดความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น ดังนี้

2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
(ครูต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ที่

เรื่อง

จานวน
สถานทีจ่ ัด
(ชม.)

การนาผล
ไปพัฒนางาน

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

22
สิงหาคม
พ.ศ. 2564

6

อบรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ การ
ออนไลน์ เรียนการสอนและ
พัฒนาตนเอง โดยนา
ความรู้
มาสอดแทรกในการ
จัดการเรียนการสอนใน
แต่ละรายวิชา

2 การประชุมการวิจัย
สานักงาน
ทางการศึกษา
เลขาธิการสภา
ระดับชาติ ครั้งที่ 16
การศึกษา
“นวัตกรรมการศึกษา
: กล้าเปลี่ยน
สร้างสรรค์ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ไทย”
3 “เตรียมความพร้อมครู บริษัท อักษร
สู่หลักสูตรฐาน
เอ็ดดูเคชั่น จากัด
สมรรถนะ ด้วยการ
(มหาชน)
จัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ” รุ่นที่ 1

26-27
สิงหาคม
พ.ศ. 2564

16

อบรม พัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้ใน
ด้าน
นวัตกรรมทางการศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทย

2
กันยายน
พ.ศ. 2564

3

อบรม พัฒนาการเรียนการสอน
ออนไลน์ และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้ใน
ด้าน
การจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ

1 หลักสูตร
การพัฒนาต้นแบบ
แหล่งเรียนรู้เชิง
คุณธรรม

4
ที่

เรื่อง (ต่อ)

4 เตรียมความพร้อม
ทดสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ CEFR

5 Microsoft Teams
Education

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

ศูนย์พัฒนา
4
ศักยภาพบุคคล
กันยายน
เพื่อความเป็นเลิศ พ.ศ. 2564
โรงเรียน
จอมสุรางค์
อุปถัมภ์
OBEC excellent
10
center
September
2021

จานวน
(ชม.)

สถานทีจ่ ัด

การนาผล
ไปพัฒนางาน

8

อบรม
ออนไลน์

พัฒนาตนเอง
ในด้านการเตรียม
ความพร้อม เพื่อ
ทดสอบวัดผลทักษะ
ภาษาอังกฤษ CEFR

3

Online
learning

พัฒนาตนเอง
ในด้านการใช้
Microsoft Teams
เพื่อการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์
พัฒนาการเรียนการ
สอน
และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้
ในด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์
เพื่อใช้
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
(COVID-19)
พัฒนาการเรียนการ
สอน
และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้
ในด้าน
การจัดการเรียนการ
สอนรูปแบบออนไลน์
เพื่อใช้
ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

6 หลักสูตร NEXT
Normal Education
Reimagined การ
บริหารจัดการการ
เรียนการสอนออนไลน์
พร้อมประสบการณ์
จริงจากผู้บริหาร
สถานศึกษา

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศีกษาขั้น
พื้นฐานและ
บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)
จากัด

10
กันยายน
พ.ศ. 2564

3

อบรม
ออนไลน์

7 หลักสูตร กลยุทธ์การ
จัดการเรียนการสอน
และการจัดประชุม
ออนไลน์ให้มี
ประสิทธิภาพในยุค
NEXT Normal

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศีกษาขั้น
พื้นฐานและ
บริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย)
จากัด

11
กันยายน
พ.ศ. 2564

3

อบรม
ออนไลน์

5
ที่

เรื่อง (ต่อ)

8 Live สดบทไม่มี
เครื่องมือดีดีสาหรับ
ครู

สถานทีจ่ ัด

การนาผล
ไปพัฒนางาน

วัน เดือน ปี

สถาบัน
Starfish
Academy

11
กันยายน
พ.ศ. 2564

1.30

อบรม
ออนไลน์

พัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้
ในด้านการจัดทา
เครื่องมือหรือสื่อ
เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษ

18
กันยายน
พ.ศ. 2564

3

อบรม
ออนไลน์

พัฒนาการเรียนการ
สอน
และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้
ในด้าน
การจัดการเรียนการ
สอน
เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนสู่การเป็น
พลเมืองยุคดิจิทัล
ของโลกแห่งศตวรรษ
ที่ 21

สานักงานเขต
2
พื้นที่การศึกษา ตุลาคม พ.ศ.
ประถมศึกษา
2564
พระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ร่วมกับ
บริษัท อักษร
เอ็ดดูเคชั่น จากัด
(มหาชน)

3

อบรม
ออนไลน์

พัฒนาการเรียนการ
สอนและ
พัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มาใช้
ในด้านการจัด
กิจกรรม เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน โดยใช้ CEFR
เป็นฐาน

9 มุมมองใหม่ของการ
สานักงาน
บริหารการจัด
คณะกรรมการ
การศึกษาและการ
การศีกษาขั้น
พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่ พื้นฐานและบริษัท
การเป็นพลเมืองยุค
ไมโครซอฟท์
ดิจิทัลของโลกแห่ง
(ประเทศไทย)
ศตวรรษที่ 21
จากัด

10 การจัดกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียน โดยใช้ CEFR
เป็นฐาน

จานวน
(ชม.)

หน่วยงานที่จัด

6
ที่

เรื่อง (ต่อ)

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จานวน
(ชม.)

สถานทีจ่ ัด

11 “การพัฒนา
บริษัท อักษร
สมรรถนะผู้เรียน ด้วย เอ็ดดูเคชั่น จากัด
หลักสูตรแกนกลางฯ
(มหาชน)
พ.ศ.2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สู่หลักสูตรสมรรถนะ”

29
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

8

หอประชุม
โรงเรียนนคร
หลวง (พิบูล
ประเสริฐ
วิทย์)

12 แนวทางการใช้
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรฐาน
มหาวิทยาลัย
สมรรถนะตาม
ราชภัฏ
School Concept พระนครศรีอยุธยา
ของสถานศึกษา
สาหรับผู้บริหาร และ
ครูในสถานศึกษา
13 การจัดการเรียนการ
สถาบันพัฒนา
สอนโดยใช้เทคโนโลยี คุณภาพวิชาการ
ในห้องเรียน
(พว.)
ภาษาอังกฤษ และ
ยกระดับการจัดการ
เรียนรู้แบบ Active
Learning สู่การสร้าง
นวัตกรรมด้วย
กระบวนการคิดขั้นสูง
เชิงระบบ GPAS 5
Steps

18
ธันวาคม
พ.ศ.2564

8

อบรม
ออนไลน์

22
มกราคม
พ.ศ. 2565

6

อบรม
ออนไลน์

การนาผล
ไปพัฒนางาน

พัฒนาการเรียน
การสอน
และพัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มา
ใช้ในด้านการ
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียน ด้วย
หลักสูตร
แกนกลางฯ พ.ศ.
2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.
2560) สู่หลักสูตร
สมรรถนะ

พัฒนาตนเอง
โดยนาความรู้ มา
ใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมด้วย
กระบวนการคิด
ขั้นสูงเชิงระบบ
GPAS 5 Steps
พัฒนาในด้านการ
จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้
เทคโนโลยีและการ
จัดการเรียนรู้แบบ
Active Learning
ในห้องเรียน
ภาษาอังกฤษ
รวม 13 ครั้ง จานวน 12 วัน 64 ชั่วโมง 30 นาที ขยายผลจากการอบรมฯ 8 ครั้ง

7
2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
ครั้ง
ที่

วัน เดือน ปี

การศึกษาเอกสารทางวิชาการ/
การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ (เรื่อง)

เอกสารหรือผลงาน
ที่จัดทา/รวบรวม

1

1 พฤษภาคม
และ
1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

New Express English
(Activity Book)
สานักพิมพ์ บริษัทพัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.) จากัด

แผนการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ

2

5
พฤศจิกายน
พ.ศ. 2564

3

15
ธันวาคม
พ.ศ. 2564

ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้ องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐาน
เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี สาหรับการวางแผนและ
ประสิทธิภาพ
ออกแบบการเรียนการ
สอน ได้แก่ วิวัฒนาการ
ของแนวคิดที่เกี่ยวกับ
การสอน บริบทการสอน
ปรัชญาการศึกษา
ทฤษฎี หลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้ และ
การสอนตั้งแต่อดีตมา
จนถึงปัจจุบัน ทั้งที่เป็น
สากลและที่เป็นของไทย
บทความทางวิชาการ เรื่อง
บทความทางวิชาการ
กระบวนการ STEAM Design เกี่ยวกับการจัดการ
Process
เรียนรู้
ด้วยกระบวนการ
STEAM Design
Process

รวม 3 ครั้ง

ผลงานจานวน 3 ชิ้น/เล่ม

การนาไปพัฒนางาน

นาไปพัฒนางานด้านการ
จัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ
พัฒนารูปแบบการสอนและ
วิธีการสอนที่หลากหลาย
รวมทั้งเทคนิคและทักษะ
การสอน รวมทั้งได้วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาต่างๆที่มัก
เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและมี
การนาเสนอแนวคิดหรือ
แนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขปัญหานั้นๆ

พัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ด้วยกระบวนการ STEAM
Design Process 5 ขั้นตอน
ได้แก่ ASK (ถาม) IMAGINE
(จินตนาการ) PLAN
(วางแผน) CREATE
(สร้างสรรค์) และREFLECT
& REDESIGN (คิดสะท้อน
และออกแบบใหม่)
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2.3 งานวิจัย/ งานวิจัยในชั้นเรียน
ที่

ภาคเรียน/
ปีการศึกษา

1

1 / 2564

2

2 / 2564

เรื่อง

ระดับชั้น

การศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง Telling the
time ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
การพัฒนาการอ่านสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม Spelling
เรื่อง Animals ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
รวม จานวน 2 เรื่อง

ป.5

ป.4

2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย / ทัศนศึกษา/ ดูงาน
ที่

1

2
3

4
5

ชื่อกิจกรรม

จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Group Model) กิจกรรม
พัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
“สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดแก่
เยาวชน”
กิจกรรม “ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
โรงงานอยุธยา ใส่ใจห่วงใยน้องๆ
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์
บารุง)”
กิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
ในโครงการจัดอบรมเสริมสร้าง
พฤติกรรมการปลูกฝังจิตสานึกการใช้
รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน
เยาวชน นักเรียน
กิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ
ปฐมวัยและวัยประถมต้น
“วิทยาการคานวณ”

จานวน
(คน)

วัน เดือน ปี

สถานที่

16

16 ธันวาคม 2564

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

55

27 และ 29 ธันวาคม 2564

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

106

26 มกราคม 2565

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

55

21 กุมภาพันธ์ 2565

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

63

9 มีนาคม 2565

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

รวม 5 ครั้ง
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ตอนที่ 3
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2564 ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ดังนี้
ที่

1
2
3
5
6
7
8
9
10

รหัสวิชา/รายวิชา

อ14101 ภาษาอังกฤษ
อ15101 ภาษาอังกฤษ
อ16101 ภาษาอังกฤษ
พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ศ15101 ศิลปะ
ง15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ลดเวลาเรียน / จริยธรรม
ลดเวลาเรียน / กิจกรรมบูรณาการ
ลดเวลาเรียน / เสริมยกระดับ (English is fun)
รวม

จานวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

4
4
4
1
1
1
1
2
2

ชั้น

ป.4
ป.5
ป.6
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.5
ป.4-6
20 ชั่วโมง

จานวนนักเรียน
(ห้อง/ คน)

20
16
19
16
16
16
16
16
55

3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ที่
1
3
4
5

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
ชุมนุม ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แนะแนว
รวม

จานวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
1
1
1
1

ชั้น
ป.5
ป.4-6
ป.5
ป.5
4 ชั่วโมง

จานวนนักเรียน
(คน)
16
15
16
16
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3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
1. จานวนนักเรียน
จานวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
11
5

ชั้น / ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 5

รวมทั้งสิ้น (คน)
16

2. พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ รับราชการ จานวน - คน รับจ้าง จานวน 15 คน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน - คน ธุรกิจส่วนตัว จานวน - คน
เกษตรกรรม
จานวน - คน อื่นๆ
จานวน 1 คน
3. สถานภาพของผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน จานวน 10 คน แยกกันอยู่ จานวน 6 คน
อื่นๆ จานวน - คน

3.4 หน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1) ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ที่

ฝ่าย/ กลุ่มสาระ/ กลุ่มงาน

งาน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

1

บริหารวิชาการ

คาสั่งที่ 19/2564

2

บริหารวิชาการ

3
4
5

บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ

6
7
8
9
10
11
12
13

บริหารงบประมาณ
บริหารงบประมาณ
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารทั่วไป
บริหารวิชาการ
บริหารวิชาการ/ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ

การพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องลีลาวดี โรงอาหาร
(ห้องครัว) ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ แปลงผักสวยครัวกิน
ได้ ห้องเกียรติยศ)
งานแนะแนวการศึกษา
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรมภาษาอังกฤษ)
งานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ
ทุนการศึกษา
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน
งานโครงการอาหารกลางวัน
งานปฏิคม
ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
คาสั่งที่ 19/2564
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2) จากหน่วยงานอื่นๆภายนอกสถานศึกษา
ที่
งาน/กิจกรรม
ชื่อหน่วยงาน
หมายเหตุ
1 กรรมการดาเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คาสั่งที่ 105/2565
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ประถมศึกษา
อาเภอนครหลวง
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5.1 จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
ที่
1

รหัสวิชา
อ15101

สาระการเรียนรู้/รายวิชา
ภาษาต่างประเทศ / ภาษาอังกฤษ

3.5.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม 18 ชิ้น
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19

ดังนี้

ได้แก่

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
Matching Phonic
ตัวหนีบ Season
ตัวหนีบ Verb
ตัวหนีบ Shape
My body
Direction train
Alphabet boxes
หลักศิลา Animals
หลักศิลา Vehicles
หลักศิลา Things Classroom
Order Drinking
กริยา 3 ช่อง
Some/Any
Verb boxes
Vegetables house
Sports Ball
Occupations Ball
ไม้บรรทัดสะกดคา

ระดับชั้น จานวน/แผน
ป.5
80

จานวน (ชิ้น)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

12
ที่
1
2

ที่
1
2

3.5.3 จัดทาวิจัยในชั้นเรียน จานวน 2 เรื่อง ได้แก่
เรื่อง
การศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง Telling the time
ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
การพัฒนาการอ่านสะกดคาศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม Spelling เรื่อง
Animals ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ป.5
ป. 4

3.5.4 การนา/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจานวนครั้ง ดังนี้
ชื่อแหล่งเรียนรู้
เรื่อง
จานวนครั้ง
สวนสวยกินได้
Vegetables
2
บริเวณบ้าน / หมู่บ้านของตนเอง
Places
2
3.5.5 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จานวน

ที่
1

ระดับชั้น

วัน /เดือน / ปี
17 กุมภาพันธ์ 2565

1

ชื่อวิทยากร
นายวิวรรธน์ วิทยายนต์

ครั้ง

ได้แก่

เรื่อง / หัวข้อ
น้าหมักชีวภาพ

3.5.6 รูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 การอธิบาย
การสืบสวนสอบสวน
 การสาธิต / ทดลอง
 กลุ่มสืบค้นความรู้
 การใช้เกมประกอบ
 กลุ่มสัมพันธ์
สถานการณ์จาลอง
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กรณีตัวอย่าง
ความคิดรวบยอด
บทบาทสมมุติ
อริยสัจ 4
การแก้ไขสถานการณ์
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โปรแกรมสาเร็จรูป
การทัศนะศึกษานอกสถานที่
ศูนย์การเรียน
 การเรียนรู้จากห้องสมุด
ชุดการสอน
 การพัฒนากระบวนการคิด
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงาน
การอภิปรายกลุ่มย่อย
 การถามตอบ
การแก้ปัญหา
อื่น ๆ ระบุ............
อื่น ๆ ระบุ……………………...…
สรุป

จานวนรูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้

9

วิธี
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3.5.7 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู/้ ภูมิปัญญา

ลักษณะเด่น/ องค์ความรู้

1

สวนสวยกินได้

2

ห้องสมุด

4

ห้องคอมพิวเตอร์

5

มุมอ่านหนังสือในห้องเรียน

ศึกษาคาศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ผักสวนครัว
การสืบค้นข้อมูลจากหนังสือด้วย
ตนเอง
ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต
การสืบค้นค้นคาศัพท์จาก
Dictionary ด้วยตนเอง

จานวน
(แห่ง)

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ ภาคเรียน)

1

4

1

5

1

6

1

60

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญา

1
2

หมู่ 2 ตาบลปากจั่น
ศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
ตาบลปากจั่น

ลักษณะเด่น/ องค์ความรู้
ศึกษาสถานที่และป้าย
ศึกษาพันธุ์พืชในท้องถิ่น

จานวน
(แห่ง)
1
1

สถิติการใช้
(จานวนครั้ง/ ภาค
เรียน)
2
1

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
1. ชื่อ-สกุล นายวิวรรธน์ วิทยายนต์ ให้ความรู้เรื่อง น้าหมักชีวภาพ
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน 2 ครั้ง/ปี
2. ชื่อ-สกุล......................-......................... ให้ความรู้เรื่อง ......................-...........................
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน…………-…………..ครั้ง/ปี
3.ชื่อ-สกุล......................-......................... ให้ความรู้เรื่อง .......................-...........................
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จานวน…………-…………..ครั้ง/ปี
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3.6 การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
3.6.1 การประสานความร่วมมือในองค์กร การทางานเป็นทีม
1. การร่วมประชุมวางแผน
รายการ
1. การประชุมครูเพื่อรับนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน
2. การประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
รวม

จานวนครั้ง
25
30
55

2. การดาเนินการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ นอกเหนือจากงานปฏิบัติการสอนและงานพิเศษ
ที่
1

คาสั่งการแต่งตั้ง
เรื่อง
คาสั่งที่ 1/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน ใน
ระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการมอบหมายงาน
- คณะกรรมการการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบการสอนทางไกล
- คณะกรรมการการจัดการเรียนการ
สอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และ
รูปแบบอื่นๆ
- คณะกรรมการประจาชั้นเรียน
- คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร
แบบฝึกหัดและใบงาน
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน มกราคม 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ใน - ครูประจาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
- กรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
กลางวัน
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- คณะกรรมการจ่ายเงิน
ประจาเดือน มีนาคม 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการการดาเนินงานกลุ่มยุว
- ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียน
เกษตรกรโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) : กลุ่ม
บารุง)
ปลูกผักสวนครัว “สวนสวยกินได้”
- คณะกรรมการประเมินผล

2

คาสั่งที่ 2/2564

3

คาสั่งที่ 3/2564

4

คาสั่งที่ 4/2564

5

คาสั่งที่ 5/2564

6

คาสั่งที่ 6/2564

7

คาสั่งที่ 8/2564

15
ที่
8
9

10

คาสั่งการแต่งตั้ง
เรื่อง
คาสั่งที่ 10/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดและ
ประเมินผลปลายภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563
คาสั่งที่ 11/2564 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเดินทางไกล
ลูกเสือสารองและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ ประจาปีการศึกษา 2563

คาสั่งที่ 12/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน (ลีลาวดีเกมส์)

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการดาเนินการสอบและ
คุมสอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)
- คณะกรรมการฝ่ายโสตฯและ
บันทึกภาพ
- คณะกรรมการประสานงานการ
จัดทาค่ายลูกเสือและสร้างฐานผจญ
ภัยและเป็นคณะวิทยากรการเดิน
ทางไกลลูกเสือสารองและการอยู่
ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ
ประจาปีการศึกษา 2563 ณ ค่าย
ลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
- คณะวิทยากรประจาหมู่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ
- วิทยากรประจาฐานฝึกระเบียบแถว
(ลูกเสือ -เนตรนารี สามัญ)
- วิทยากรประจาเส้นทางเดิน
ทางไกล (จุดที่ 2 ฐานการได้ลิ้มรส)
- วิทยากรประจาฐานผจญภัย
(ฐานที่ 3 ลาเลียงน้า)
- คณะกรรมการอานวยการจัดการ
แข่งขัน
- คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
แข่งขัน
- คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและ
พิธีกร
- คณะกรรมการจัดเตรียมการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (การแข่งขัน
วิ่งผลัดกระสอบและวิ่งผลัดลูกโป่ง)
- คณะกรรมการควบคุมนักกีฬา สีฟ้า
- คณะกรรมการรับรายงานตัว
นักกีฬาและส่งตัวนักกีฬา
- คณะกรรมการตัดสิน บันทึกผล
และรวบรวมผลกองเชียร์และเชียร์
ลีดเดอร์
- คณะกรรมการปฐมพยาบาล

16
ที่
11

12
13

คาสั่งการแต่งตั้ง
เรื่อง
คาสั่งที่ 15/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ประจาปีการศึกษา 2564
คาสั่งที่ 16/2564 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน พฤษภาคม 2564
คาสั่งที่ 17/2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

14

คาสั่งที่ 23/2564

15

คาสั่งที่ 24/2564

16

คาสั่งที่ 27/2564

17

คาสั่งที่ 30/2564

18

คาสั่งที่ 33/2564

19

คาสั่งที่ 36/2564

20

คาสั่งที่ 38/2564

21

คาสั่งที่ 41/2564

22

คาสั่งที่ 43/2564

23

คาสั่งที่ 44/2564

24

คาสั่งที่ 1/2565

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
เสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด

- ครูเวรประจาวันพุธ
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
- กรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
กลางวัน
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน มิถุนายน 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน กรกฎาคม 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน กันยายน 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาโรงเรียน - คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
ทั้งระบบ เพื่อดาเนินงานใน “ โครงการพัฒนา - คณะกรรมการดาเนินการพัฒนา
ครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทั้งระบบ
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564”
- คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
- กรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
กลางวัน
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน ธันวาคม 2564
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดและ
- กรรมการดาเนินการสอบและคุม
ประเมินผลความสามารถและทักษะด้าน
สอบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5)
การอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
- ครูเวรประจาวันพุธ
ประจาเดือน มกราคม 2565
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียน - คณะกรรมการ
วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
(ปฏิบัติหน้าที่ : เจ้าหน้าที่ Action)

17
ที่
25
26
27
28
29

คาสั่งการแต่งตั้ง
เรื่อง
คาสั่งที่ 2/2565 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOC Safety
Center ของโรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
คาสั่งที่ 3/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
คาสั่งที่ 4/2565 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565
คาสั่งที่ 5/2565 แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน มีนาคม 2565
คาสั่งที่ 6/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี
ประจาปีการศึกษา 2565

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ SC – Action : Safety
Center Action
- กรรมการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน
- ครูเวรประจาวันพุธ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- ครูเวรประจาวันพุธ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์
- คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
เสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด

3.6.2 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ที่
1

วัน เดือน ปี
16 พฤษภาคม 2564

2

9 มิถุนายน 2564

3

15 มิถุนายน 2564

4

18 มิถุนายน 2564
11 ตุลาคม 2564

5

10 สิงหาคม 2564

6

17 สิงหาคม 2564

รายการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
สารวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV) สาหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชะลอการเปิดเรียน
ในรูปแบบ On-site ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564
ประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ในการปิดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรับ
ใบงาน ในการจัดการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบการเรียน
การสอนทางไกล (DLTV)
- โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) จัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ On-hand และ On demand
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ
นางดวงภัทร สุนิมิต ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) จัดทาคลิปวิดีโอการแนะนา
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ครูมนัสชัย รักดี และครูนริศรา นิยมศิลป์ชัย จัดทาคลิป
วิดีโอให้ความรู้ เรื่อง การล้างมือ 7 ขั้นตอน
ครูบัณฑิตา และครูเบญจพร บุญนุช จัดทาคลิปวิดีโอ
ให้ความรู้ เรื่อง มาตรการ D-M-H-T-T-A

หมายเหตุ

18
ที่
7

วัน เดือน ปี
18 สิงหาคม 2564

รายการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
8 กันยายน 2564
แจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การรับเงินเยียวยาผู้ปกครองและ
นักเรียน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา จานวน 2,000 บาท
10 พฤศจิกายน 2564 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2564
11-12 พฤศจิกายน 2564 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.2 – ป.6
ภาคเรียนที่ 2/2564
15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเปิดเรียนในรูปแบบ On-site
ภาคเรียนที่ 2/2564
15 ธันวาคม 2564
ประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การมอบทุนการศึกษาของนักเรียน
มกราคม – มีนาคม 2565 ประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่างๆ
ผ่านไลน์กลุ่มประจาชั้นเรียน

8
9
10
11
12
13

หมายเหตุ

3.7 ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
ที่
1

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
การพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ
โดยรูปแบบ
English
Bilingual
Education :
EBE

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครูจัดการสอนโดย
รูปแบบ EBE ในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ สังคมฯ
และศิลปะ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
3. นักเรียน สามารถ
สื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
1. ครูร้อยละ 100 จัดการสอน 1. นักเรียนกล้าแสดงออก
โดยรูปแบบ EBE ในกลุ่มสาระ และสื่อสารด้วย
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ
ฯและศิลปะ
2. นักเรียน ครูและ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผู้ปกครองพึงพอใจต่อการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
จัดการเรียนรู้แบบ EBE
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น
ร้อยละ 2
3. นักเรียนร้อยละ 70
สามารถสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ
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3.8 ผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ที่

งาน/กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ผลการดาเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ

1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของ
ทางการเรียนอยู่ใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ระดับ 3 ขึ้นไป
ปีที่ 5

ร้อยละ 60 ของผู้เรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
ทางการเรียนอยู่เกณฑ์ดี
เรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้น
ไป

2 วิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์ และเขียน
ของนักเรียน

ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และ
ความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน อยู่ในระดับดีขึ้น
ไป

1.นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ที่ดี
สามารถดารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างสงบสุข
2.นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนที่ดี

ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
มีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา
ระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายวิชาภาษาอังกฤษ
สูงกว่าระดับประเทศ

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหามากขึ้น

1. นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
2. นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และ
เขียน อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป
3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ นักเรียนมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
รายวิชาภาษาอังกฤษ
ชั้นประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2564
ปีที่ 6 รายวิชา
โรงเรียนวัดละมุด
ภาษาอังกฤษ
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สูงกว่าระดับประเทศ
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ตอนที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่/ ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมที่แสดงออก
1. การมีวินัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ กติกา
มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของสังคม
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผูเ้ รียนอย่าง
ต่อเนื่อง
1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัตหิ น้าที่ การรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ เอื้อเฟือเผือแผ่ต่อเพื่อน
ร่วมงาน องค์กร และชุมชน
2. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุม้ ค่า มีประสิทธิภาพ
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติ
ตนตามหลักศาสนา
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการเมือง
2.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

ระดับของการปฏิบัต/ิ คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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พฤติกรรมที่แสดงออก

ระดับของการปฏิบัต/ิ คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

3. การดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทางราชการให้

เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพและ
ตาแหน่งหน้าที่
3.5 การประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและ
ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้พัฒนา
ในวิชาชีพ
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการยกย่อง

เชิดชูเกียรติ
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการแสวงหาความรู้
โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผูเ้ รียนและผู้รับบริการเต็มความสามารถ
ตามหลักวิชาชีพอย่างสม่าเสมอเท่าเทียมกัน
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมใน
การพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผน
พฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม
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4.2 ผลการปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการปฏิบัติ

มาก
ที่สุด

1. มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้ ทักษะ

กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผูเ้ รียนให้
เกิดการเรียนรู้
6. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้ รียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย
7. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริมและ
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
8. ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผเู้ รียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน
10. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
11. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ

ระดับคุณภาพ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง













น้อย
ที่สุด
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ตอนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1. จานวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนในวิชาที่สอน
จานวน
นักเรียน
(คน)

รหัสวิชา/รายวิชา

อ14101 / ภาษาอังกฤษ
20
อ15101/ ภาษาอังกฤษ
16
อ16101/ ภาษาอังกฤษ
19
พ15101/ สุขศึกษาและพลศึกษา 16
ศ15101/ ศิลปะ
16
ง15101/ การงานอาชีพ
16
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป

จานวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ร

มส

6
2
2
2
5
6

2
2
4
2
6
4

2
2
3
9
2
5

3
3
3
2
2
0

1
3
2
0
0
0
67.96

4
3
3
0
0
0

2
0
1
0
0
0

0
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

จากตารางมีจานวนนักเรียนรวม 103 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2564
ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป มีจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 67.96
10
9

9

9
8
7

7

7

4
6

6

6

3.5

6
5

5

5

3

5

5

2.5
4

4

2

4

1.5

3
3

1
2 2

2

2

2

2 2

2

2 2

0

2
1 1

1

1

1

1

1

1

1
0 0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0
อ14101 / ภาษาอังกฤษ

อ15101/ ภาษาอังกฤษ

อ16101/ ภาษาอังกฤษ

พ15101/ สุขศึกษาและพล
ศึกษา

ศ15101/ ศิลปะ

ง15101 /การงานอาชีพ

25

24
2. ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จานวนนักเรียน
(คน/ ร้อยละ)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5
ชุมนุม ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ป.5
แนะแนว ป.5

16/100
15/100
16/100
16/100

ผลการประเมิน(คน/ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน

15/93.75
15/100
15/93.75
15/93.75

1/6.25
0
1/6.25
1/6.25

กราฟแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 16 คน
18
16
14
12
10
8

ผ่าน

6

ไม่ผ่าน

4
2
0
ลูกเสือ-เนตรนารี ป.5

ชุมนุม ภาษาอังกฤษ

กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ป.5

แนะแนว ป.5

ผ่าน

16

15

16

16

ไม่ผ่าน

1

0

1

1
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3. ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
จานวน
ชั้น
สมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
นักเรียน
ที่ประเมิน(คน)
ป.5 1. ความสามารถในการสื่อสาร
16
2. ความสามารถในการคิด
16
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
16
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
16
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
16

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีมาก

ดี

10/62.50
8/50.00
8/50.00
11/68.75
0

พอใช้

ปรับปรุง

3/18.75 2/12.50 1/6.25
7/43.75
0
1/6.25
7/43.75
0
1/6.25
3/18.75 1/6.25 1/6.25
8/50.00 7/43.75 1/6.25

กราฟแสดงผลการประเมินสมรรถนะสาคัญของผู้เรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 16 คน
12
10
8
6
ดีมาก

4

ดึ
2

0

พอใช้
1. ความสามารถในการ 2. ความสามารถในการ 3. ความสามารถในการ 4. ความสามารถในการ 5. ความสามารถในการ
สื่อสาร
คิด
แก้ ปัญหา
ใช้ ทกั ษะชีวิต
ใช้ เทคโนโลยี

ดีมาก

10

8

8

11

0

ดึ

3

7

7

3

8

พอใช้

2

0

0

1

7

ปรับปรุง

1

1

1

1

1

ปรับปรุง
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4. ผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน (สื่อความ)
ชั้น/กลุ่มสาระ

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดี
ผ่าน

จานวนนักเรียน
ที่ประเมิน(คน)

ดีเยี่ยม

20
16
19

5/25.00
3/18.75
5/26.32

12/60.00
11/68.75
10/52.63

3/15.00
1/6.25
3/15.79

0
1/6.25
1/5.26

16

6/37.50

9/56.25

0

1/6.25

16
16

6/37.50
4/25.00

9/56.25
11/68.75

0
0

1/6.25
1/6.25

ป.4 / ภาษาต่างประเทศ
ป.5 / ภาษาต่างประเทศ
ป.6 / ภาษาต่างประเทศ
ป.5 / สุขศึกษา
และพลศึกษา
ป.5 / ศิลปะ
ป.5 / การงานอาชีพ

ไม่ผ่าน

กราฟแสดงผลการประเมินการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียน
(สื่อความ) ในรายวิชาที่สอน
14
12
10
8
6

ดีเยี่ยม
ดี

4

ผ่าน

ไม่ผ่าน

2
0

ป.4 /
ป.5 /
ป.6 /
ป.5 / สุขศึกษาและ
ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ
พลศึกษา

ป.5 / ศิลปะ

ป.5 / การงานอาชีพ

ดีเยี่ยม

5

3

3

6

6

4

ดี

12

11

10

9

9

11

ผ่าน

3

1

3

0

0

0

ไม่ผ่าน

0

1

1

1

1

1
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5. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น/
กลุ่มสาระ

จานวน
นักเรียน
ที่ประเมิน

คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์

ผลการประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(3)
(2)
(1)
(0)

16
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
16
2. ซื่อสัตย์สุจริต
16
3. มีวินัย
16
4. ใฝ่เรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
16
5. อยู่อย่างพอเพียง
16
6. มุ่งมั่นในการทางาน
16
7. รักความเป็นไทย
16
8. มีจิตสาธารณะ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี/ ดีเยี่ยม

15/93.75
10/62.50
7/43.75
3/18.75
15/93.75
2/12.50
15/93.75
10/62.50

0
5/31.25
8/50.00
12/75.00
0
13/81.25
0
5/31.25
93.75

0
0
0
0
0
0
0
0

1/6.25
1/6.25
1/6.25
1/6.25
1/6.25
1/6.25
1/6.25
1/6.25

กราฟแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 16 คน
16
14
12
10
8
6

ดีเยี่ยม

4

ดี

2

ผ่าน

0

1. รักชาติ 2. ซื่อสัตย์
ศาสน์ กษัตริ ย์ สุจริ ต

3. มีวินยั

4. ใฝ่ เรี ยนรู้

5. อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

6. มุง่ มัน่ ใน
การทางาน

7. รักความ
เป็ นไทย

8. มีจิต
สาธารณะ

ดีเยี่ยม

15

10

7

3

15

2

15

10

ดี

0

5

8

12

0

13

0

5

ผ่าน

0

0

0

0

0

0

0

0

ไม่ผ่าน

1

1

1

1

1

1

1

1

ไม่ผ่าน
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5.2 ผลงานของนักเรียนที่สอน/เป็นที่ปรึกษา
รางวัล/ เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
ที่
ชื่อนักเรียน
1 เด็กหญิงศรัญญา เสือไพร
เด็กหญิงคัด จั๊วะ
เด็กหญิงกัลยากร ผาสุข
เด็กหญิงวรรณา เปนะนาม
เด็กหญิงสุภาพร อู่ทอง
เด็กหญิงภชรพร บุญประเสริฐ

ชั้น
รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
ป.4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ป.4
ระดับประถมศึกษา
ป.4
ประเภททีมหญิงล้วน
ป.4 โครงการประกวดสวดมนต์หมู่
ป.5
สรรเสริญพระรัตนตรัย
ป.3
ทานองสรภัญญะ
ประเภททีม 5 คน
ประจาปี พ.ศ.2565
ระดับจังหวัด

หน่วยงานที่มอบ

กรมศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
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ตอนที่ 6
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. สรุปผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2564 ในภาพรวม (ด้านจัดการเรียนการสอน )
1.1 การสร้างและพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือรายวิชาที่รับผิดชอบ โดยการวิเคราะห์มาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อกาหนดหน่วยการเรียนรู้ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลให้สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1.2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
มีการจัดทาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคลองกับคาอธิบายรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนโดยเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยนากระบวนการ Active Learning เข้ามาประยุกต์ในการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่
1.3 การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
มีการวางแผนเตรียมการสอนก่อนล่วงหน้าและกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ โดยกาหนดจุดประสงค์ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนครอบคลุมทั้งด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการและด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
วัดและประเมินผลตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประงสงค์การเรียนรู้และสอดคลองกับธรรมชาติ
ของผู้เรียน
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น นักเรียนมีทักษะความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกัน
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน
2.2 ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น สถานศึกษามีเป้าหมายและวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษา
ชาติและยังสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งทางสถานศึกษาได้พัฒนาครูให้มีความรู้ตรงตาม
วิชาที่นักเรียนสนใจเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา ทักษะกระบวนการคิด การทางานและการแก้ปัญหาของนักเรียน
2.3 ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น สถานศึกษามีการออกเยี่ยมพบกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือและส่งเสริม
นักเรียน
จุดที่ควรพัฒนา

สถานศึกษาและผู้ปกครองควรกากับ ติดตามและดูแลนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
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2.4 ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น สถานศึกษามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนา นักเรียนบางคนไม่สนใจการเรียน จึงทาให้การพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆ
เป็นไปได้ยาก
2.5 ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น สถานศึกษามีการพัฒนาหรือปรับปรุงให้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันของ
นักเรียน
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดทาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น
2. เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การพัฒนานักเรียนเป็นหน้าที่ของครูทุกคน ครูทุกคนควรตั้งเป้าหมายร่วมกันและร่วมมือในการ
พัฒนานักเรียน

ลงชื่อ........................................ผู้รายงาน
(นางสาวเบญจพร บุญนุช)
ตาแหน่ง ครู

ภาคผนวก
- รูปภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
- รูปภาพการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง
- รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
- เกียรติบัตร
- คาสั่งการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2564
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กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
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กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

34
การศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง

35
รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
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รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ
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รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ

เกียรติบัตร

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา 2564
Self Assessment Report

โ ร ง เ รี ย น วั ด ล ะ มุ ด ( ร . ส . พ . ร า ษ ฎ ร์ บา รุ ง )

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
Self Assessment Report

SAR

นางสาวบัณฑิตา แก้วอร่าม
- ตาแหน่ง ครู -

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self-Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน
นางสาวบัณฑิตา แก้วอร่าม
ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ก

คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2545
รวมทั้งมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและ
การปฏิบัติหน้าที่ของข้าพเจ้าตามฝ่าย/กลุ่มงาน ตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ
และคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประจำปีการศึกษา 256๔
รายงานนี้โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชนในสังคมได้ทราบ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้สูงขึ้นในทุก ๆ ด้านต่อไป
(นางสาวบัณฑิตา แก้วอร่าม)
ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัดละมุด (ร.สพ.ราษฎร์บำรุง)
วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. 2565

ข

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
1.2 เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/ โครงการเด่น
ตอนที่ 2 ข้อมูลการพัฒนาตนเอง
2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
2.3 งานวิจัย/ งานวิจัยในชัน้ เรียน
2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย/ ทัศนศึกษา/ ดูงาน
ตอนที่ 3 การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
3.4 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.6 การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน องค์กรต่างๆ
3.7 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม
3.8 ผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ตอนที่ 4 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ / ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.2 ผลงานของนักเรียนที่สอน/เป็นที่ปรึกษา
ตอนที่ 6 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1
1
1
๒
2
๕
๖
๖
๗
๗
๗
๗
๘
1๐
1๔
2๒
2๓
2๕
2๕
2๗
2๘
2๘
3๓
3๔

ภาคผนวก
- รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
- รูปภาพการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
- รูปภาพการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
- รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
- เกียรติบัตร

3๖
3๗
3๘
39
40
4๓

๑
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นางสาวบัณฑิตา
. นามสกุล
แก้วอร่าม
.
ตำแหน่ง
ครู
.วิทยฐานะ – .รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ .ขั้น
1๘,๔๙๐ .บาท
อายุ ๒๗ .ปี ปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๓ .ปี
ที่อยู่ตามภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 76 หมู่ ๓ ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๒๐ .
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๒๑ หมู่ ๖ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐
.
โทรศัพท์ ๐๙๐ - ๑๑๙๒๔๖๖
.E - mail
annann.27253756@gmail.com
.
วุฒิการศึกษา
 เทียบเท่า/อนุปริญญาตรี
. วิชาเอก
.
 ปริญญาตรี

วิชาเอก ภาษาไทย . วิชาโท
.
 ปริญญาโท
สาขา
. วิชาเอก
.
 ปริญญาเอก
สาขา
.
ความรู้ความสามารถพิเศษ
เล่นกีฬา เล่นดนตรี อ่านทำนองเสนาะ
.

๑.๒ เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/โครงการเด่น
ประเภทผลงาน

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร

ระดับรางวัล / ชื่อรางวัลที่ได้รับ
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่/ภาค/ประเทศ)
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประถมศึกษา
ประเภททีมหญิงล้วน (ครูผู้ควบคุม)
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๕ คน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ระดับจังหวัด
รางวัล “ครูดีไม่มีวันลา” เนื่องในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๕

หน่วยงานที่มอบรางวัล

กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม
อำเภอนครหลวงร่วมกับ
สมาคมผู้บริหาร
สถานศึกษานครหลวง

๒
ตอนที่ ๒
ข้อมูลการพัฒนาตนเอง
การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในการพัฒนาตนเอง ในหลักสูตรออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น Zoom,
Google meet ที่สถาบันต่าง ๆ จัดขึ้น อย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำความรู้จากการอบรมมาพัฒนาตนเอง และ
พัฒนาผู้เรียนในการสอนวิชาภาษาไทยและงานที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่
2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
(ครูต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
ที่

เรื่อง

จำนวน
(ชม.)

การนำผล
ไปพัฒนางาน

วันที่ ๙
มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๖๔

๖

วันที่ ๓๑
กรกฎาคม
และวันที่ ๑
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะครุศาสตร์
วันที่ ๗ - ๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สิงหาคม
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนรายวิชา
ภาษาไทย
พัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาตนเอง
โดยนำความรู้ มาใช้
ในการทำคลิปการสอน

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

หลักสูตรอบรมออนไลน์

๑

“สื่อเตรียมความพร้อม ๘ ทักษะ”

๒

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอ
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านออกเขียนได้

๓

สื่อสร้างสรรค์พัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียนภาษาไทย
รุ่นที่ ๒ (อบรมออนไลน์)
(หลักสูตร ๑๒ ชั่วโมง)

๔

การออกแบบคลิปวิดีโอ
เพื่อการเรียนรู้
(Video Clip Design)
(หลักสูตร ๖ ชั่วโมง)

คณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๔
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สิงหาคม
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๔

๖

๕

การออกแบบ Motion
infographic สื่อสร้างสรรค์
หลากหลายมิติ รุ่นที่ ๑
(หลักสูตร ๖ ชั่วโมง)

คณะครุศาสตร์
วันที่ ๑๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สิงหาคม
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๖๔

๖

เพื่อการดูแลให้ความช่วยเหลือ
เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้

บริษัท
อักษรเอ็ดดูเคชั่น
จำกัด (มหาชน)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

๑๒

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้
ในการทำคลิปการสอน

๓
ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จำนวน
(ชม.)

การนำผล
ไปพัฒนางาน

หลักสูตรอบรมออนไลน์

๖

การจัดกิจกรรมค่ายเพื่อพัฒนา
ทักษะความรู้ในโรงเรียน

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

๗

การพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้
เชิงคุณธรรม

ศูนย์คุณธรรม
(องค์การมหาชน)

๙

“เตรียมความพร้อมครู
สู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ” รุ่นที่ ๑

บริษัท
อักษรเอ็ดดูเคชั่น
จำกัด (มหาชน)

๑๐

Live สดบทไม่มี
เครื่องมือดีดี สำหรับครู

บริษัทสตาร์ฟิช
วันที่ ๙
เอ็ดดูเคชั่น วิสาหกิจ กันยายน
เพื่อสังคม จำกัด พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑

หลักสูตรที่ ๑ : NEXT Normal
Education Reimagined
การบริหารจัดการการเรียน
การสอนออนไลน์
พร้อมประสบการณ์จริง
จากผู้บริหารสถานศึกษา
หลักสูตรที่ ๒ : กลยุทธิ์
การจัดการเรียนการสอน
และการจัดประชุมออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพ
ในยุค NEXT Normal

สำนักงาน
วันที่ ๑๐
คณะกรรมการ
กันยายน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔
และบริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด
สำนักงานคณะกรรมการ วันที่ ๑๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
กันยายน
และบริษัท ไมโครซอฟท์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๘

๑๒

วันที่
๒๑ - ๒๒
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ ๒๒
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔
นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สำนักงานเลขาธิการ
วันที่
สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพ
สภาการศึกษา
๒๖ - ๒๗
การศึกษาไทย
สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔

(ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ ๒
กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๖
พัฒนา ส่งเสริม
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับผู้เรียน
๑๒ พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๖
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๑
พัฒนาการเรียนการสอน
ชั่วโมง โดยนำความรู้ มาใช้ใน
๓๐
ด้านการจัดการเรียน
นาที
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๓
พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
๓

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

๔
ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จำนวน
(ชม.)

การนำผล
ไปพัฒนางาน

หลักสูตรอบรมออนไลน์

๑๓

ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๔
วังจันทรเกษม
กันยายน
หลักสูตรที่ ๒ : คุณธรรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
จริยธรรมเด็ก ทางรอดของสังคม
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๓ ชัว่ โมง
หลักสูตรที่ ๓ : โครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการ เส้นทาง
วิชาชีพครูจะก้าวเดินไปทิศทางใด
วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๓ ชัว่ โมง
หลักสูตรที่ ๖ : การออกแบบการ
เรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์
เรียนรู้ สำหรับการศึกษาในยุค
NEXT Normal Education
Reimagined
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๖ ชัว่ โมง ๓๐ นาที
หลักสูตรที่ ๗ : Education
Innovation นวัตกรรมเพื่อ
อนาคตการศึกษาไทย
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๓ ชัว่ โมง
หลักสูตร ๙ : Active Learning
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
เวลา ๖ ชัว่ โมง ๓๐ นาที

๒๒

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

๑๔

หลักสูตรที่ ๓ : มุมมองใหม่ของ
สำนักงาน
วันที่ ๑๘
การบริหารการจัดการศึกษา และ
คณะกรรมการ
กันยายน
การพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๔
เป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของโลก
และบริษัท
แห่งศตวรรษที่ ๒๑
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย) จำกัด

๓

พัฒนาการเรียนการสอน
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ด้านการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ

๕
ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จำนวน
(ชม.)

การนำผล
ไปพัฒนางาน

หลักสูตรอบรมออนไลน์

๑๕

การพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทย
เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่าน
ขั้นสูง สำหรับนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่
วันที่ ๑๐
๖
พัฒนาการเรียนการสอน
การศึกษา
มีนาคม
โดยนำความรู้ มาใช้ใน
ประถมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๕
ด้านการจัดการเรียน
พระนครศรีอยุธยา
การสอนรายวิชา
เขต ๑
ภาษาไทย
รวม ๑๕ ครั้ง จำนวน ๑๙ วัน ๑๑๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที ขยายผลจากการอบรม ฯ ๑๕ ครั้ง

2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ
การศึกษาเอกสารทาง
ครั้ง
เอกสารหรือผลงาน
วัน เดือน ปี วิชาการ / การศึกษา
การนำไปพัฒนางาน
ที่
ที่จัดทำ / รวบรวม
ค้นคว้าจากสื่อ (เรื่อง)
1
5
ศาสตร์การสอน
องค์ความรู้ที่เป็นพื้นฐานสำคัญ
พัฒนารูปแบบการสอนและ
พฤศจิกายน
: องค์ความรู้
สำหรับการวางแผนและออกแบบ วิธีการสอนที่หลากหลาย
256๔
เพื่อการจัดกระบวน การเรียนการสอน ได้แก่
รวมทั้งเทคนิคและทักษะ
การเรียนรู้ที่มี
วิวัฒนาการของแนวคิดที่เกี่ยวกับ การสอน เกิดความเข้าใจ
ประสิทธิภาพ
การสอน บริบทการสอนปรัชญา
ที่กระจ่างชัดในเรื่องนั้น ๆ
การศึกษา ทฤษฎี / หลักการ /
รวมทั้งได้วิเคราะห์ประเด็น
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
การสอนตั้งแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ในทางปฏิบัติและนำเสนอ
ทั้งที่เป็นสากลและที่เป็นของไทย แนวคิดแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ปัญหานั้น ๆ
พัฒนาด้านการจัดการเรียน
๒
15
บทความทางวิชาการ บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ
ธันวาคม
เรื่อง กระบวนการ การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ การสอนด้วยกระบวนกา
STEAM Design Process
256๔
STEAM Design
STEAM Design Process
5 ขั้นตอน ได้แก่
Process
- ASK (ถาม)
- IMAGINE (จินตนาการ)
- PLAN (วางแผน)
- CREATE (สร้างสรรค์)
- REFLECT & REDESIGN
(คิดสะท้อนและออกแบบใหม่)

รวม ๒ ครั้ง ผลงานจำนวน ๒ ชิ้น / เล่ม

๖
2.3 งานวิจัย / งานวิจัยในชั้นเรียน
ที่

ภาคเรียน/
ปีการศึกษา

๑

๑/256๔

๒

2/256๔

เรื่อง

ระดับชั้น

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
แบบเน้นมโนทัศน์ (Concept – Based Instruction)
ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านคล่องสู่การอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process
เรื่อง รู้จักคำ จำความหมาย (Learning the words)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
รวม จำนวน ๒ เรื่อง

ป.๑

ป.๑

2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย / ทัศนศึกษา / ดูงาน
จำนวน
(คน)

วัน เดือน ปี

สถานที่

พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Group Model)
๑ กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

๑๖

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

๒ “สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน”

๕๕

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

๑๐๖

๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

๕๕

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

๖๔

๙ มีนาคม 256๕

โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

ที่

ชื่อกิจกรรม

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
๓
โรงงานอยุธยา ใส่ใจห่วงใยน้อง ๆ
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
กิจกรรมความปลอดภัยบนท้องถนน
ในโครงการจัดอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม
๔
และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน
ให้ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน เยาวชน นักเรียน
กิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
๕ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย
และวัยประถมต้น “วิทยาการคำนวณ”

รวม ๕ ครั้ง

๗
ตอนที่ ๓
การปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ดังนี้
ที่

1
2
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รหัสวิชา / รายวิชา

ท ๑๑๑๐๑ / ภาษาไทย
ท ๑๒๑๐๑ / ภาษาไทย
ท ๑๓๑๐๑ / ภาษาไทย
พ ๑๑๑๐๑ / สุขศึกษาและพลศึกษา
ส ๑๑๒๓๕ / หน้าที่พลเมือง (เพิ่มเติม)
ลดเวลาเรียน / จริยธรรม
ลดเวลาเรียน / กิจกรรมบูรณาการ
ลดเวลาเรียน / เสริมยกระดับ (English is fun)
รวม

จำนวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

๕
๕
๕
๑
๑
1
๒
2
2๒

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๑
ป.๑
ป.1
ป.1
ป.1 - 3
๓

๑๘
๑๑
๒๒
๑๘
๑๘
๑๘
๑๘
๕๑
๕๑

ชั้น

จำนวนนักเรียน
(คน)

ป.๑
ป.๑
ป.๑
ป.๑

๑๘
๑๘
๑๘
๑๘

3.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
จำนวน
ที่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
1 ลูกเสือ - เนตรนารี
๑
2 ชุมนุม
๑
๓ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
๑
๔ แนะแนว
๑
รวม 4 ชั่วโมง
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา
๑. จำนวนนักเรียน
ชั้น / ห้อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

จำนวนนักเรียน
ชาย (คน)
หญิง (คน)
๙
๙

รวมทั้งสิ้น (คน)
๑๘

๘
๒) พ่อ / แม่ / ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ รับราชการ จำนวน…-……. คน รับจ้าง จำนวน…๑๘…. คน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน…-……. คน ธุรกิจส่วนตัว จำนวน…-……. คน
เกษตรกรรม
จำนวน……-…. คน อื่นๆ
จำนวน…-……. คน
๓) สถานภาพของผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน จำนวน……๑๐…. คน แยกกันอยู่ จำนวน……๘…. คน
อื่น ๆ จำนวน……-…. คน
3.4 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
1) ตามโครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษา
ที่

ฝ่าย / กลุ่มสาระ /
กลุ่มงาน

๑

บริหารวิชาการ

งาน / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ

แต่งตั้งครูประจำชั้นและครูประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564
นางสาวบัณฑิตา แก้วอร่าม ตำแหน่ง ครู
1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.5 รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแนะแนว
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.9 กิจกรรมลดเวลาเรียนจริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.10 กิจกรรมลดเวลาเรียนบูรณาการ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
1.11 กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอังกฤษEnglish is fun
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
รวม 25 ชั่วโมง/สัปดาห์

คำสั่งที่ ๑๘/2564

๙
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔

ฝ่าย / กลุ่มสาระ /
งาน / กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
หมายเหตุ
กลุ่มงาน
เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2564
งานบริหารวิชาการ วิชาการช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ - ๓)
คำสั่งที่ ๑๙/2564
งานบริหารวิชาการ งานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
งานบริหารวิชาการ งานการวัดผลประเมินผล และเทียบโอนการเรียน
งานบริหารวิชาการ งานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานการพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (ห้องสมุด ห้องลีลาวดี ห้องเกียรติยศ)
งานบริหารวิชาการ งานการนิเทศการศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
งานการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
งานบริหารวิชาการ
กับสถานศึกษาอื่น
งานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล
งานบริหารวิชาการ ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น
ที่จัดการศึกษา
งานบริหารวิชาการ งานการศึกษาพิเศษ
งานบริหารวิชาการ งานห้องสมุด
งานบริหารวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
งานบริหารงบประมาณ งานการบริหารการเงิน
งานบริหารงบประมาณ การบริหารบัญชี
งานบริหารงานบุคคล งานบริหารบุคคล
งานบริหารงานบุคคล งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
งานบริหารทั่วไป งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
งานบริหารทั่วไป งานรับนักเรียน
งานบริหารทั่วไป งานย้ายนักเรียน
งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน
งานบริหารทั่วไป งานปฏิคม

๑๐
2) จากหน่วยงานอื่น ๆ ภายนอกสถานศึกษา
ที่
งาน / กิจกรรม

ชื่อหน่วยงาน
หมายเหตุ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คำสั่งที่ ๑๖๖/256๔
พระนครศรีอยุธยา

๑ แต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร
๒ ทางการศึกษาและให้ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
กรรมการดำเนินการประเมินความสามารถ
ด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ อำเภอนครหลวง
สนามสอบที่ ๓๓ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
คำสั่งที่ ๓๔๘/256๔
พระนครศรีอยุธยา
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
เขต ๑

คำสั่งที่ ๘๔/256๕

๓.๕ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.5.1 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ดังนี้
ที่
๑

รหัสวิชา
ท ๑๓๑๐๑
3.5.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

สาระการเรียนรู้ / รายวิชา
ภาษาไทย / ภาษาไทย
๑๗ ชิ้น

ระดับชั้น
ป.๓

จำนวน / แผน
๒๐๐

ได้แก่

ชื่อสื่อ / นวัตกรรม
แก้วน้ำสะกดคำ สระ อู
กล่องโดนัท ผันวรรณยุกต์
กล่องนม คำควบคล้ำแท้ และ คำควบกล้ำไม่แท้
กล่อง 3 มิติ เรื่อง มาตราตัวสะกด
แก้วสีน้องวัว คำอักษรนำ
บัตรพยัญชนะ “พยัญชนะที่ออกเสียงเหมือนกัน”
รถขนม ประโยคสามส่วน
บิงโก พยัญชนะไทย
ปฏิทิน สัญลักษณ์ประจำวัน
ไอติม คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง
สับปะรด ควบไม่แท้
ผลไม้ ฝึกอ่าน (แตงโม ส้ม มะนาว)
ผักกาดขาว คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
ข้าวโพด มาตราตัวสะกด
เค้ก สระลดรูป
อโวคาโด้ สระเปลี่ยนรูป
หมีน้อย คำที่ใช้ บัน

จำนวน
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชิ้น
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชิ้น
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด
๑ ชุด

๑๑
3.5.3 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่
ที่
๑

๒

เรื่อง
การศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ด้วยกระบวนการ STEAM Design Process เรื่อง รู้จักคำ จำความหมาย
(Learning the words) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้น
มโนทัศน์ (Concept – Based Instruction) ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง การอ่านคล่องสู่การอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
ป.๑

ป.๑

3.5.4 การนำ/มอบหมายงาน นักเรียนไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง ดังนี้
ที่
๑
๒
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้
วัด
บ้านของนักเรียน

เรื่อง
เรียนรู้คำศัพท์
เรียนรู้คำศัพท์ มาตราตัวสะกด

3.5.5 เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้แก่นักเรียน จำนวน
วัน /เดือน / ปี
ชื่อวิทยากร

๑ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

น.ส. สายชล จันทร์น่วม
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตร
อำเภอนครหลวง

๒ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

กองทุนแม่ของแผ่นดิน

๓ ๒๔ มกราคม พ.ศ. 256๕

มูลนิธิออยสก้า

๔ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

๖

จำนวนครั้ง
๑
๑

ครั้ง ได้แก่
เรื่อง / หัวข้อ
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Group Model)
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร
สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติด
แก่เยาวชน” ให้แก่นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
นักศึกษาญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน
มาศึกษาดูงานด้านการเกษตรและ
ได้จัดกิจกรรมการพับกระดาษให้กับ
นักเรียนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงเรียน ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น
ซ้อมอพยพหนีไฟ

๑๒
ที่

วัน /เดือน / ปี

๕ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๖ ๙ มีนาคม พ.ศ. 256๕

ชื่อวิทยากร
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จำกัด และ
บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จำกัด
นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

เรื่อง / หัวข้อ
ความปลอดภัยบนท้องถนน
ในโครงการจัดอบรมเสริมสร้าง
พฤติกรรม และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้
รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน
เยาวชน นักเรียน
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปฐมวัยและวัยประถมต้น
“วิทยาการคำนวณ”

3.5.6 รูปแบบ / วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
การสืบสวนสอบสวน
 การอธิบาย
การสาธิต / ทดลอง
กลุ่มสืบค้นความรู้
 การใช้เกมประกอบ
กลุ่มสัมพันธ์
สถานการณ์จำลอง
 การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กรณีตัวอย่าง
ความคิดรวบยอด
บทบาทสมมุติ
อริยสัจ 4
การแก้ไขสถานการณ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โปรแกรมสำเร็จรูป
การทัศนะศึกษานอกสถานที่
 การเรียนรู้จากห้องสมุด
ศูนย์การเรียน
การพัฒนากระบวนการคิด
 ชุดการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สะเต็มศึกษา STEM
การอภิปรายกลุ่มย่อย
การแก้ปัญหา
 การถามตอบ
 อื่น ๆ ระบุ สะตีมศึกษา (STEAM)
อื่น ๆ ระบุ............
✓ สรุป

จำนวนรูปแบบ / วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้

๗

วิธี

3.5.7 การใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วิทยากร / ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
จำนวน
สถิติการใช้
ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
ลักษณะเด่น / องค์ความรู้
(แห่ง) (จำนวนครั้ง / ภาคเรียน)
๑ ห้องสมุด
สืบค้นข้อมูลจากหนังสือ
1
๑๕
2 มุมอ่านหนังสือในห้องเรียน การอ่านนิทาน สาระน่ารู้
1
๒๐

๑๓
แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน
ที่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ / ภูมิปัญญา
1

หมู่ 2 ตำบลปากจั่น

ลักษณะเด่น / องค์ความรู้
ศึกษาสถานที่และป้าย

จำนวน
(แห่ง)
1

สถิติการใช้
(จำนวนครั้ง / ภาคเรียน)
๓

ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน
จำนวน ๖ ครั้ง ได้แก่
สถิติการให้ความรู้ใน
ที่
ชื่อ - สกุล
เรื่อง
โรงเรียน (ครั้ง)
จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ
(Smart Group Model)
1
น.ส. สายชล จันทร์น่วม
1
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้าง
ความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติด
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
แก่เยาวชน” ให้แก่นักเรียน
๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
นักศึกษาญี่ปุ่น จำนวน 2 ท่าน
มาศึกษาดูงานด้านการเกษตร
3
มูลนิธิออยสก้า
และได้จัดกิจกรรมการพับกระดาษ
1
ให้กับนักเรียนพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย
การป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
1
ในโรงเรียน ฝึกการดับเพลิงเบื้องต้น
ซ้อมอพยพหนีไฟ
บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
ความปลอดภัยบนท้องถนน
แมเนจเม้นท์ จำกัด และ
ในโครงการจัดอบรมเสริมสร้างพฤติกรรม
๕
๑
บริษัท เอสซีจี สกิลส์
และปลูกฝังจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ให้ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน เยาวชน นักเรียน
นักศึกษาสาขาวิชา
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
การศึกษาปฐมวัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๖
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับปฐมวัยและวัยประถมต้น
พระนครศรีอยุธยา
“วิทยาการคำนวณ”

๑๔
3.6 การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนหรือหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
3.6.1 การประสานความร่วมมือในองค์กร การทำงานเป็นทีม
1) การร่วมประชุมวางแผน
รายการ
จำนวนครั้ง
1. การประชุมครูเพื่อรับนโยบายและวางแผนการปฏิบัติงาน
25
2. การประชุมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)
30
รวม
๕๕
2) การดำเนินการช่วยพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากงานปฏิบัติการสอนและงานพิเศษ
คำสั่ง
ที่
เรื่อง
การแต่งตั้ง
1
คำสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนในระหว่างปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจาก
๑/256๔ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการมอบหมายงาน จัดทำใบความรู้
ใบงาน ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ได้รับมอบหมายงานสอน ส่งมอบเอกสารให้กับ
นักเรียนเป็นรายสัปดาห์ รวมรวมเอกสาร ภาระงาน และบันทึกผลการเรียนรู้ของ
นักเรียน สะท้อนผล (AAR) ในรูปแบบ PLC ทุกสัปดาห์
- กรรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ศึกษารูปแบบการรับชม กิจกรรม/ใบงาน
ของการเรียนการสอนผ่านดาวเทียม DLTV ตรวจแบบฝึกหัด ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และสะท้อนผล (AAR) ในรูปแบบ PLC ทุกสัปดาห์
- ประธานกรรมการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบ
อื่น ๆ PLC พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานที่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบอื่น ๆ จัดหา จัดทำคลิปวิดีโอ ให้เหมาะสม
กับการเรียนรู้ของนักเรียน และสะท้อนผล (AAR) ในรูปแบบ PLC ทุกสัปดาห์
- กรรมการฝ่ายแผนงาน จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จัดทำข้อมูล
สารสนเทศ และสะท้อนผล (AAR) ถอดบทเรียนและรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนในช่วงปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ
- ประจำชั้นเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง/
สัปดาห์ ประสานและอำนวยความสะดวกผู้ปกครองและนักเรียนในการเรียนการสอน
ทุกรูปแบบ รับ – ส่ง แบบฝึกหัด เป็นรายสัปดาห์
- กรรมการจัดเตรียมเอกสารแบบฝึกหัด และใบงาน จัดทำสำเนาเอกสาร
แบบฝึกหัด ใบงาน ประกอบการเรียนการสอนทุกรูปแบบ

๑๕
ที่
๒

คำสั่ง
การแต่งตั้ง
คำสั่งที่
๒/256๔

เรื่อง
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๓

คำสั่งที่
๓/256๔

แต่งตั้งคณะกรรมการการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการการจ่ายเงิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

๔

คำสั่งที่
๔/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๕

คำสั่งที่
๖/256๔

แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับสนามสอบ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการคุมสอบและตรวจให้คะแนน ห้องที่ ๑

๖

คำสั่งที่
๖/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๗

คำสั่งที่
๘/๒๕๖๔

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกร
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ประสานงาน อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ กลุ่มยุวเกษตรโรงเรียน
กลุ่มผักไมโครกรีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3

๘

คำสั่งที่
๑๐/256๔

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กรรมการดำเนินการสอบและคุมสอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

๑๖
ที่
๙

คำสั่ง
การแต่งตั้ง
คำสั่งที่
๑๑/256๔

๑๐

คำสั่งที่
๑๒/256๔

๑๑

คำสั่งที่
๑๓/256๔

เรื่อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง
และการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการฝ่ายโสต ฯ และบันทึกภาพ
- กรรมการประสานงานการจัดทำค่ายลูกเสือและสร้างฐานผจญภัยเป็นคณะ
วิทยากรการเดินทางไกลลูกเสือสำรองและการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี
สามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดละมุด
- รองผู้กำกับลูกเสือสำรอง
- วิทยากรฐานฝึกระเบียบแถว
- วิทยากรประจำเส้นทางเดินทางไกล
(จุดนันทนาการรวม)
(จุดที่ ๓ ฐานการได้ยิน)
- วิทยากรประจำฐานผจญภัย
(ฐานที่ ๔ ปิดตาคลำเชือก)
- กรรมการฝ่ายพิธีกรประจำวัน
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน (ลีลาวดีเกมส์)
ประจำปีการศึกษา 2563
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน
- กรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร
- กรรมการจัดเตรียมการแข่งขัน
(การแข่งขันปิดตาตีปี๊บ)
(การแข่งขันวิ่งผลัดลูกโป่ง)
- กรรมการควบคุมนักกีฬา สีเหลือง
- กรรมการรับรายงานตัวนักกีฬาและส่งตัวนักกีฬา
- กรรมการและเลขานุการการบันทึกผลและรวบรวมผลการแข่งขันกีฬา
- กรรมการตัดสิน บันทึกผลและรวบรวมผลกองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๗
ที่
๑๒

คำสั่ง
การแต่งตั้ง
คำสั่งที่
๑๖/256๔

เรื่อง
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๓

คำสั่งที่
๑๗/256๔

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของ
หน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ

๑๔

คำสั่งที่
๒๔/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๕

คำสั่งที่
๒๗/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๖

คำสั่งที่
๓๐/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กันยายน 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๗

คำสั่งที่
๓๓/256๔

แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อการดำเนินงานใน
“โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”
ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการฝ่ายอำนวยการ ให้คำปรึกษา เสนอแนะ อำนวยความสะดวก
และสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์
- ครูแกนนำการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ประชุมกำหนดนโยบาย
ประสานความร่วมมือฝ่ายต่าง ๆ กำกับและติดตามผลการดำเนินการ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนตามแนวทางที่กำหนด จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
- กรรมการฝ่ายประเมินผล จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานจาก
ผู้ร่วมงานและสรุปผลการดำเนินงาน

๑๘
ที่
๑๘

คำสั่ง
การแต่งตั้ง
คำสั่งที่
๓๖/256๔

เรื่อง
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๑๙

คำสั่งที่
๔๑/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 256๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๒๐

คำสั่งที่
๔๓/256๔

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลความสามารถ
และทักษะด้านการอ่าน การเขียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการดำเนินการสอบ คุมสอบ ตรวจและกรอกคะแนนในแบบบันทึกคะแนน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
- กรรมการและเลขานุการ ในการบันทึกผลการประเมินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
(E - MES) ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๑

คำสั่งที่
๔๔/256๔

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มกราคม 256๕
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๒๒

คำสั่งที่
๑/256๕

๒๓

คำสั่งที่
๒/256๕

แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ Action เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มี
รูปแบบ หรือกระบวนการในการช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center
ของโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- เจ้าหน้าที่ SC – Action : Safety Center Action ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนที่ตนเองเป็นครูประจำชั้น โดนต้อง
ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ปัญหา รายงานผลการดำเนินงาน
จนถึงการแจ้งปิด Case ต้องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบทาง sc.moesafetycenter.com

๑๙
ที่
๒๔

คำสั่ง
การแต่งตั้ง
คำสั่งที่
๔/256๕

เรื่อง
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256๕
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๒๕

คำสั่งที่
๕/256๕

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม 256๕
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๒๖

คำสั่งที่
๖/256๕

๒๗

คำสั่งที่
๙/256๕

แต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและ
แบบฝึกหัด ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- กรรมการคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบฝึกหัดที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากง่าย
เหมาะสมกับผู้เรียน
- กรรมการและเลขานุการ วิชาการ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการหนังสือ
ตามความคุ้มค่าทางวิชาการ และลบประมาณที่ได้รับจัดสรร
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ครูเวรประจำวันพฤหัสบดี และวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์

๒๐
3.6.2 การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ลำดับที่
๑

วัน เดือน ปี
16 พฤษภาคม 256๔

๒

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔

๑๘ มิถุนายน 256๔
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

๕

๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

๖

๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๗

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

๘

๘ กันยายน ๒๕๖๔

รายการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
สำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV) สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชะลอ
การเปิดเรียนในนรูปแบบ On – Site
ไปจนถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครอง
ในการปิดเรียนกรณีเพื่อรับใบงาน
ในการจัดการเรียนแบบ ON HAND
และชุดกิจกรรม เรื่อง บ้านของหนู
เรียนรู้ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process
- โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ON HAND
และ ON DEMAND
- ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ
นางดวงภัทร สุนิมิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละมุด
จัดทำคลิปวิดีโอการแนะนำกิจกรรมที่โรงเรียนจัด
ขึ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ครูมนัสชัย รักดี และครูนริศรา นิยมศิลป์ชัย
จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้
เรื่อง การล้างมือ ๗ ขั้นตอน
ครูบัณฑิตา แก้วอร่าม และครูเบญจพร บุญนุช
จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้
เรื่อง มาตรการ D – M – H -T -T A
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
แจ้งให้ผู้ปกครองเข้ารับเงินเยียวยาผู้ปกครองและ
นักเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท ตามโครงการให้
ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

หมายเหตุ

๒๑
ลำดับที่
๙

วัน เดือน ปี
๑๐ พฤศจิกายน 256๔

รายการให้ความร่วมมือกับผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๑๐

๑๑ - ๑๒
พฤศจิกายน 256๔

๑๑

๑๕ พฤศจิกายน 2564

12

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

ประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การมอบทุนการศึกษาของนักเรียน

๑๓

มกราคม - มีนาคม
๒๕๖๕

ประสานงานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ
ผ่านไลน์กลุ่มประจำชั้นเรียน

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น อ.๒ - ป.๖
ภาคเรียน 2/256๔
โรงเรียนเปิดเรียนรูปแบบ On – Site
ภาคเรียน 2/256๔

หมายเหตุ

๒๒
3.7 ผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
ที่
1

๒.

ผลการดำเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
๑. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ๑. นักเรียนทุกคน
มีนิสัยรักการอ่าน
คณะครู มีนิสัยรักการ
การเขียนและการฟัง อ่าน และควรจดบันทึก
รู้จักตั้งคำถามเพื่อหา ๒. รู้จักใช้เวลาว่างให้
เหตุผล
เป็นประโยชน์
2. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ๓. ค้นคว้าหาความรู้
รู้จักแสวงหาความรู้จาก ด้วยตนเองได้
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๔. พัฒนาศักยภาพ
ต่าง ๆ ทั้งในและนอก ทางด้านการเรียนของ
สถานศึกษา
นักเรียนในทุกกลุ่ม
3. นักเรียนร้อยละ ๘๐ ประสบการณ์
๕. จัดหาหนังสือให้
มีวิธีการเรียนรู้ของ
เพียงพอต่อนักเรียน
ตนเองและเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้ สนุกกับ ๖. ค้นคว้าหาความรู้
การเรียนและชอบมา ด้วยตนเองได้โดยใช้
โรงเรียน
อินเตอร์เน็ตในการ
สืบค้น
๑. นักเรียนได้รับข้อมูล
๑. ร้อยละ ๘๐
๑. นักเรียนได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ
ของนักเรียนได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับประวัติ
ความสำคัญของวันภาษาไทย ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ ความสำคัญของ
๒. นักเรียนเห็นความสำคัญ ประวัติความสำคัญของ วันภาษาไทย
ของวันภาษาไทย มีความ
วันภาษาไทย
๒. นักเรียนเห็น
ตระหนักและมีจิตสำนึกที่ดีใน ๒. ร้อยละ ๘๐
ความสำคัญของ
ความเป็นไทย
ของนักเรียนเห็น
วันภาษาไทย
๓. นักเรียนมีส่วนเข้าร่วม
ความสำคัญของวัน
มีความตระหนัก
กิจกรรม
ภาษาไทย มีความ
และมีจิตสำนึกที่ดี
ตระหนักและมี
ในความเป็นไทย
จิตสำนึกที่ดีในความ
๓. นักเรียนรัก และ
เป็นไทย
ภูมิใจในความเป็นไทย
๓. ร้อยละ ๘๐
ของนักเรียนมีส่วนเข้า
ร่วมกิจกรรม

โครงการ /
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
กิจกรรม
โครงการส่งเสริม ๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
นิสัยรักการอ่าน มีนสิ ัยรักการอ่านและมีทักษะ
การคิดวิเคราะห์
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่าง ๆ และสื่อรอบตัว
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
๔. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์
และมีทักษะการสื่อสาร

กิจกรรม
วันภาษาไทย
แห่งชาติ

๒๓
3.8 ผลการดำเนินงานที่ได้รบั มอบหมายเป็นพิเศษ
งาน / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย
1 การแข่งขันประกวดสวด
มนต์หมู่สรรเสริญพระ
รัตนตรัย ทำนอง
สรภัญญะ ประเภท
ทีม ๕ คน ทีมหญิงล้วน
ระดับประถมศึกษา

ผลการดำเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
นักเรียนเข้าร่วม
นักเรียนมีความสามารถ
การแข่งขันประกวดสวด เข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะในการเข้าร่วม
มนต์หมู่สรรเสริญพระ ประกวดสวดมนต์หมู่
การแข่งขันประกวดสวดมนต์
สรรเสริญพระรัตนตรัย
รัตนตรัย ทำนอง
หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ทำนองสรภัญญะ ประเภท ทำนองสรภัญญะ
สรภัญญะ ประเภท
ทีม ๕ คน ทีมหญิงล้วน ทีม ๕ คน ทีมหญิงล้วน
ระดับประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา

2 วิเคราะห์คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และ
ความสามารถในการอ่าน
คิด วิเคราะห์และเขียน
ของนักเรียน

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป
2. นักเรียนมี
ความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป

3 วิเคราะห์ผลการทดสอบ
ทางการศึกษา สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ชั้นป. ๑ (RT)
ปีการศึกษา 256๔
โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

นักเรียนมีผลการทดสอบ ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
ทางการศึกษา สำนักงาน
มีผลการทดสอบ
คณะกรรมการการศึกษา ทางการศึกษา สำนักงาน
ขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.๑ (RT) คณะกรรมการการศึกษา
ด้านการอ่านออกเสียง ขั้นพื้นฐาน ชั้น ป.๑ (RT)
๔๐.๖๖
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ด้านการอ่านรู้เรื่อง
๓๙.๖๑
รวม ๒ ด้าน ๘๐.๒๗

ที่

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ร้อยละ 60 ของผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
และความสามารถใน
การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน อยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป

1. นักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ที่ดี สามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างสงบสุข
2. นักเรียนมีความสามารถ
ในการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนที่ดี

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
ทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหามากขึ้น

๒๔
ที่
4

งาน / กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย
วิเคราะห์ผลการ
ทดสอบทางการศึกษา
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชั้น ป. ๓ (NT)
ปีการศึกษา 256๔
โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง)

ผลการดำเนินงาน
ด้านปริมาณ
ด้านคุณภาพ
ปีการศึกษา 256๔
ร้อยละ 60 ของผู้เรียน
นักเรียนมีความรู้
ความสามารถ
ผลการทดสอบ
มีผลการทดสอบ
ความสามารถพื้นฐานของ ความสามารถพื้นฐานของ ทักษะการคิดวิเคราะห์
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
ผู้เรียนระดับชาติ (NT)
การแก้ปัญหามากขึ้น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด้านความสามารถ
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ด้านคณิตศาสตร์
๖๖.๒๐
ด้านภาษาไทย
๗๑.๕๓
รวม ๒ ด้าน ๖๘.๘๖
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

๒๕
ตอนที่ ๔
ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ / ภารกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พฤติกรรมที่แสดงออก
1. การมีวินัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตาม
กฎ กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงาม
ของสังคม
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่
ราชการ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนขอ
งทางราชการ
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ราชการและ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
2. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า
มีประสิทธิภาพ
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธา
และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทำในสิ่ง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน
มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลาง
ทางการเมือง
2.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และสิ่งแวดล้อม

ระดับของการปฏิบัติ / คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด












๒๖
พฤติกรรมที่แสดงออก
3. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม
3.1 การดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของ
ทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.4 การดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับ
สถานภาพและตำแหน่งหน้าที่
3.5 การประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
4. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรม
ของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ ๆ
มาใช้พัฒนาในวิชาชีพ
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน
สังคม
5. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริม
การแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการ
เต็มความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอเท่าเทียมกัน
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์
ส่วนรวม

ระดับของการปฏิบัติ / คุณภาพ
มาก
ปาน
น้อย
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด

















๒๗
4.2 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการปฏิบัติ
1. มีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ
ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
6. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำมาใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน
8. ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
๑๐. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิก
ที่ดีของสถานศึกษา
๑๑. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

มาก
ที่สุด

ระดับคุณภาพ
ปาน
มาก
น้อย
กลาง













น้อย
ที่สุด

๒๘
ตอนที่ ๕
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1) จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนในวิชาที่สอน
จำนวน
จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียน
รหัสวิชา/รายวิชา
นักเรียน
4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0
(คน)
ท ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย
๑๘
๔ ๒ ๕ ๓ ๒ ๒ ๐ ๐
ท ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย
๑๑
๕ ๒ ๑ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐
ท ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย
๒๒
๖ ๔ ๕ ๒ ๒ ๓ ๐ ๐
พ ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา
๑๘
๑๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
ส ๑๑๒๓๕ หน้าที่พลเมือง
๑๘
๑๕ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไป
๘๒.๓๕

ร

มส

๐
๐
๐
๐
๐

๐
๐
๐
๐
๐

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผู้เรียนที่มีระดับผลการเรียนอยู่ใน
ระดับ 3 ขึ้นไป มีจำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๓๕

๒๙
๒) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จำนวนนักเรียน ผลการประเมิน (คน / ร้อยละ)
(คน / ร้อยละ)
ผ่าน
ไม่ผ่าน
1๘
1๘ / 100.00
0
1๘
1๘ / 100.00
0
1๘
1๘ / 100.00
0

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1
ชุมนุม ป.๑
แนะแนว ป.1

กราฟแสดงผลการประเมิ น กิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 1๘ คน
๒๐
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖

๔
๒

๐
ลูกเสือ - เนตรนารี ป.1

ชุมนุม ภาษาไทย
ผ่าน

ไม่ผ่าน

แนะแนว ป.1

๓๐
๓) ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้น
ป.๑

จำนวนนักเรียน
ที่ประเมิน (คน)
1 ความสามารถในการสื่อสาร
๑๘
2. ความสามารถในการคิด
๑๘
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
๑๘
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
๑๘
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
๑๘
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ผลการประเมิน (คน / ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้ ปรับปรุง
๖/๓๓.๓๓

๑๒/๖๖.๖๗

๐

0

๑๑/๖๑.๑๑

๕/๒๗.๗๘

๒/๑๑.๑๑

0

๑๖/๘๘.๘๙

๐

๒/๑๑.๑๑

0

๑๒/๖๖.๖๗

๔/๒๒.๒๒

๒/๑๑.๑๑

0

๙/๕๐.๐๐

๗/๓๘.๘๙

๒/๑๑.๑๑

0

กราฟแสดงผลการประเมิ น สมรรถนะสาคั ญ ของผู้ เ รี ย น
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จานวน 1๘ คน
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔

๒
๐
1 ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
ดีเยี่ยม

ดี

พอใช้

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ปรับปรุง

๓๑
๔) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
ชั้น / กลุ่มสาระ
ป.๑ / ภาษาไทย
ป.๒ / ภาษาไทย
ป.๓ / ภาษาไทย
ป.๑ / สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.๑ / หน้าที่พลเมือง

ผลการประเมิน (คน / ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน
ไม่ผ่าน

จำนวนนักเรียน
ที่ประเมิน (คน)
1๘
๑๑
22
๑๘
๑๘

๑๐/๕๕.๕๖
๔/๒๒.๒๒
๑๓/๕๙.๐๙
๙/๕๐.๐๐
๑๐/๕๕.๕๖

๘/๔๔.๔๔
๔/๒๒.๒๒
๙/๔๐.๙๑
๙/๕๐.๐๐
๘/๔๔.๔๔

๐
๓/๑๖.๖๗
๐
๐
๐

กราฟแสดงผลการประเมิ น การอ่ า นคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละเขี ย น
๒๐
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒

๐
ป.๑ / ภาษาไทย

ป.๒ / ภาษาไทย

ป.๓ / ภาษาไทย
ดีเยี่ยม

ดี

ผ่าน

ป.๑ / สุขศึกษาและพลศึกษา
ไม่ผ่าน

ป.๑ / หน้าที่พลเมือง

๐
๐
๐
๐
๐

๓๒
๕) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จำนวน
ชั้น
นักเรียน
หัวข้อ
ที่ประเมิน
๑๘
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๑๘
2. ซื่อสัตย์สุจริต
๑๘
3. มีวินัย
๑๘
4. ใฝ่เรียนรู้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๑๘
5. อยู่อย่างพอเพียง
๑๘
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
๑๘
7. รักความเป็นไทย
๑๘
8. มีจิตสาธารณะ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี / ดีเยี่ยม

ผลการประเมิน (คน / ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่าน ไม่ผ่าน
(3)
(2)
(1)
(0)
1๘/๑๐๐
0
1๘/๑๐๐
0
๙/๕๐.๐๐ ๙/๕๐.๐๐
๑๐/๕๕.๕๖ ๘/๔๔.๔๔
๑๘/๑๐๐
๐
9/๕๐.๐๐ ๙/๕๐.๐๐
1๘/๑๐๐
0
๗/๓๘.๘๙ ๑๑/๖๑.๑๑

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

100.00

กราฟแสดงผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ ๑ จานวน 1๘ คน
๒๐
๑๘
๑๖
๑๔
๑๒
๑๐
๘
๖
๔
๒
๐
1. รักชาติ ศาสน์
กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทางาน 7. รักความเป็นไทย

ดีเยี่ยม

ผ่าน

ดี

ไม่ผ่าน

8. มีจิตสาธารณะ

๓๓
๕.๒ ผลงานของนักเรียนที่สอน/เป็นที่ปรึกษา
รางวัล/ เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
ที่
ชื่อ - สกุล นักเรียน
๑ เด็กหญิงศรัญญา เสือไพร
เด็กหญิงคัด
จั๊วะ
เด็กหญิงกัลยากร ผาสุข
เด็กหญิงวรรณา เปนะนาม
เด็กหญิงภชรพร บุญประเสริฐ
เด็กหญิงสุภาพร อู่ทอง

ชั้น
ป.๔
ป.๔
ป.๔
ป.๔
ป.๓
ป.๕

รางวัล / เกียรติบัตรที่ได้รับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระดับประถมศึกษา ประเภททีมหญิงล้วน
โครงการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญ
พระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ประเภททีม ๕ คน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ระดับจังหวัด

หน่วยงานที่มอบ
กรมการศาสนา
กระทรวงวัฒนธรรม

๓๔
ตอนที่ ๖
แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
1. สรุปผลการดำเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในภาพรวม (ด้านจัดการเรียนการสอน)
๑.๑ การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ โดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
และตัวชี้วัด เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ สมรรถนะรวมทั้ง
มีการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.2.1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
มีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
และมีการออกแบบกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีกิจกรรมการเรียนรู้
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเนื้อหาสาระ การเรียนรู้อย่างหลากหลาย และ สามารถนำ
สมรรถนะไปปรับใช้และปฏิบัติได้จริง ประเมินผลการใช้หน่วยการเรียนรู้ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และนำผล
การประเมินมาปรับปรุงให้มีคุณภาพสูงขึ้น
1.2.2 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
มีการเตรียมการสอนล่วงหน้าและกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอนในรายวิชา
ภาษาไทย โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ให้ชัดเจนโดยครอบคลุ มทักษะทั้ง 3 ด้าน
คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ใช้เทคนิคการจัดการเรียนสอนด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เน้นวิธีการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
มีความหลากหลายในการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลตาม
แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียน
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา
2.1) ด้านคุณภาพผู้เรียน
จุดเด่น จัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนให้มีความปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน บริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและผู้เรียนมีความสุข อีกทั้งส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดกระบวน
การคิด มีทักษะชีวิตและการทำงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีการจัดรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดทำสารสนเทศและเอกสารประจำวิชาอย่างถูกต้อง สามารถเข้าถึงและใช้ระบบสารสนเทศใน
การเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียน
จุดที่ควรพัฒนา การพัฒนาส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มเติมให้กับนักเรียน
2.2) ด้านการจัดการศึกษา
จุดเด่น
1. เน้นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้โดยการจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนให้สามารถพัฒนาตนเองได้
ได้ลงมือศึกษาค้นคว้า คิดแก้ปัญหาและปฏิบัติงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้ วยตนเองด้วยกระบวนการ Active
Learning โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนจัดสถานการณ์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

๓๕
2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สร้างนวัตกรรม จากปัญหาที่ต้องการแก้ไข
ผ่านกระบวนการ STEAM Design Process 5 ขั้นตอน ได้แก่ ASK (ถาม) IMAGINE (จินตนาการ) PLAN
(วางแผน) CREATE (สร้างสรรค์) REFLECT & REDESIGN (คิดสะท้อนและออกแบบใหม่)
3. ครูส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตนเอง และร่วมกันประเมินผลงานของเพื่อน
เพื่อช่วยกันพัฒนาผลงานของตนเองและเพื่อนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3) ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
จุดเด่น การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 256๔ เพื่อพูดคุยชี้แจ้งในเรื่องของการปฏิบัติตนของ
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) การวัดและประเมินผลนักเรียน กฎระเบียบของโรงเรียน และมีการออกเยี่ย ม
บ้านนักเรียน เพื่อพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนและช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียน
อีกทั้งโรงเรียนมีการจัดประชุมครูเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน และมีการประชุม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทุกสัปดาห์ เพื่อแก้ปัญหานักเรียนในด้านต่าง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา ส่ ง เสริ ม ให้ ม ี ก ารแลกเปลี ่ ย นเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ระหว่ า งบุ ค ลากรภายในโรงเรี ย น
ผู้ปกครองและชุมชน ผ่านกิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีความหลากหลายมากขึ้น
2.4) ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดเด่น โรงเรียนสนับสนุนในการแข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมถึงการอบรมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังปลูกฝัง และเน้นย้ำให้ความสำคัญ
ในเรื่องมารยาทงามอีกด้วย
จุดที่ควรพัฒนา ครูควรมีการติดตามนักเรียน เพื่อสังเกตปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเรียน
หรือปัญหาอื่น ๆ และคอยให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
นักเรียน ส่งผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น และใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
2.5) ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและนักเรียนทุกคน
จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับนักเรียน
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. จัดทำสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมและหลากหลายและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากขึ้น
2. เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
4. ความต้องการและการช่วยเหลือ
5. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(นางสาวบัณฑิตา แก้วอร่าม)
ตำแหน่ง ครู

ภาคผนวก
- รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
- รูปภาพการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง
- รูปภาพการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
- รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ
- เกียรติบัตร
- คำสั่งการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔

๓๗
รูปภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

๓๘
รูปภาพการศึกษาหาความรู้ และพัฒนาตนเอง

๓๙
รูปภาพการเข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

๔๐
รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

๔๑
รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

๔๒
รูปภาพการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๔
Self Assessment Report

SAR

โ ร ง เ รี ย น วั ด ล ะ มุ ด ( ร . ส . พ . ร า ษ ฎ ร์ บา รุ ง )

รายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินตนเองรายบุคคล
(Self Assessment Report : SAR)
ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
รายงานโดย

ชื่อ มะตอฮำ ซีนำ
ตำแหน่ง ครู

โรงเรียนวัดละมุด (วัดละมุด ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ตาบล ปากจั่น

อาเภอ นครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ที่ ……………………………..
วันที่ 31 เมษายน 2565
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report )
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ด้วยข้าพเจ้า นายมะตอฮา ซีนา ตาแหน่ง ครู ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการงานสอน และ
งานพิเศษอื่นๆ ในภาคเรียนที่ ๑ และ 2 ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) ได้
สาเร็จ ลุล่วงแล้ว จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) เพื่อรายงาน
ต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ ๕๐ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ลงชื่อ ..........................................
(นายมะตอฮา ซีนา)
ตาแหน่ง ครู
ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
ลงชื่อ .............................................
นายมะตอฮา ซีนา
(.........................................)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ความคิดเห็นของรองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
ลงชื่อ ..............................................
นายสิทธิชัย สุขสมกลิ่น
(...........................................)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ความคิดเห็นของผู้อานวยการโรงเรียน
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................
(นางดวงภัทร สุนิมิตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)

คานา
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญ ชา
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราที่ 50 หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรฐานวิชาชีพครู การปฏิบัติงานตามที่โรงเรียนกาหนดตลอดจนเป็นสารสนเทศทางการศึกษา
ของตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโอกาสต่อไปให้มีคุณภาพสูงขึ้น
ข้าพเจ้า ในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report : SAR) ประจ าภาคเรี ย นที่ 1 และ 2 ปี ก ารศึ ก ษา 2564 เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ถึ ง การ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาตนเอง ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเอง โรงเรียนและชุมชน
ในการจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี ก ารศึ ก ษา
2563 ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ทุกฝ่าย ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน ให้การดาเนินงานของข้าพเจ้าในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4
ที่ผ่านมา ประสบผลสาเร็จด้วยดี หวังว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผน และใช้เป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ในปีต่อ ๆ ไป ให้ดีขึ้นโดยลาดับ

ลงชื่อ ........................................
นายมะตอฮา ซีนา
(.......................................)
ตาแหน่ง ครู

สารบัญ
หน้า

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
1.๒ เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงาน/โครงการเด่น
ตอนที่ 2 ข้อมูลกำรพัฒนำตนเอง
2.1 การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา
2.2 การศึกษาหาความรู้ ด้วยวิธีการการศึกษาเอกสารทางวิชาการ การศึกษา
ค้นคว้าจากสื่อ
2.3 งานวิจัย / งานวิจัยในชั้นเรียน
2.4 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมค่าย / ทัศนศึกษา/ ดูงาน
ตอนที่ 3 กำรปฏิบัติงำนตำมภำระหน้ำที่
3.1 การจัดการเรียนรู้
3.2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับผิดชอบ
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษา/ ครูประจากลุ่ม
3.4 หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
3.5 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.๖ การประสานความร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงาน
องค์กรต่างๆ
3.๗ ผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
3.๘ ผลการดาเนินงานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ
ตอนที่ 4 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่/ภำรกิจ
ตอนที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ตอนที่ 6 แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน

รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนและผลกำรประเมินตนเอง
สำหรับข้ำรำชกำรครู
ภำคเรียนที่ 1 และ 2 ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖4
ตอนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐำน
1.1 ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ นายมะตอฮา
นามสกุล ซีนา
ตาแหน่ง ครู
วิทยฐานะ - รับเงินเดือนอันดับ - ขั้น ค.ศ.1
อายุ 32 ปี
ปฏิบัติราชการเป็นเวลา 4 ปี
ที่อยู่ตามภูมิลาเนา
บ้านเลขที่ 80/1
หมู่ที่ 2
ตาบล กาลิซา
อาเภอ ระแงะ
จังหวัด นราธิวาส
รหัสไปรษณี 96130
ที่อยู่ปัจจุบัน หอพัก
เลขที่ 50/36
หมู่ที่ 2
ตาบล ปากจั่น
อาเภอ นครหลวง
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ 088-1791023
E-mail ts07035@gmail.com
วุฒิการศึกษา
 เทียบเท่า/อนุปริญญาตรี
วิชาเอก
 ปริญญาตรี
วิชาเอก คณิตศาสตร์
วิชาโท
 ปริญญาโท
สาขา
วิชาเอก
 ปริญญาเอก
สาขา
ความรู้ความสามารถพิเศษ ทักษะด้านกีฬา , ทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ , การออกแบหน้าปก
๑.๒ เกียรติยศ ชื่อเสียงของตนเอง และผลงำน/โครงกำรเด่น
ประเภทผลงำน
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่
ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น

ระดับรำงวัล/ชื่อรำงวัลที่ได้รับ
(ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่/ภำค/ หน่วยงำนที่มอบรำงวัล
ประเทศ)
ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นประจาปี
กรมส่งเสริมการเกษตร
การศึกษา 2563 (ระดับจังหวัด)

ตอนที่ 2
ข้อมูลกำรพัฒนำตนเอง
ใน ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้พัฒนาตนเองเพื่ อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
รับผิดชอบและในงานที่รับผิดชอบ โดยมีการศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่ ทาให้เกิดความรู้และทักษะ
เพิ่มขึ้น ด้วยการเข้าประชุมทางวิชาการ การอบรม สัมมนา การศึกษาต่อ การศึกษาเอกสารทางวิชาการ
การศึกษาค้นคว้าจากสื่อ วิธีการอื่นๆ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ ที่ทาให้เกิดความรู้และ
ทักษะเพิ่มขึ้น ดังนี้
2.1 กำรศึกษำหำควำมรู้ด้วยวิธีกำรประชุมทำงวิชำกำร กำรอบรม สัมมนำ
(ครูต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี ตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.)
หน่วยงำนที่
จัด
1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา สานักงาน
ทักษะ หลักสูตรสมรรถนะ เทคโนโลยีเพื่อ
ครูดิจิทัล OBEC
การเรียนการ
Microsoft Innovative
สอนสานักงาน
Educator หลักสูตรที่ 3 คณะกรรมการ
มุมมองใหม่ของการบริหาร การศึกษาขั้น
การจัดการศึกษาและการ พื้นฐาน
พัฒนาทักษะผู้เรียนสู่การ กระทรวงศึกษ
เป็นพลเมืองยุคดิจิทัลของ าธิการ(สพฐ.)
โลกแห่งศตวรรษที่ 21
ร่วมกับบริษัท
“Reimagined
ไมโครซอฟท์
Education & Learner (ประเทศไทย
for Global Digital
จากัด)
Citizenship in 21st
Century”
ที่

เรื่อง

2 ทักษะ หลักสูตรสมรรถนะ
ครูดิจิทัล OBEC
Microsoft Innovative
Educator หลักสูตรที่ 4 :
การสร้าง Blended
Learning Platform for
NEXT Normal
Education Reimagined
ด้วย Microsoft 365 วัน

วัน เดือน จำนวน
กำรนำผล
สถำนที่จัด
(ชม.)
ปี
ไปพัฒนำงำน
วันที่ 18
3 อบรมออนไลน์ ข้าพเจ้าจะนาองค์
กันยายน
ความรู้ที่ได้รับไป
/2564
ถ่ายทอดให้ผู้เรียน
ได้เกิดองค์ความรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
และสอดแทรก
เพิ่มเติมทักษะ
ต่างๆ บนพื้นฐาน
ความแตกต่างของ
ผู้เรียนรายบุคคล
อย่างเต็ม
ความสามารถ
และนาความรู้ไป
ขยายผลสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น

สานักงาน
วันที่ 25
เทคโนโลยีเพื่อ กันยายน
การเรียนการ 2564
สอนสานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
กระทรวงศึกษ
าธิการ(สพฐ.)

3

อบรมออนไลน์ ข้าพเจ้าจะนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้ผู้เรียน
ได้เกิดองค์ความรู้
อย่างเต็มศักยภาพ
และสอดแทรก
เพิ่มเติมทักษะ
ต่างๆ บนพื้นฐาน
ความแตกต่างของ

หน่วยงำนที่
จัด
ร่วมกับบริษัท
ไมโครซอฟท์
(ประเทศไทย
จากัด)

วัน เดือน จำนวน
(ชม.)
ปี

3 โครงการเพิ่มศักยภาพครู
ให้มีสมรรถนะของครูยุค
ใหม่สาหรับการเรียนรู้
ศตวรรษที่ 21 ระบบ
ออนไลน์

สถาบัน
ส่งเสริมการ
สอน
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(สสวท.) โดย
ประสานความ
ร่วมมือกับกลุ่ม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏในทุก
ภูมิภาค

วันที่ 1011
พฤษภาคม
2564

12

อบรมออนไลน์ ข้าพเจ้านาไป
พัฒนาตนเองและ
เด็กคือ ครูจะต้อง
ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ที่ไม่
สามารถจัดการ
เรียนการสอนใน
ห้องเรียนได้ ครูจึง
ต้องเป็นนัก
ออกแบบหลักสูตร
และกิจกรรม ที่มี
ความ ยืดหยุ่น
ปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของ
เด็กให้มี
ประสิทธิภาพที่ดี
ขึ้น

4 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนรู้
รูปแบบออนไลน์ สาหรับ
ครูสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่
14- 15 สิงหาคม 2564

จากสานัก
เทคโนโลยีเพื่อ
การเรียนการ
สอน ผ่าน
ช่องทาง
webinar.dlit.
ac.th /
Facebook
OBEC

วันที่ 1415
สิงหาคม
2564

12

ผ่านช่องทาง
OBEC
Channel

ที่

เรื่อง
เสาร์ที่ 25 กันยายน
2564

สถำนที่จัด

กำรนำผล
ไปพัฒนำงำน
ผู้เรียนรายบุคคล
อย่างเต็ม
ความสามารถ
และนาความรู้ไป
ขยายผลสู่ชุมชน
การเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)
เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้ดียิ่งขึ้น

ข้าพเจ้านาไปปรับ
ใช้ให้เหมาะสม
และเข้ากับบริบท
และทรัพยากรที่มี
อยู่ในโรงเรียนไม่
ว่าจะเป็นเทคนิค
และ วิธีการสอน
และนามาต่อยอด
ในการทางาน

ที่

เรื่อง

5 เรียนรู้เพื่อการสอน สอน
เพื่อการเรียนรู้ รูปแบบ
ออนไลน์

6 การอบรมสื่อเตรียมความ
พร้อม 8 ทักษะ เพื่อดูแล
ให้ความช่วยเหลือเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการ
เรียนรู้

7 งานแถลงข่าว ศึกษาธิการ
แถลงจุดยืนลดภาระทาง
การศึกษา ช่วยเหลือ
บรรเทา “ครู-นักเรียนผู้ปกครอง”

หน่วยงำนที่
จัด
Channel/
Youtube
OBEC
Channel /
OBEC TV
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ร่วม
กับสานักงาน
คณะกรรมการ
ส่งเสริม
การศึกษา
เอกชน และ
เครือข่ายความ
ร่วมมือเพื่อ
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
โรงเรียน
เอกชน
ศูนย์การศึกษา
พิเศษจังหวัด
พระนครศรีอยุ
ธยา ร่วมกับ
บริษัท อักษร
อินสไปร์
จากัด โดยมี
วิทยากร : รศ.
ดร ดารณี
ศักดิ์ศิริผล
โดย สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สพฐ.)
ระยะเวลาใน
การเข้าร่วมรับ
ฟัง 1 ชั่วโมง
30 นาที

วัน เดือน จำนวน
(ชม.)
ปี

สถำนที่จัด

กำรนำผล
ไปพัฒนำงำน
สามารถทาผลงาน
ทางด้านวิชาการ
ได้

วันที่ 1224
พฤษภาคม
2563

12

รูปแบบ
ออนไลน์

วันที่ 9
มิถุนายน
2564

3

อบรมออนไลน์ ข้าพเจ้าจะนาองค์
ผ่านโปรแกรม ความรู้ที่ได้รับไป
ZOOM
ถ่ายทอดให้กับ
คณะครูใน
โรงเรียน และนา
ความรู้ไปขยายผล
สู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อพัฒนา
โรงเรียนต่อไป

วันที่ 16
1
สิงหาคม
ชั่วโมง
พ.ศ.
30
2564
นาที
เวลา
9:00 น.
10:30 น.

โดย สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
(สพฐ.)

ข้าพเจ้าจะนาองค์
ความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับ
คณะครูใน
โรงเรียน และนา
ความรู้ไปขยายผล
สู่ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)
เพื่อพัฒนาระบบ
Q-lnfo ใน
โรงเรียนให้ใช้ได้
และเกิดผลมาก
ที่สุด

ข้าพเจ้าจะนามา
เป็นแนวทางใน
การช่วยเหลือ
นักเรียน
ผู้ปกครอง และครู
ภายใต้
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ตาม

ที่

เรื่อง

หน่วยงำนที่
จัด

วัน เดือน จำนวน
(ชม.)
ปี

สถำนที่จัด

กำรนำผล
ไปพัฒนำงำน
มาตรการลดภาระ
ทางการศึกษา
ของ
กระทรวงศึกษาธิก
ารและรัฐบาล

รวม 7 ครั้ง จำนวน 10 วัน 46 ชั่วโมง ขยำยผลจำกกำรอบรมฯ 4 ครั้ง
2.2 กำรศึกษำหำควำมรู้ ด้วยวิธีกำรกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำร กำรศึกษำค้นคว้ำจำกสื่อ
กำรศึกษำเอกสำรทำง
ครั้งที่ วัน เดือน ปี
วิชำกำร/ กำรศึกษำ
ค้นคว้ำจำกสื่อ (เรื่อง)
1
31
บทความทางวิชาการ เรื่อง
สิงหาคม ทักษะในศตวรรษที่ 21
พ.ศ. 2564 (21st Century Skills)

2

15 ธันวาคม บทความทางวิชาการ เรื่อง
พ.ศ. 2564 กระบวนการ STEAM
Design Process

รวม 2 ครั้ง

เอกสำรหรือผลงำน
ที่จัดทำ/รวบรวม

กำรนำไปพัฒนำงำน

บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21
(21st Century Skills)

พัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับทักษะใน
ศตวรรษ
ที่ 21 เสริมสร้างทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และการ
เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บทความทางวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการ STEAM
Design Process

พัฒนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน
ด้วยกระบวนการ STEAM
Design Process 5
ขั้นตอน ได้แก่ ASK (ถาม)
IMAGINE (จินตนาการ)
PLAN (วางแผน) CREATE
(สร้างสรรค์) และ
REFLECT & REDESIGN
(คิดสะท้อนและออกแบบ
ใหม่)

ผลงำนจำนวน 5 ชิ้น / เล่ม

2.4 ผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย / ทัศนศึกษำ/ ดูงำน
ที่
1

ชื่อกิจกรรม
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับ

จำนวน (คน)
45

วัน เดือน ปี

สถำนที่
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
9 มีนาคม 2565
ราษฎร์บารุง)

ที่

2

3

4

5

6

ชื่อกิจกรรม
ปฐมวัยและวัยประถมต้น “วิทยาการ
คานวณ”
กิจกรรม ยุวเกษตรกร
เข้าร่วมการประเมินแบบออนไลน์
เพื่อคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่
ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสมาชิก
กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปี พ.ศ.2565
เข้าร่วม รับรางวัลผลการคัดเลือก
เกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัด ประจาปี 2564 ในงานแสดง
และจาหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตร
พระนครศรีอยุธยา (KASET SHOW
CASE) ณ วัดพระราม อุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ความ
ปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการจัด
อบรมเสริมสร้างพฤติกรรม และ
ปลูกฝังจิตสานึกการใช้รถใช้ถนนให้
ปลอดภัย ให้แก่ชุมชน เยาวชน
นักเรียน
พานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และ 6 ที่มีอายุระหว่าง 5-11 ปี
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 : ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) รวมจานวน
กิจกรรม “บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
โรงงานอยุธยา ใส่ใจห่วงใยน้อง ๆ

7

กิจกรรมวันเด็ก ประจาปี 2565

8

จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการ
ดาเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติด และอบายมุข
ระหว่าง โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) กับองค์กรภาคี
เครือข่าย
กิจกรรม วันคริสต์มาส และวันส่ง

9

จำนวน (คน)

วัน เดือน ปี

สถำนที่

56

วันที่ 25
กุมภาพันธ์
2565

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

3

วันที่ 27
กุมภาพันธ์
2565

วัดพระราม อุทยาน
ประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา

56

21 กุมภาพันธ์
2565

บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์
แมเนจเม้นท์ จากัด และ
บริษัท เอสซีจี สกิลส์ ดี
เวลลอปเม้นท์ จากัด

13

วันที่ 14 และ
18 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2565

ณ โรงเรียนนครหลวง
(พิบูลประเสริฐวิทย์)

126

26 มกราคม
2565

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

145

14 มกราคม
2565

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

145

27 ธันวาคม
2565

145

24 ธันวาคม

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.

ที่
10

11

12

13

14

15

ชื่อกิจกรรม
จำนวน (คน)
วัน เดือน ปี
สถำนที่
ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565
2564
ราษฎร์บารุง)
อบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร
ต้นแบบ (Smart Group Model)
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่ม
วันที่ 16
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
56
เกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความ
ธันวาคม 2564
ราษฎร์บารุง)
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
การจัดพิธีมอบทุนการศึกษา จาก
กลุ่มบริษัทและผู้ใหญ่ใจดีให้กับ
15 ธันวาคม โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
145
นักเรียนทุนละ 500 บาท โดยมี
2564
ราษฎร์บารุง)
ผู้สนับสนุนทุนการศึกษา
พิธีบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
15 ธันวาคม โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อ
145
2564
ราษฎร์บารุง)
ถวายเป็นพระราชกุศลน้อมราลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระ
ปณิธาน
การตรวจเยี่ยมเสริมพลังติดตามการ
ดาเนินงานตามมาตรการการสร้าง
พื้นที่ปลอดโรคหรือพื้นที่ปลอดภัย
COVID Free Setting ในสถานศึกษา
วันที่ 12
โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
จากทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ทีม
25
พฤศจิกายน
ราษฎร์บารุง)
ศึกษาธิการจังหวัด ทีมกลุ่มงาน
2564
ส่งเสริมสุขภาพ สสจ.อยุธยา ทีมกลุ่ม
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนา
มัย และทีม สสอ./รพ.สต.ปากจั่น
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4
12 พฤศจิกายน โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
145
เวลา 09:00 น. - 10:00 น.
พ.ศ. 2564
ราษฎร์บารุง)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6
เวลา 10:30 น. - 11:30 น.
ประเมินข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อน
วันที่ 11 พ.ย. โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
วิทยาฐานะ ตามหลักเกณฑ์ ว. 21
10
2564
ราษฎร์บารุง)
ดังนี้
- ครูชานาญการพิเศษ นางนาฏยา

ที่

16

17

18

19

20

ชื่อกิจกรรม
ศรีโพธิ์ทอง
- ครูชานาญการ นายมะตอฮา ซีนา
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ครั้งที่ 3/2564 โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) โดยมีท่าน
ประทีป บุญแจ้ง เป็นประธานในที่
ประชุม
เข้าร่วมกันวิพากษ์หัวข้อประเด็นท้า
ทายการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนา
งาน Performance Agreement
(PA)
เข้าร่วมประ ประชุมครู ในหัวข้อ
ต่อไปนี้
1. ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินตาม ว.9/2564
2. การเขียนข้อตกลงในการพัฒนา
งาน : PA ตาแหน่งครู
1. นาเสนอตารางวิเคราะห์การเขียน
ข้อตกลงในการพัฒนางาน : PA
ปีงบประมาณ 2565 โดยมีท่าน ผอ.
ดวงภัทร และคณะครู โรงเรียนวัด
ละมุด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อตกลงใน
การพัฒนางาน : PA ของคุณครูทุก
คน (PLC
เข้าร่วมรับฟังแถลงข่าว
"เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่
2/2564 สถานศึกษาปลอดภัย เด็ก
ได้รับวัคซีนถ้วนหน้า"

จำนวน (คน)

วัน เดือน ปี

สถำนที่

25

10 พฤศจิกายน โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
พ.ศ. 2564
ราษฎร์บารุง)

13

5 พฤศจิกายน
2564

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

12

18 ตุลาคม
2564

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

12

19 ตุลาคม
2564

โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง)

1

13 กันยายน
``2564

ที่บ้าน

รวม 20 ครั้ง

ตอนที่ 3
กำรปฏิบัตงิ ำนตำมภำระหน้ำที่
3.1 กำรจัดกำรเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้ปฏิบัติหน้าที่การสอน ดังนี้
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รหัสวิชำ

จำนวน
ชั่วโมง
ต่อสัปดำห์

รหัสวิชำ/รำยวิชำ

ค.13101 คณิตศาสตร์
ค.14101 คณิตศาสตร์
ค.15101 คณิตศาสตร์
ค.16101 คณิตศาสตร์
พ.16101 สุขศึกษาและพลศึกษา
ก.16101 ลูกเสือ - เนตรนารี
ก.16101 ชุมนุม (คณิตศาสตร์)
เสริมยกระดับ ลดเวลาเรียน Emglish is fun
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (บูรณาการ)
รวม

5
4
4
4
1
1
1
2
2

ระดับชัน้
ประถมศึกษำปี
ที่

จำนวนนักเรียน
(ห้อง/ คน)

ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ป.6
ป.6
ป.2 – ป.6
ป.4 – ป.6
ป.4 - ป.6
24 ชั่วโมง/สัปดำห์

24
17
20
18
18
18
20
55
55

3.๒ กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่รับผิดชอบ
ที่

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

1
2
๓
๔
๕

ลูกเสือ-เนตรนารี
ยุวกาชาด
ชุมนุม คณิตศาสตร์ เอแมท
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
แนะแนว

จำนวน
ระดับชัน้
จำนวนนักเรียน
ชั่วโมง ประถมศึกษำปี
(คน)
ที่
ต่อสัปดำห์
1
ป.6
18
1
ป.3 – ป.6
18
1
ป.6
18
1
ป.6
18

รวม

4 ชั่วโมง/สัปดำห์

๓.๓ ปฏิบัติหน้ำที่ครูที่ปรึกษำ
๑. จานวนนักเรียน
ชั้น / ห้อง
ประถมศึกษาปีที่ 6
๒) พ่อ/แม่/ผู้ปกครอง ประกอบอาชีพ
รับราชการ
จานวน
รับจ้าง
จานวน

จำนวนนักเรียน
ชำย (คน)
หญิง (คน)
11
8

13

คน
คน

รวมทั้งสิ้น (คน)
19

พนักงานรัฐวิสาหกิจ
จานวน
ธุรกิจส่วนตัว
จานวน
เกษตรกรรม
จานวน
อื่นๆ
จานวน
๓) สถานภาพของผู้ปกครอง อยู่ด้วยกัน จานวน
แยกกันอยู่ จานวน
อื่นๆ จานวน

3
1
1
10
8
-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

3.4 หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
1) ตำมโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำ
ที่
1

2

ฝ่ำย/ กลุ่มสำระ/ กลุ่ม
งำน
หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์

งานแนะแนวการศึกษา

งำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย
-วางแผนการดาเนินงานวิชาการ กาหนดสาระ
รายละเอียด ของหลักสูตรสถานศึกษาและแนว
ทางการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาให้ สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-จัดทาคู่มือ บริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ
สถานศึกษา นิเทศ กากับ ติดตามให้คาปรึกษา
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และการแนะแนว
-ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับ
การ พัฒนาหลักสูตร
-ประสานความร่วมมือจากบุคล หน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ และชุมชน
-ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่
นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
-ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย
-ติดผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล
-รายงานผลการปฏิบัติงาน
-จัดระบบแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบช่วยเหลือดูแล
นักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการแนะแนว
การศึกษา
-ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและ
ครูที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
-ดาเนินการแนะแนวการศึกษาโดยความร่วมมือ

หมำยเหตุ
อ้างอิงเอกสาร
คาสั่งโรงเรียนวัด
ละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) ที่
18 / 2564

อ้างอิงเอกสาร
คาสั่งโรงเรียนวัด
ละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) ที่
20 / 2564

ที่

ฝ่ำย/ กลุ่มสำระ/ กลุ่มงำน

3

งานการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา

4

งานการบริหารการเงิน

5

บริหารวิชาการ/ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ

6

งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

งำน/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมำย

หมำยเหตุ

-จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้รองรับระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
-วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
-ดาเนินการพัฒนางานตามแผน และ ติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
-จัดทาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา
-ดาเนินกิจกรรมการตามแผนงาน / โครงการการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประสานและร่วมดาเนินงานกับคณะกรรมการและครู
ที่รับผิดชอบงานตามสายชั้น
-ควบคุมเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
-ตรวจสอบ กลั่นกรองงาน ก่อนนาเสนอผู้อานวยการ
-การรับเงิน – การจ่ายเงิน งบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ ทุกประเภท
-ควบคุมการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
-การจัดทารายงานคงเหลือประจาวัน
-การจัดทาทะเบียนคุมเงิน
-การรายงานเงินรายได้แผ่น
-การเบิกจ่ายเงินยืมทุกแผนงาน / โครงการ
-การจัดทาและเสนองบประมาณ การจัดสรร
งบประมาณ
-ดาเนินกิจกรรมตามแผนงาน / โครงการ งานการเงิน
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศในงานการเงิน
-รับผิดชอบห้อง / ตู้เก็บเอกสาร งานการเงิน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา - พลศึกษา

อ้างอิงเอกสาร
คาสั่งโรงเรียนวัด
ละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) ที่
20 / 2564

- ดูแลบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ประจาห้องต่างๆ
- ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
- ห้องเกียรติยศ , แปลงผักไฮโดรโปนิก

อ้างอิงเอกสาร คาสัง่
โรงเรียนวัดละมุด
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
ที่ 20 / 2564

อ้างอิงเอกสาร
คาสั่งโรงเรียนวัด
ละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) ที่
19 / 2564

อ้างอิงเอกสาร
คาสั่งโรงเรียนวัด
ละมุด (ร.ส.พ.
ราษฎร์บารุง) ที่
20 / 2564

2) จำกหน่วยงำนอื่นๆภำยนอกสถำนศึกษำ
ที่
งำน/กิจกรรม
1 คณะกรรมการคุมสอบ ประโยคธรรมศึกษาชั้น
ตรี ปีการศึกษา 2564
2 คณะกรรมการคุมสอบ O-net ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับโรงเรียน
ปีการศึกษา 2564
๓.๕ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
3.5.1 จัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
ที่
1

รหัสวิชำ
ค.15101
3.5.2 ผลิตสื่อ / นวัตกรรม

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ชื่อหน่วยงำน
สนามหลวงแผนธรรม

หมำยเหตุ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

ดังนี้

สำระกำรเรียนรู้/รำยวิชำ
คณิตศาสตร์
19 ชิ้น

ระดับชั้น
ป.5

จำนวน/แผน
160

ได้แก่

ชื่อสื่อ/นวัตกรรม
ส่วนประกอบของรูปวงกลม
ทิศและแผนผัง
บัตรรูปภาพ (ให้แต่งประโยคจากภาพ)
เศษส่วน
การสร้างผลงานอย่างสร้างสรรค์โดยใช้วงเวียน
การพับกระดาษให้เป็นดอกไม้
ใบงาน การหาความยาวรอบรูป
ใบงาน การหาพื้นที่ของรูปสีเหลี่ยม
ใบงานโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจานวนคละ
ใบงาน สมบัติของเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม
ที่กั้นหนังสือ เขียนสูตรของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ
การพับกระดาษให้เป็นดอกไม้
สมุดเล่มเล็ก เรื่อง มุม และส่วนประกอบของมุม
สมุดเล่มเล็ก เรื่อง พื้นที่ของรูปสีเหลี่ยม
ไอศกรีม การหารเศษส่วน
ธง การหาค่าประมาณ
ดอกไม้วันวาเลนไทน์ การหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ขวดโหล การอ่านแผนภูมิแท่ง
รวมทั้งหมด
3.5.3 จัดทำวิจัยในชั้นเรียน จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่

จำนวน (ชิ้น)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19

ที่
1

เรื่อง
การพัฒนาทักษะการคิดคานวณ เรื่อง เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดคานวณ เรื่อง
การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย ใช้รูปแบบการสอนฝึกทักษะ
ปฏิบัติ ร่วมกับเทคนิค STAD (Student Teams Achievement Divisions)

ระดับชั้น
ป.4

3.5.4 กำรนำ/มอบหมำยงำน นักเรียนไปศึกษำค้นคว้ำ/ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนจำนวนครั้ง ดังนี้
ที่
1
2
3
4

ชื่อแหล่งเรียนรู้
บ้าน
วัดละมุด
ชุมชน
ร้านค้า / ห้าง

เรื่อง
รูปวงกลม
รูปสีเหลี่ยม
ทิศและแผนผัง
รายรับ – รายจ่าย

3.5.5 เชิญวิทยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่นักเรียน จำนวน
ที่
1

2

3

4

6

7

วัน /เดือน / ปี
วันที่ 16 ธันวาคม
2564

จำนวนครั้ง
2
2
2
2

ชื่อวิทยำกร
นางสาวสายชล จันทร์น่วม

4

ครั้ง

ได้แก่

เรื่อง / หัวข้อ
กิจกรรมอบรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart
Group Model) กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็ง
กลุ่มเกษตรกร ภายใต้โครงการสร้างความ
เข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
ท่านกานันสุเทพ บุญแจ้ง
กิจกรรม อบรมโครงการ“สร้างการรับรู้เรื่องยา
วันจันทร์ ที่ 27 และ
เสพติดแก่เยาวชน” ให้แก่นักเรียนชั้น
วันพุธ ที่ 29 2565
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
วันที่ 3 กุมภาพันธ์
ทีมทันตสาธารณสุข อาเภอ กิจกรรม ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันของ
2565
นครหลวง โรงพยาบาล
นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรม โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง) เพื่อ
หลวงชินวราลงกรณ (วาสน ส่งเสริมและแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน
มหาเถร) และโรงพยาบาล ให้กับนักเรียน
ส่งเสริมสุขภาพตาบลปาก
จั่น
วันพุธ ที่ 26 มกราคม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
จัดกิจกรรม “บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โรงงาน
2565
(ประเทศไทย) จากัด
อยุธยา ใส่ใจห่วงใยน้อง ๆ โรงเรียนวัดละมุด
โรงงานอยุธยา
(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)”
นักศึกษาสาขาวิชา
ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
การศึกษาปฐมวัย
เทคโนโลยีระดับปฐมวัยและวัยประถมต้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
“วิทยาการคานวณ”
9 มีนาคม 2565
พระนครศรีอยุธยา ที่
ปรึกษาค่าย ผศ.ดร.สุภัทรา
คงเรือง และ นายพิชิต ขา
ดี ศึกษานิเทศก์ สพป.อย.1
19 มีนาคม ๒๕64 คณะครู รร.อุดมรัตร์
แนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ป.6

3.5.6 รูปแบบ / วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูใช้ คือ ข้อใดบ้ำง (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)
การอธิบาย
การสืบสวนสอบสวน
การสาธิต / ทดลอง
กลุ่มสืบค้นความรู้
การใช้เกมประกอบ
กลุ่มสัมพันธ์
สถานการณ์จาลอง
การเรียนรู้แบบร่วมมือ
กรณีตัวอย่าง
ความคิดรวบยอด
บทบาทสมมุติ
อริยสัจ 4
การแก้ไขสถานการณ์
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โปรแกรมสาเร็จรูป
การทัศนะศึกษานอกสถานที่
ศูนย์การเรียน
การเรียนรู้จากห้องสมุด
ชุดการสอน
การพัฒนากระบวนการคิด
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงงาน
การอภิปรายกลุ่มย่อย
การถามตอบ
การแก้ปัญหา
อื่น ๆ ระบุ............
อื่น ๆ ระบุ……………………...…
สรุป จำนวนรูปแบบ / วิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ครูใช้
10 วิธี
3.5.7 กำรใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน วิทยำกร / ภูมิปัญญำท้องถิ่น
แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน
ที่

ชื่อแหล่งเรียนรู้ / ภูมิ
ปัญญำ

1
2
3

สวนสวยกินได้
สวนผักไฮโดรโปนิกส์
สวนเห็ด

4

ห้องสมุด

5

สหกรณ์โรงเรียน
บริเวรรอบๆโรงเรียนวัด
ละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์
บารุง)
สนามหน้าโรงเรียน

6
7

ลักษณะเด่น / องค์ควำมรู้
พื้นที่ใช้ในการปลูกผักต่างๆ
พื้นที่ใช้ในการปลูกผักต่างๆ
พื้นที่ใช้ในการปลูกเห็ดต่างๆ
สื่อยูทูป / เท็บแล็ต / หนังสือเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์
ร้านค้า/การซื้อขาย

สถิติกำรใช้
จำนวน
(จำนวนครั้ง / ภำค
(แห่ง)
เรียน)
1
15
1
3
1
3
1

8

1

2

การสารวจ/สิ่งแวดล้อม/รูปทรงต่างๆ

1

5

การสารวจ/สิ่งแวดล้อม/พื้นที่

1

3

แหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน
ที่
1

ชื่อแหล่งเรียนรู้/ ภูมิ
ปัญญำ
บ้าน

ลักษณะเด่น/ องค์ควำมรู้
รูปวงกลม

จำนวน
(แห่ง)
2

สถิติกำรใช้
(จำนวนครั้ง/ ภำค
เรียน)
10

2
3
4

วัดละมุด
ชุมชน
ร้านค้า / ห้าง

รูปสีเหลี่ยม
ทิศและแผนผัง
รายรับ – รายจ่าย

2
2
2

9
7
2

ปรำชญ์ชำวบ้ำน/ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถำนศึกษำเชิญมำให้ควำมรู้แก่ครู และ นักเรียน จานวน
2 ครั้ง ได้แก่
ที่

ชื่อ – สกุล

1

นางสาวสายชล จันทร์น่วม

2

ท่านกานันสุเทพ บุญแจ้ง

จำนวนครั้ง
/ ปี
1

เรื่อง
กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุว
เกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)
กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกร
ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร
“สร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดแก่เยาวชน”
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

1

3.6 กำรประสำนควำมร่วมมือในองค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและ/หรือหน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ
3.6.1 กำรประสำนควำมร่วมมือในองค์กร กำรทำงำนเป็นทีม
1) กำรร่วมประชุมวำงแผน
รำยกำร
การประชุมครูเพื่อรับทราบนโยบายและวางแผนงาน
การประชุม PLC
รวม

จำนวนครั้ง
15
10
55

2) กำรดำเนินกำรช่วยพัฒนำโรงเรียนในด้ำนต่ำงๆ นอกเหนือจำกงำนปฏิบัติกำรสอนและงำน
พิเศษ
คำสั่งกำร
เรื่อง
แต่งตั้ง
คาสั่งประจาปี 2564
คาสั่งที่
แต่งตั้งครูประจาชั้นและครูประจากลุ่ม
18 / 2564 สาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564
ลำดับที่

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
- งานการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
การเรียน
- งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- งานการพัฒนาสื่อ-นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
- งานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

ลำดับที่

คำสั่งกำร
แต่งตั้ง

2

คาสั่ง
1 / 2565

3

คาสั่งที่
2 / 2565

4

คาสั่งที่
3 / 2565

เรื่อง

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

ห้องเกียรติยศ
แปลงผักไฮโดรโปนิกส์
- งานแนะแนวการศึกษา
- งานการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
- งานการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน
- งานการประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
- งานการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน และ สถาบันอื่น
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (กิจกรรม
คณิตศาสตร์)
- งานการจัดทาและเสนอขอ
งบประมาณ
- งานจัดสรรงบประมาณ
- งานตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดาเนิน
- งานการบริหารการเงิน
- การบริหารบัญชี
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- งานบริหารจัดการอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม
- งานปกครองนักเรียน
- งานโสตทัศนูปกรณ์
แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย
เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มี
โรงเรียนวัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บารุง)
รูปแบบ หรือ กระบวนการในการดูแล
ช่วยเหลือ นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับ
การปกป้อง คุ้นครองความปลอดภัยทั้ง
ด้านร่างกายและจิตใจ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOU Safety ดูแล รับผิดชอบในการแก้ปัญหา Case
Center ของโรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.
ที่แจ้งเข้ามายังระบบ MOU Safety
ราษฎร์บารุง)
Center
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน
รับผิดชอบในการรับเงินอุดหนุนอาหาร
อาหารกลางวัน
กลางวัน และปฏิบตั ิตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด

ลำดับที่
5
6

7

คำสั่งกำร
แต่งตั้ง
คาสั่งที่
4 / 2565
คาสั่งที่
5 / 2564
คาสั่งที่
6 / 2564

8

เรื่อง
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน มีนาคม 2565

ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- ครูเวรประจาวันศุกร์
- เวรกลางวัน
- เวรีกลางคืน
- และวันหยุดนักขัตฤกษ์
แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือ
คัดเลือกหนังสือเสริมประสบการณ์
เสริมประสบการณ์ หนังสือเรียนและแบบ หนังสือเรียนและแบบฝึก ที่สอดคล้อง
ฝึกตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ประจาปี กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
การศึกษา 2565
พื้นฐาน
- จาทาบัญชีจัดสรรงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายการค่าหนังสือเสริม
ประสบการณ์ หนังสือเรียนและหนังสือ
แบบฝึก
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
หนังสือตามความคุ้มค่าทางวิชาการ
และงบประมาณที่ได้รับ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ครูเวรประจาวันศุกร์
ประจาเดือน เมษายน พ.ศ. 2565
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

คาสั่งที่
9 / 2565
คาสั่งประจาปี 2565
1
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน
23 / 2564 อาหารกลางวัน

2
3
4

5

คาสั่งที่
4 / 2564
คาสั่งที่

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565
แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ลงนามในสมุด
25/1 / 2564 บัญชีธนาคารออมสิน
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต
25 / 2564 ของงาน (Terms of Reference : TOR)

รับผิดชอบในการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน และปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด
ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
เบิกเงิน

- จัดทาร่างขอบเขตของงาน(Terms
of Reference : TOR)
- ดาเนินการกาหนดราคากลาง ตาม
แนวทางเปิดเผยรายละเอียด
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขต - จัดทาร่างขอบเขตของงาน(Terms
26 / 2564 ของงาน (Terms of Reference : TOR) of Reference : TOR)
กาหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและ
- ดาเนินการกาหนดราคากลาง ตาม
กาหนดราคากลางของงานซื้อรายการ
แนวทางเปิดเผยรายละเอียด

ลำดับที่

6
7
8

9
10
11

12

13

14
15

16

คำสั่งกำร
แต่งตั้ง

เรื่อง

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับ
ก่อนประถมศึกษา
คาสั่งที่
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
27 / 2564 ประจาเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564
คาสั่งที่
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
30 / 2564 ประจาเดือน กันยายน พ.ศ. 2564
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการเพื่อ
33 / 2564 การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ เพื่อ
ดาเนินงานใน โรงการพัฒนาครูและ
โรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2564
คาสั่งที่
35 / 2564
คาสั่งที่
36 / 2564
คาสั่งที่
38 / 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี ประจาปีงบประมาณ 2564
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ประจาเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
แต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินอุดหนุน
อาหารกลางวัน

คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดราคากลาง
39 / 2564 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบรับพัสดุ
40 / 2564 และผู้ควบคุมงาน งานปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่น (อาคารเรียนแบบ 017)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
คาสั่งที่
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
41 / 2564 ประจาเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
คาสั่งที่
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการวัดและ
43 / 2564 ประเมินผลความสามารถและทักษะด้าน
การอ่านการเขียน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564
คาสั่งที่
แต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
41 / 2565 ประจาเดือน มกราคม พ.ศ. 2565

3.6.2 กำรประสำนควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง

หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย

ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- ให้คาปรึกษา เสนอแนะ อานวยความ
สะดวก และสนับสนุน
- ประชุมกาหนด นโยบาย ประสาน
ความร่วมมือ กากับติดตาม จัดกิ
กรรมการเรียนการสอน และ จัดทา
เอกสาร
- สอบพัสดุประจาปี
ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
รับผิดชอบในการรับเงินอุดหนุนอาหาร
กลางวัน และปฏิบัติตามระเบียบของ
ทางราชการอย่างเคร่งครัด
- คานวณราคากลางงานงานปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ
สิ่งก่อสร้างอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
- ตรวจการจ้าง และควบคุมงานที่
ได้รับ

ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
- คณะกรรมการดาเนินการสอบและ
คุมสอบ
ครูเวรประจาวันศุกร์
และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
1
3 มิถุนายน 2563
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13
14
15
16
17
18
19

รำยกำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง
- แจ้งหยุดเรียนออนไลน์เนื่องจากเป็นวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563
- แจ้งให้นักเรียนมารับใบงาน (เรียนในรูปแบบ
NO-Hand)
11 มิถุนายน 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
18 มิถุนายน 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
25 มิถุนายน 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
2 กรกฎาคม 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
9 กรกฎาคม 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
16 กรกฎาคม 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
23 กรกฎาคม 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาส่งใบงาน และรับใบงาน
(เรียนในรูปแบบ NO-Hand)
26 กรกฎาคม 2563 - แจ้งหยุดเรียนออนไลน์ เนื่องจาก วัน
อาสาฬหบูชา
28 กรกฎาคม 2563 - แจ้งหยุดเรียนออนไลน์เนื่องจาก วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว
5 สิงหาคม 2563
- แจ้งสอนชดเชยทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่เสาร์ที่
7,14,21,28 เดือน สิงหาคม และเสาร์ที่
4,11,18,23 เดือน กันยายน และเสาร์ที่ 2,9
เดือนตุลาคม
9 ตุลาคม 2563
- แจ้งปิดภาคเรียนที่ 1
12 พฤศจิกายน 2563 - แจ้งการเปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 และให้นักเรียน
เรียนในรูปแบบ NO-Hand) วันที่ 1 -14
พฤศจิกายน 2565
1 พฤศจิกายน 2563 - แจ้งให้นักเรียนมาเรียนในรูปแบบ NO - site
20 พฤศจิกายน 2563 - แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากคณะครูไปเป็น
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
28 ธันวาคม 2565
- แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากเป็นวันพ่อแห่งชาติ
9 ธันวาคม 2565
- แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากเป็น วันรัฐธรรมนูญ
30 ธันวาคม 2565
- แจ้งหยุดเรียนเนื่องจากเป็นวัน สิ้นปีใหม่ และ
วันขึ้นปีใหม่

หมำยเหตุ

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
24 25 มีนาคม 2565

รำยกำรให้ควำมร่วมมือกับผู้ปกครอง
- แจ้งปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมำยเหตุ

3.7 ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
ที่

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ

1 โครงการยกระดับคุณภาพ
และผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
มีกิจกรรม มีดังนี้
- คัดครองรนักเรียน
(ศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล)
- สอนเสริมตามศักยภาพ
ของนักเรียน
- การอ่านเขียนคาพื้นฐาน
ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
- จัดมุมส่งเสริมการอ่าน
ภายในห้องเรียน
- จัดทาคลังข้อสอบ
- บันทึกผลข้อตกลง
MOU ระหว่างครู
ผู้ปกครอง และ
สพป.อย.1
- การทดสอบ Pre O-net
และ Pre NT
- คิดเลขเร็ว
- การทดสอบอ่านเขียน
ป.1-6 (สพฐ.)
- ค่ายวิชาการ / บูรณา
การ

๑. ร้อยละ ๘๐ ของ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
ตามกลุ่มสาระฯที่โรงเรียน
กาหนด
๒. ค่าเฉลี่ยรวมของผลการ
ทดสอบ O-NET ไม่ต่ากว่า
ระดับประเทศ
๓. ค่าเฉลี่ยรวมของผลการ
ทดสอบ NT ไม่ต่ากว่า
ระดับประเทศ
๔. ร้อยละ ๙๘ ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในระดับดี
๕. ร้อยละ ๙๘ ของ
นักเรียนมีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในระดับผ่าน
๖. ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ อ่านออก เขียนได้
7. ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑-๓ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง

2 โครงการส่งเสริมงาน
วิชาการ มีกิจกรรม ดังนี้
1.นิเทศภายใน
1.1 จัดทาคู่มือนิเทศ
ภายใน
1.2 นิเทศภายในตาม
ปฏิทิน
1.3 สรุปรายงานผล

๑. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ ปฏิบัติงานธุรการ
ประจาชั้นและงานต่างๆ
ได้ถูกต้อง
๓. ครูทุกคนสามารถ

ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
-นักเรียนมีผลการ
-ร้อยละ ๘๐ ของ
เรียนผ่านเกณฑ์ที่
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
โรงเรียนกาหนด
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์
-นักเรียนมี
ตามกลุ่มสาระฯที่โรงเรียน
คุณลักษณะตาม
กาหนด
หลักสูตรสถานศึกษา -ค่าเฉลี่ยรวมของผลการ
ที่กาหนด
ทดสอบ O-NET ไม่ต่ากว่า
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ระดับประเทศ
ทางการเรียนสูงขึ้น -ค่าเฉลี่ยรวมของผลการ
ร้อยละ ๒ ทุกกลุ่ม ทดสอบ NT ไม่ต่ากว่า
สาระการเรียนรู้
ระดับประเทศ
-นักเรียนมีผลการ -ร้อยละ ๙๘ ของนักเรียน
ทดสอบ NT, O-NET มีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ไม่ต่ากว่า
ประสงค์ในระดับดี
ระดับประเทศ
-ร้อยละ ๙๘ ของนักเรียน
มีผลการประเมิน
คุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ในระดับผ่าน
-ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ อ่านออก เขียน
ได้
-ร้อยละ๑๐๐ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๓ อ่านคล่อง เขียน
คล่อง
๓.๑จัดประชุมเพื่อ หัวหน้าสถานศึกษา
รับทราบปัญหา/
กรรมการนิเทศภายใน
แก้ไขนาเสนอข้อ
และข้าราชการครูร่วมกัน
ราชการ/องค์ความรู้ นิเทศภายในอย่างเป็น
ที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบบ และมีคุณภาพ
ปฏิบัติงานและการ
จัดการเรียนการสอน
เดือนละ ๑ ครั้ง

ปฏิบัติงานประสบ
ผลสาเร็จและมีคุณภาพ

1 2. ประกันคุณภาพภายใน

๓.๒หัวหน้า
สถานศึกษา
หรือกรรมการนิเทศ
ภายในตรวจนิเทศ
งานธุรการประจาชั้น
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.๓หัวหน้า
สถานศึกษาหรือ
กรรมการนิเทศ
ภายในตรวจนิเทศ
งานด้านการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และ
จัดเรียนการสอน
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง/ชั้นเรียน
๓.๔ครูผลัดเปลี่ยน
กันเยี่ยมชั้นเรียน
อย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง
๓.๕ครูและบุคลากร
รายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง

2.1 จัดทามาตรฐาน
2.2 จัดทาแผนพัฒนา
การศึกษา
2.3 จัดระบบบริหาร
และสารสนเทศ
2.4 ดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา
2.5 การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา
2.6 การประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
2.7 จัดทารายงาน
ประจาปี

3.8 ผลกำรดำเนินงำนที่ได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษ
ที่
-

งำน/กิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมำย
-

ตัวชี้วัด
ควำมสำเร็จ
-

ผลกำรดำเนินงำน
ด้ำนปริมำณ
ด้ำนคุณภำพ
-

ตอนที่ 4
ผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมบทบำทหน้ำที่ / ภำรกิจ
4.1 พฤติกรรมที่แสดงถึงควำมเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
พฤติกรรมที่แสดงออก
1. กำรมีวินัย
1.1 การมีวินัยในตนเอง ยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎ
กติกา มารยาท ขนบธรรมเนียม และแบบแผนอันดีงามของ
สังคม
1.2 การรักษาและเสริมสร้างวินัยในตาแหน่งหน้าที่ราชการ
การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
1.3 การตรงต่อเวลา การอุทิศเวลาให้แก่ราชการและผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง
1.4 ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ การรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
1.5 การรักษาความสามัคคี มีน้าใจ เอื้อเฟือเผือแผ่ต่อ
เพื่อนร่วมงาน องค์กร และชุมชน
2. กำรประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2.1 ความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยยึดหลักประหยัด คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ
2.2 การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและ
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
2.3 การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย
2.4 การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และวางตัวเป็นกลางทางการ
เมือง
2.5 การมีส่วนร่วมในการอนุรกั ษ์วัฒนธรรมไทยและ
สิ่งแวดล้อม

ระดับของกำรปฏิบัติ/ คุณภำพ
มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด











พฤติกรรมที่แสดงออก
3. กำรดำรงชีวิตอย่ำงเหมำะสม
3.1 การดารงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
3.2 การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด
3.3 การใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและของทาง
ราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง
3.4 การดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี เหมาะสมกับสถานภาพ
และตาแหน่งหน้าที่
3.5 การประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน
4. ควำมรักและศรัทธำในวิชำชีพ
4.1 การเป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของ
วิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์
4.2 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ๆ มาใช้
พัฒนาในวิชาชีพ
4.3 การมีบทบาทเป็นผู้นาทางวิชาการในวงการวิชาชีพ
4.4 การรักษาชื่อเสียง ปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ
4.5 การเสริมสร้างปลูกจิตสานึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
5. ควำมรับผิดชอบในวิชำชีพ
5.1 การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้ หรือส่งเสริมการ
แสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน
5.2 การเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการเต็ม
ความสามารถตามหลักวิชาชีพอย่างสม่าเสมอเท่าเทียมกัน
5.3 การศึกษา ค้นคว้า ริเริ่มสร้างสรรค์ความรู้ใหม่
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่
5.4 การประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบ
แผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
5.5 การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวม

ระดับของกำรปฏิบัติ/ คุณภำพ
มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สุด
















4.2 ผลกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยกำรปฏิบัติ
1. มีการกาหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน ความรู้

ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
3. ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้
5. การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
6. มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนามาใช้ในการซ่อมเสริม
และพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
8. ให้คาแนะนา คาปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค
9. มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน
10. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา
11. จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ

มำก
ที่สุด

ระดับคุณภำพ
ปำน
มำก
น้อย
กลำง












น้อย
ที่สุด

ตอนที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
1) จานวนและร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับผลการเรียนในวิชาที่สอน
รหัสวิชำ/รำยวิชำ
ค.13101
ค.14101
ค.15101
ค.16101

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

จำนวน
นักเรีย
น
(คน)
22
20
15
18

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

75

ร้อยละของนักเรียนที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

75

จำนวนนักเรียนที่ได้ระดับผลกำรเรียน
4

3.5

3

2.5

2
5
1
3
11

3
2
3
4
12
43 คน

7
3
6
4
20

3
2
3
3

2 1.5

1

0

ร

มส

4
2
1
3

0
0
0
0

-

-

-

3
6
1
1

ร้อยละ 57.34

จากตารางพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖3 ผู้เรียนที่มีระดับ
ผลการเรียนอยู่ในระดับ 3 ขึ้นไป มีจานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 57.34

๒) ผลกำรประเมินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ลูกเสือ-เนตรนารี
แนะแนว
ชุมนุม คณิตศาสตร์

จำนวนนักเรียน(คน/ ร้อยละ)
18 คน ร้อยละ 100
18 คน ร้อยละ 100
18 คน ร้อยละ 100

ผลกำรประเมิน(คน/ร้อย
ละ)
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
18
18
18
-

กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน

จำนวนนักเรียน(คน/ ร้อยละ)

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

18 คน ร้อยละ 100

ผลกำรประเมิน(คน/ร้อย
ละ)
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
18
-

๓) ผลกำรประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
ชั้น

จำนวน
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
นักเรียน
ที่ประเมิน(คน)
1 ความสามารถในการสื่อสาร
18
2. ความสามารถในการคิด
18
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
18
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
18
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
18

ผลกำรประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีมำก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

9
8
8
8
12

6
5
4
6
6

3
4
6
1
0

1
2
1
4
0

ร้อยละของนักเรียนทีไ่ ด้ผลการประเมินระดับดีขึ้นไป 78.95
15

10

5

0

๔) ผลกำรประเมินกำรอ่ำนคิด วิเครำะห์และเขียน (สื่อควำม)
ชั้น/กลุ่มสำระ
ป.3 / คณิตศาสตร์
ป.4 / คณิตศาสตร์
ป.5 / คณิตศาสตร์
ป.6 / คณิตศาสตร์

จำนวนนักเรียน
ที่ประเมิน(คน)
22
20
15
18

ผลกำรประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน
8
8
6
8
6
6
6
6
3
10
6
2
0

๕) ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ชั้น/
กลุ่มสำระ

จำนวน
คุณลักษณะ
นักเรียน
อันพึงประสงค์
ที่ประเมิน
ป.6 /
18
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
คณิตศาสตร์
18
2. ซื่อสัตย์สุจริต
18
3. มีวินัย
18
4. ใฝ่เรียนรู้
18
5. อยู่อย่างพอเพียง
18
6. มุ่งมั่นในการทางาน
18
7. รักความเป็นไทย
15
8. มีจิตสาธารณะ
ร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับดี/ ดีเยี่ยม

ผลกำรประเมิน(คน/ ร้อยละ)
ดีเยี่ยม
ดี
ผ่ำน ไม่ผ่ำน
(3)
(2)
(1)
(0)
18
14
4
18
18
18
18
18
18
ร้อยละ 100

5.๒ ผลงำนของนักเรียนที่สอน/เป็นทีป่ รึกษำ
รางวัล/ เกียรติบัตร การแข่งขันทักษะหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่นักเรียนได้รับ
ที่ ชื่อนักเรียน
1 เด็กหญิงมณธิชา สิงห์โตขา

ชั้น รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับ
หน่วยงานที่มอบ
ป.6 รองชนะเลิศ อันดับ 2 สมาชิก กรมส่งเสริมการเกษตร
ยุวเกษตรกร

ตอนที่ 6
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
1. สรุปผลกำรดำเนินงำนภำคเรียนที่ ๑ และ 2 ประจำปีกำรศึกษำ 25๖4 ในภำพรวม (ด้ำนจัดกำรเรียน
กำรสอน )
เด็กนักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นโดยเฉพาะ ด้านทักษะการคิด และ ทักษะการคิดวิเคราะห์ รวมถึง
……………………………………………………………………………………………..………………………………..................................
การมีส่วนร่ วมในการจัดการเรียนรู้ และมีความตั้ง ใจ กระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการเรียน กล้าที่จะ
……………………………………………………………………………………………..………………………………..................................
แสดงออก และมีปฏิกิริยาโต้ตอบในขณะที่เรียน มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและสามารถ
……………………………………………………………………………………………..………………………………..................................
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมความสุข และ นักเรียนมีผลการประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ นักเรียนมีผลการ
……………………………………………………………………………………………..………………………………..................................
ประเมินการอ่านอยู่ในระดับดี , นักเรียนมีคุณธรรมด้านความรักชาติ ความพอเพียง รักความเป็นไทย ร้อย
……………………………………………………………………………………………..………………………………....................................
ละ 100 , และ นักเรียนไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ร้อยละ 100
.............................................................................................................................................................................
2. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ
2.1) ด้ำนคุณภำพผู้เรียน
มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความตั้งใจ และ มีกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลาในการเรียน และ
จุดเด่น……………….……………………………………………………………………………………………….………........……
ที่สาคัญนักเรียนมีทักษะความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันไป
.................................................................................................................................................................
ฒนาความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน และเพิ่มทักษะ
จุดที่ควรพัฒนำ การพั
…………………….....……………………………………..………………………………………………...……
การคิดวิเคราะห์ให้มากขึ้นกว่าเดิมในการตัดการเรียนการสอน
.................................................................................................................................................................
2.2) ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ
เน้นผู้เรียนเป็นจุดศูนย์กลาง / เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
จุดเด่น……………….……………………………………………………………………………………………….……………...……
โดยที่ครูเคยสนั บ สนุน และที่ส าคัญ สถานศึก ษามี เป้าหมายและวิสัย ทัศน์ อย่ างชั ดเจน ตรงกั บ
.................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและยังสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งทาง
.................................................................................................................................................................
สถานศึกษาได้พัฒนาครูให้มีความรู้ตรงตามวิชาที่นักเรียนสนใจที่อยากจะเรียนรู้
.................................................................................................................................................................
การจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการของเด็กนักเรียน และให้
จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………..…………………………...…………………………
ความสาคัญในเรื่องของทักษะกระบวนการคิด การทางาน และการแก้ปัญหาของนักเรียน
.................................................................................................................................................................
2.3) ด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
กระบวนการที่ เกื้ อ หนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด การเรี ย นรู้ โ ดยผ่ า นสื่ อ แล ะที่ ส าคั ญ
จุดเด่น……………….………………………………………………………………………………………………...….………………
สถานศึกษามีการออกเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ เพื่อร่วมกันหาทางช่วยเหลือและ
.................................................................................................................................................................
ส่งเสริมนักเรียนอย่างเป็นระบบ
.................................................................................................................................................................
สถานศึกษาและผู้ปกครองควรกากับ ติดตามและดูแลนักเรียนอย่างสม่าเสมอ
จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………..……………………………...………………………
และสร้างสังคมในโรงเรียนให้กับผู้เรียน รักการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา
.................................................................................................................................................................
2.4) ด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ
ไหว้ส วย พู ด จาไพเราะ และที่ ส าคั ญ สถานศึ ก ษามี ก ารส่ ง เสริม ให้ นั ก เรี ย นมี คุ ณ ธรรม
จุดเด่น……………….……………………………………………………………………………………...………….…………………
จริยธรรม มีจิตสานึกในการอนุรักษ์วัฒ นธรรมไทย เพื่อพัฒ นานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึ ง
.................................................................................................................................................................
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
.................................................................................................................................................................
ส่งเสริมให้กับผู้เรียนให้มีความตั้งใจเวลาทากิจกรรมต่างๆ เพราะจะมีนักเรียนบาง
จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………..………………………...……………………………
คนไม่สนใจในการเรียน ไม่ทาตามคาสั่งของครู จึงทาให้การพัฒนาและส่งเสริมในด้านต่างๆเป็นไป
.................................................................................................................................................................
ได้ยาก
.................................................................................................................................................................

2.5) ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
นักเรียนมีความสามารถ และมีความกล้าแสดงออกในเรื่องของการพูดการนาเสนอผลงาน
จุดเด่น……………….…………………………………………………………………………………...…………….…………………
ต่างๆ และที่สาคัญ สถานศึกษามีการพัฒ นาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการ
.................................................................................................................................................................
นักเรียนอยู่สม่าเสมอ เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
.................................................................................................................................................................
ส่งเสริมให้กับผู้เรียนให้มีความมั่นใจเวลาทากิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมทักษะ
จุดที่ควรพัฒนา ………………………………………………………………..……………………...………………………………
การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
.................................................................................................................................................................
3. แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต
1. พัฒนาสื่อที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์
...............................................................................................................................................................................
2. เร่งรัดพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
……………………………………………………………………………………………………………………………......................…………..
3. นาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการศึกษา
.................................................................................................................................................................................
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
.................................................................................................................................................................................
5. จัดการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
...........................................................................................................................................................................
4. ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ
1. อยากนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการศึกษา
...............................................................................................................................................................................
2. อยากให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดการศึกษาดูแลอย่างทั่วถึง
…………………………………………………………………………………………………………………......................……………………..
5. ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
“ครู” ถือเป็นอาชีพที่มีความสาคัญต่อคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ ระบบการศึกษา ตลอดจน
...............................................................................................................................................................................
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต หากประเทศใดที่มี “ครู” ที่มีคุณภาพ ย่อมเป็นเครื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………......................………………..
การันตีได้ถึงแนวโน้มในการมีทรัพยากรมนุษย์ที่มคี ุณภาพ
การพัฒนานักเรียนเป็นหน้าที่ของครูทุกคน
..............................................................................................................................................................................
เพราะฉะนั้น
ครูทุกคนควรตั้งเป้าหมายร่วมกันและร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพใน
……………………………………………………………………………………………………………………………......................…………..
อนาคต และให้เขาเติบโตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากสอนให้
..............................................................................................................................................................................
นักเรียนให้เป็นคนเก่งแล้ว ครูควรส่งเสริมในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปด้วย
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......................

ลงชื่อ ...................................... ผู้รายงาน
(นายมะตอฮา ซีนา)
ตาแหน่ง ครู

แผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2565

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ ขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องในการระดมความคิด วิเคราะห์ วางแผน เพื่อกาหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ตามความต้องการจาเป็นและบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น อีกทั้งเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของส่วนราชการระดับสูง ทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขอขอบคุณข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้คาแนะนา ให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อ
การจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ เป็นผลทา
ให้แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เล่มนี้ สาเร็จลุล่วงอย่างดียิ่ง
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ธันวาคม ๒๕๖๔
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดเน้นการพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป้าหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส่วนที่ ๒ ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
นโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
กลไกการบริหารจัดการ
ภาคผนวก
สาเนาแต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี
(๒๕๖๕-๒๕๖๗) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
รายละเอียดโครงการดาเนินการปี 2565
๑. โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)
๒. โครงการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
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สารบัญ
หน้า
๔. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน และพัฒนาสมรรถนะการอ่านสูงขึ้น”
๖. โครงการวิจัยการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กรุงเก่าโมเดล ๑ “KRUNGKAO ๑”
๗. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
๘. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๙. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)
๑๐. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
๑๑. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา
๑๒. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional learning Community (PLC)
๑๓. โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
๑๔. โครงการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการ
ยกระดับคุณภาพ ผู้เรียน (English Literacy)
๑๕. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
๑๖. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๗. โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
๑๘. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“คนดีศรี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑”
๑๙. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า

ส่วนที่ ๑
บทนา
ความเป็นมา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๕
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มาตรา ๗๙ ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด และมาตรา ๘๐
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กาหนด รวมถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๗๙) กาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ที่มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคง การพัฒนาด้านพลังงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวติ ให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ ประการสาคัญคือ การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่า
เทียมและทั่วถึง และมุ่งเน้นการปลูกฝังระเบียบวินัย จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ รวมไปถึงการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนลงสู่นโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบที่หลากหลาย เช่นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การ
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะ
จากนโยบายดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึง่
มีภารกิจหลักในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได้นาไปกาหนดยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานลงสู่การปฏิบัติ เพื่อการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จึงได้ดาเนินการ
สารวจความต้องการจาเป็น โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทาแผนพัฒนา ตนเองรายบุคคล
(Individual Development Plan : ID Plan) เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาในครั้งนี้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ อันจะนาไปสู่วิสัยทัศน์ที่กาหนด
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือมีความพร้อมในความรู้
และทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ เทคโนโลยี การบริหารองค์กรยุคใหม่ มีจิตให้บริการ เสริมสร้างค่านิยมในการ
ทางานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
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เป้าหมาย
๑. แผนพัฒนาครูสามารถนาไปใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒. สามารถปรับและบูรณาการใช้ควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติการประจาปีของหน่วยงานได้
๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานวิชาชีพตามแผนงานและโครงการที่กาหนดในแผน
ข้อมูลพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 222/242
หมู่ 6 ถนนอยุธยา-อ่างทอง ตาบล ลุมพลี อาเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา มีภารกิจหลัก
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ว่าด้วยการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน
โดยมีพื้นทีร่ บั ผิดชอบ 9 อาเภอ 176 โรงเรียน ประกอบด้วย อาเภอ พระนครศรีอยุธยา 27 โรงเรียน
อาเภอ ท่าเรือ 20 โรงเรียน อาเภอ นครหลวง 16 โรงเรียน อาเภอ บางปะหัน 26 โรงเรียน อาเภอ
บ้านแพรก 6 โรงเรียน อาเภอภาชี 17 โรงเรียน อาเภอมหาราช 11 โรงเรียน อาเภอวังน้อย 27 โรงเรียน
และอาเภอ อุทัย 26 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จ.อ่างทอง

จ.ลพบุรี

จ.สระบุรี
จ.สุพรรณบุรี

จ.นครปฐม

จ.นนทบุรี

จ.ปทุมธานี
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ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564)
1. จานวนสถานศึกษา 176 โรงเรียน
2. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด แบ่งเป็น
 ขนาดเล็ก (นักเรียน 1- 120 คน) 79 โรงเรียน นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน 646 ห้อง
 ขนาดกลาง (นักเรียน 121- 600 คน) 90 โรงเรียน นักเรียน 20,195 คน ห้องเรียน 953 ห้อง
 ขนาดใหญ่ (นักเรียน 601- 1,500 คน) 4 โรงเรียน นักเรียน 3,083 คน ห้องเรียน 101 ห้อง
 ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป) 3 โรงเรียน นักเรียน 6,053 คน ห้องเรียน 170 ห้อง
3. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด แบ่งเป็น
 ขนาดที่ 1 นักเรียน 0-120 คน 79 โรงเรียน นักเรียน 5,746 คน ห้องเรียน 646 ห้อง
- นักเรียน 0-20 คน
= 0 โรงเรียน นักเรียน 0 คน ห้องเรียน 0 ห้อง
- นักเรียน 21-40 คน
= 9 โรงเรียน นักเรียน 292 คน ห้องเรียน 70 ห้อง
- นักเรียน 41-60 คน
= 22 โรงเรียน นักเรียน 1,132 คน ห้องเรียน 175 ห้อง
- นักเรียน 61-80 คน
= 22 โรงเรียน นักเรียน 1,620 คน ห้องเรียน 182 ห้อง
- นักเรียน 81-100 คน
= 11 โรงเรียน นักเรียน 1,042 คน ห้องเรียน 92 ห้อง
- นักเรียน 101-120 คน = 15 โรงเรียน นักเรียน 1,660 คน ห้องเรียน 127 ห้อง
 ขนาดที่ 2 นักเรียน 121-200 คน 50 โรงเรียน นักเรียน 7,573 คน ห้องเรียน 461 ห้อง
 ขนาดที่ 3 นักเรียน 201-300 คน 23 โรงเรียน นักเรียน 5,432 คน ห้องเรียน 236 ห้อง
 ขนาดที่ 4 นักเรียน 301-499 คน 14 โรงเรียน นักเรียน 5,539 คน ห้องเรียน 198 ห้อง
 ขนาดที่ 5 นักเรียน 500-1,499 คน 7 โรงเรียน นักเรียน 4,734 คน ห้องเรียน 159 ห้อง
 ขนาดที่ 6 นักเรียน 1,500-2,499 คน 3 โรงเรียน นักเรียน 6,053 คน ห้องเรียน 170 ห้อง
 ขนาดที่ 7 นักเรียน ตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป 0 โรงเรียน นักเรียน 0 คน ห้องเรียน 0 ห้อง
4. จานวนนักเรียน แบ่งเป็นช่วงชั้น
 ก่อนประถม
 ช่วงชั้นที่ 1 ( ป.1 - ป. 3 )
 ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป.6 )
 ช่วงชั้นที่ 3 ( ม.1 - ม.3 )
 ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 – ม.6 )

6,846 คน
11,504 คน
11,830 คน
4,639 คน
258 คน

431
614
614
202
9

ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน
ห้องเรียน

5. จานวนนักเรียน 35,077 คน ห้องเรียน 1,870 ห้อง
 ระดับก่อนประถม
6,846 คน
431 ห้องเรียน
 ประถมศึกษา
23,334 คน 1,228 ห้องเรียน
 มัธยมศึกษาตอนต้น (52 โรงเรียน) 4,639 คน
202 ห้องเรียน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย (1 โรงเรียน) 258 คน
9 ห้องเรียน
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6. จานวนบุคลากรในสถานศึกษา 2,๒๗๒ คน
 ผู้บริหารสถานศึกษา ๑๒๘ คน และรองผู้อานวยสถานศึกษา จานวน ๒๑ คน
 ข้าราชการครู จานวน 1,๗๑๘ คน
 ลูกจ้างประจา จานวน 69 คน
 พนักงานราชการ จานวน 28 คน
 ลูกจ้างชั่วคราว จานวน 308 คน
(ครูอตั ราจ้างขั้นวิกฤต 25 คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (15,000) 68 คน (9,000) 100 คน
พี่เลี้ยงเด็กพิการ 44 คน ครูผู้ทรงคุณค่า 3 คน ครูวิทย์-คณิต 12 คน นักการภารโรง 56 คน)
7. จานวนบุคลากรใน สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน 66 คน (ข้าราชการ+ลูกจ้าง
ชั่วคราว)
8. จานวนครูจาแนกตามวิชาเอก (หลัก) ปฐมวัย 237 ประถมศึกษา 181 คณิตศาสตร์ 188
สังคมศึกษา 146 วิทยาศาสตร์ 180 ภาษาอังกฤษ 214 ภาษาไทย 193 และอื่น ๆ 463 คน
๙. ข้าราชการครูในสถานศึกษา จาแนกตามระดับ ดังนี้ (ข้อมูล ณ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔)
ที่
ผู้บริหารสถานศึกษา
1. เชี่ยวชาญ
๑
คน
๒. ชานาญ
๗๗
คน
การพิเศษ
๓. ชานาญการ
๕๐
คน
๔. ค.ศ.๑
คน
๕.
คน
๖. อัตราว่าง
๔๙
คน
รวม
๑๗๗ คน

รองผู้อานวยการสถานศึกษา
เชี่ยวชาญ
คน
ชานาญ
๔
คน
การพิเศษ
ชานาญการ ๑๓
คน
ค.ศ.1
4
คน
ครูผู้ช่วย
คน
อัตราว่าง
๒
คน
รวม
๒๓
คน

ครูสายผู้สอน
เชี่ยวชาญ
ชานาญ
๒๙๘
การพิเศษ
ชานาญการ ๓๙๙
ค.ศ.1
๗๑๐
ครูผู้ช่วย
๓๑๑
อัตราว่าง
๒๗๑
รวม
๑๙๘๙

คน
คน

รวม(คน)
๑
๓๗๙

คน
คน
คน
คน
คน

๔๖๒
๗๑๓
๓๑๑
๓๒๑
๒,๑98

บทบาทหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่
อยู่ภายใต้การ กากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอานาจหน้าที่ ตามมาตรา 37
ของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2553 ดังนี้
ก. ดาเนินการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (มาตรา 36)
ข. มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กาหนดไว้ในกฎหมายนี้ (พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ) และกฎหมายอื่นและ
ค. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
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(1) จัดทานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการของท้องถิ่น
(2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบ รวมทั้งกากับตรวจสอบ ติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
(3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษา
(4) กากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัด
และพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(7) จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา
(9) ดาเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
(10) ประสาน ส่งเสริม การดาเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และ คณะทางาน
ด้านการศึกษา
(11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(12) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มอานวยการ
(2) กลุ่มนโยบายและแผน
(3) กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(4) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(5) กลุ่มบริหารงานบุคคล
(6) กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
(7) กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
(8) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
(9) หน่วยตรวจสอบภายใน
(10) กลุ่มกฎหมายและคดี
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โครงสร้างการบริหารงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
(นางกัลยา มาลัย)
หน่วยตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลฯ (ก.ต.ป.น.)

กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มนโยบายและแผน

รอง ผอ.สพป.อย.๑
น.ส.รัชดา ทองสุข

กลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา

กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ

กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผลฯ

รอง ผอ.สพป.อย.1
นางสาปุณญอุษา ผดุงหมาย

กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

สถานศึกษา

รอง ผอ.สพป.อย.1
นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล

กลุ่ม
อานวยการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
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บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หน่วยตรวจสอบภายใน ข้าราชการ ๑ คน
ผู้อานวยการ
(1 คน)

กลุ่มนโยบายและแผน ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้าง ๑ คน
กลุ่มกฎหมายและคดี ข้าราชการ ๑ คน (ว่าง 1 อัตรา)

กลุ่มบริหารงานบุคคล ข้าราชการ ๗ คน (ว่าง 2 อัตรา)
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว่าง 1 อัตรา)
กลุ่มอานวยการ ข้าราชการ ๖ ลูกจ้างประจา ๔ ลูกจ้างชั่วคราว ๓ คน
รอง
ผู้อานวยการ
(3 คน)

กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราว 2 คน
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ข้าราชการ 6 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการ 9 คน ลูกจ้างชั่วคราว
(ลูกเสือ) 1 คน และพนักงานราชการ นักจิตวิทยาโรงเรียน 1 คน
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ ข้าราชการ ๑๐ คน (ว่าง ๒ อัตรา)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร
2. บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และความชานาญในงานที่
ได้รับมอบหมาย
3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
4. บุคลากรมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม
5. โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรเพียงพอ
6. มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
จุดอ่อน
1. โรงเรียนขนาดเล็กมีครูไม่ครบชั้นเรียน
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานไม่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเอง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนขาดการพัฒนาศักยภาพและขาดทักษะประสบการณ์
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีปัญหาหนี้สิน
โอกาส
1. นโยบายรัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร
2. การบริหารงานเชิงบูรณาการของรัฐบาลเปิดโอกาสให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถพัฒนาบุคลากรได้ในแนวทางที่หลากหลาย บริหารงานได้คล่องตัวมากขึ้น
และสามารถพัฒนาได้ตรงกับความต้องการตามบริบทของหน่วยงาน
3. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรงบประมาณสาหรับพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามความจาเป็นและความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
อุปสรรค
1. มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุ มีปัญหาในการปรับพฤติกรรมการเรียน
การสอน ไม่ปรับเปลี่ยนแนววิธีสอน และขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาคุณภาพ และไม่ประสงค์จะ
เข้ารับการพัฒนาตามความต้องการของตนเอง
2. ข้าราชการครูรุ่นใหม่ยังขาดทักษะ เทคนิควิธีการสอน เจตคติต่อวิชาชีพและจิตวิญญาณของความ
เป็นครูมืออาชีพ
3. ขาดบุคลากรที่มีความสามารถทางด้าน ICT
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จุดเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้สารวจความต้องการ
พัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development) จากข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ 2565 โดยมีผลสรุปความต้องการพัฒนาตนเอง ดังนี้
บุคลากรบนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้จัดทา ID Plan จานวน ๖๕ คน แบ่งเป็น
ผู้บริหารการศึกษา (รองผอ.เขต)
จานวน ๓ คน
บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง
จานวน ๖๒ คน
๒. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา เรียงลาดับความสาคัญ
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากร ต้องการพัฒนา ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๖๙.๒๓
๒) การทางานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต้องการพัฒนา ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๕
3) การบริการที่เป็นเลิศเชิงพฤติกรรม ต้องการพัฒนา ๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๔๖
4) ICT เพื่อการปฏิบัติงาน เช่น google form / google drive ฯลฯ ความต้องการ
พัฒนาจานวน ๓๕ คน ร้อยละ ๕๓.๘๕
๕) การจัดทาแผนปฏิบัติการ การเขียนโครงการ และการเชื่อมโยงแผนกลยุทธ์สู่องค์กร
ต้องการพัฒนา ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๑
๖) การเขียนรายงานเพื่อผลรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ต้องการพัฒนา
จานวน ๓๐ คน คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕
๗) การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ต้องการพัฒนา ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ
๓๘.๔๖
๘) ศิลปะการพูด และการเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ ต้องการพัฒนา ๒๕ คน
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๖
๙) งานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ ต้องการพัฒนา ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘
10) การพัฒนาบุคลากรด้วยงานประจา โดยอาศัยการวิจัย (Routine to Research: R2R)
ต้องการพัฒนา ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
๑. โรงเรียนที่มีครูจัดทาแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) จานวน ๑๗๖ โรงเรียน ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา แบ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จานวน ๑๗๐ คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน ๑,๘๕๐ คน
๒. หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียงลาดับความสาคัญ
ตามหลักสูตร ดังนี้
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๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)

การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านการเรียนออนไลน์ จานวน ๑,๐๖๓ คน
การจัดทาวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน จานวน ๙๑๔ คน
การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน จานวน ๘๗๘ คน
หลักสูตรสถานศึกษา จานวน ๖๗๒ คน
การวัดและประเมินผล จานวน ๖๓๑ คน
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอน จานวน ๕๕๕ คน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา
จานวน ๕๔๘ คน
๘) การปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จานวน ๔๘๘ คน
๙) หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม ผู้ประกอบวิชาชีพครู จานวน ๔๕๐ คน
๑๐) การดาเนินงานการเงินบัญชีและพัสดุในสถานศึกษา จานวน ๔๐๓ คน
๑๑) การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ STEM ศึกษา จานวน 3๔๔ คน
๑๒) การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การสร้างจิตสานึกในความเป็นครูที่
ดี จานวน ๒78 คน
๑๓) การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคานวณ Coding (ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) จานวน ๒46 คน
๑๔) การพัฒนาผู้บริหารแบบรอบด้าน ๓๖๐ องศา และเทคนิคการ Coaching and
Mentoring จานวน ๑23 คน
สรุปความต้องการพัฒนาตนเองที่จะดาเนินงาน ในปีงบประมาณ 2565
๑. ICT เพื่อการปฏิบัติงาน
๒. การผลิตสื่อการเรียนการสอนผ่านการเรียนออนไลน์
๓. การจัดทาวิทยฐานะตามข้อตกลงในการพัฒนางาน
๔. การใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
๕. การวัดและประเมินผล
๖. การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสอน
เป้าหมายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ศึกษาวิเคราะห์แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๖๕ นโยบายและจุดเน้นของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๕ ประกอบ
กับความต้องการจาเป็นในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงได้กาหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จานวน ๑๙ โครงการ
รายละเอียดภาคผนวก
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ส่วนที่ 2
ทิศทางการพัฒนาการศึกษา
นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ประกาศ 6 พฤศจิกายน ๒๕๖๓)
หลักการตามนโยบาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดาเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็น 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและ
แผนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคาดหวังว่าการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จะได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ให้
เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ดังนั้น ในการเร่งรัดการทางานภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และ
ผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ดังนี้
1. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการบริหารจัดการและการพัฒนากาลังคน โดยมุ่งปฏิรูป
องค์การเพื่อหลอมรวมภารกิจและบุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี
ด้านกฎหมาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยใน
การบริหารงานและการจัดการศึกษา
2. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ระบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึง
การจัดการศึกษาเพื่อคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง ที่เป็นเงื่อนไขต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายการศึกษา
ยกกาลังสอง (Thailand Education Eco – System : TE2S) การศึกษาที่เข้าใจ Supply และตอบโจทย์
Demand โดยให้ทุกหน่วยงานพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอย่างรอบด้าน ครบถ้วน ร่วมกันพิจารณาหา
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการดาเนินการร่วมกันแบบบูรณาการการทางานทุกภาคส่วน
จุดเน้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
1. ICT (Information and Communication Technologies) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 เรื่องย่อย ได้แก่ (1) Data Center ศูนย์ข้อมูลกลาง (2) Big Data ข้อมูลขนาดใหญ่
(คลังข้อมูล การนาข้อมูลมารวมกัน) (3) Platform (e-library e-learning และ Teaching Resource
Platform) (4) e-book (5) e-office e-mail และ document (6) ระบบบริหารจัดการห้องเรียน School
และ Classroom Management และ (7) โครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure (Internet)
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2. การจัดการองค์ความรู้และยกระดับทักษะที่จาเป็น เน้นพัฒนาความรู้และสมรรถนะด้าน Digital
Literacy สาหรับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันตามระดับและประเภทของการจัดการศึกษา เช่น STEM Coding
เป็นต้น
3. การศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทา พัฒนา 3 ทักษะหลัก ได้แก่ โลกทัศน์อาชีพ การเสริม
ทักษะใหม่ (Up Skill) และการเพิ่มทักษะใหม่ที่จาเป็น (Re-Skills) ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) ผู้อยู่
ในระบบการศึกษา (การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา) (2) ผู้อยู่นอกระบบการศึกษา (3) วัยแรงงาน และ
(4) ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาชีพที่
เกิดขึ้นใหม่ (Digital Disruption) โดยเน้นเพิ่มบทบาทของ กศน.ในการ Re-Skills ด้านอาชีวศึกษากับ
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. การต่างประเทศ เน้นภารกิจที่ต้องใช้ความร่วมมือระดับนานาชาติในการจัดหาครูชาวต่างชาติให้แก่
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อจัดการศึกษาในสถานศึกษา 2 ด้านหลัก ๆ
ได้แก่ (1) ด้านภาษาต่างประเทศ และ (2) ด้านวิชาการ โดยเฉพาะอาชีวศึกษา
5. กฎหมายและระเบียบ เน้นแผนงาน 2 เรื่อง ที่บรรจุอยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ประกอบด้วย
เรื่องที่ 1 : การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติฉบับใหม่และกฎหมายลาดับรอง มีประเด็นปฏิรูป 5 ประเด็น ได้แก่
– การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และมีการทบทวน จัดทา แก้ไข และปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
– การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เพื่อการจัดการศึกษา
– การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาตนเองและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อรองรับ
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
– การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ
– การจัดตั้งสานักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ
เรื่องที่ 6 การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา ประกอบด้วยประเด็นปฏิรูป 3 ประเด็น
ได้แก่ สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา การปรับปรุง
โครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ
6. ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร โดยรวบรวมหลักสูตรวิชาการของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้าซ้อนในการจัดฝึกอบรมให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย และใช้
ประโยชน์จากสถาบันพัฒนาที่มีอยู่แล้ว เช่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็น
หน่วยงานกลางในการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะให้แก่บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ (ผู้บริหาร
หน่วยงานทุกระดับ ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ) รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับให้เป็นสถาบันฝึกอบรมระดับนานาชาติ
7. การประชาสัมพันธ์ โดยจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานสังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาเนินการผลิตสื่อและจัดทาเนื้อหา (Content) เพื่อเผยแพร่ผลงาน
กิจกรรมและการเข้าร่วมงานต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานในภาพรวมของ กระทรวงศึกษาธิการ
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8. การพัฒนาเด็กปฐมวัย ดาเนินการขับเคลื่อนนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการ
เรียนรู้สาหรับเด็กปฐมวัย
9. การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมโครงการ 1 ตาบล 1 โรงเรียนคุณภาพ
10. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการ เช่น การยกระดับตอบรับอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Call Center ด้านกฎหมาย) การ
วางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการรับเรื่องราวร้องทุกข์ในภาพรวมของ
กระทรวงศึกษาธิการ
11. การปฏิรูปองค์การและโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ
12. การพัฒนาครู ในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให้มีมาตรฐานวิชาชีพที่สูงขึ้น
13. การศึกษายกกาลังสอง โดย
– พัฒนาครูทุกระดับให้มีทักษะ ความรู้ที่จาเป็น เพื่อทาหน้าที่วิทยากร
มืออาชีพ (Train The Trainer) และขยายผลการพัฒนาผ่านศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ
(Human Capital Excellence Center : HCEC)
– จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านเว็บไซต์ http://www.deep.go.th โดยปลดล็อกและเปิดกว้างให้
ภาคเอกชนสามารถเข้ามาพัฒนาเนื้อหา เพื่อให้ผู้เรียน ครู และผู้บริหารทางการศึกษามีทางเลือกในการเรียนรู้ที่
หลากหลาย และตลอดเวลาผ่านแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education
Excellence Platform : DEEP)
– ให้ผู้เรียน ครู ผู้บริหารทางการศึกษามีแผนพัฒนารายบุคคลผ่านแผนพัฒนารายบุคคลสู่ความเป็น
เลิศ (Excellence Individual Development Plan : EIDP)
– จัดทา “คู่มือมาตรฐานโรงเรียน” เพื่อกาหนดให้ทุกโรงเรียนต้องมีพื้นฐานที่จาเป็น
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อทักษะอาชีพและการมีงานทาด้วยคุณภาพ โดยสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา และ
เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ (Full fill Skill Gaps) โดยขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพ
มาตรฐาน เน้นร่วมมือกับสถานประกอบการชั้นนา (Tailor-made Curriculum) ขับเคลื่อนความร่วมมือการ
จัดการอาชีวศึกษาระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนสู่มาตรฐานนานาชาติ
 มุ่งเน้น Re-Skills, Up Skill และ New Skill การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น รวมทั้งผลิตกาลังแรงงาน
ที่มีคุณภาพตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพื้นที่ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
และสถานประกอบการ
 มุ่งเน้นพัฒนาศูนย์ประสานงานกลางการผลิตและพัฒนากาลังคนอาชีวศึกษา (TVET Excellence
Center) สู่มาตรฐานสากล ผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ รวมถึงการนานวัตกรรม Digital เพื่อมุ่งสู่การอาชีวศึกษา
ดิจิทัล (Digital College)
 มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนเพื่อ
การดารงชีวิตให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 (Technical Vocational
Education and Training : TVET, Student Skill Set) รวมทั้งให้ความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของผู้เรียนผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศและการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
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ดึงดูดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียน
 สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัย
การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ.
2562
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่ยุติการศึกษา ทั้งก่อนและหลังสาเร็จการศึกษาภาคบังคับให้ได้รับโอกาสทาง
การศึกษาจนสาเร็จการศึกษาภาคบังคับ
การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็นอาชีพ และสร้าง
รายได้
การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 ปฏิรูปองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความเป็นเอกภาพของหน่วยงาน
 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคและข้อจากัดในการดาเนินงาน
โดยคานึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม
 ยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data)
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การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
1. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นานโยบายและจุดเน้น เป็นกรอบแนวทางใน
การวางแผนและจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้
2. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การปฏิบัติ
ระดับพื้นที่ โดยให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักตรวจ
ราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลาดับ โดยมีบทบาทภารกิจใน
การตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลาดับ
3. กรณีมีปัญหาในเชิงพื้นที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและดาเนินการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลาดับ
อนึ่ง สาหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) ซึ่งได้ดาเนินการอยู่ก่อน เมื่อรัฐบาล
หรือกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสาคัญเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกเหนือจากที่กาหนดหากมี
ความสอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต้องเร่งรัด กากับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดาเนินการเกิดผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพอย่างเป็น
รูปธรรมด้วยเช่นกัน
นโยบายและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-๒๕๖๕
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา
กาหนดให้มีการพัฒนาเด็กตั้งแต่ระดับปฐมวัยให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะที่ดี สมวัยทุกด้าน โดยการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่
หลากหลาย มีเป้าหมายให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลก
อนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดนโยบาย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ดังนี้
1. ด้านความปลอดภัย
พัฒนาระบบกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้า
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2. ด้านโอกาส
2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ วินัย
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย
2.2 ดาเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพันฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อป้องกัน
ไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อย่างเท่าเทียมกัน
2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ
ในการดาเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็นของ
โลกในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง
3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทา
3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จาเป็นในแต่
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ
3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียน
การสอน ตามหลักสูตรสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู
4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจานวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะและ
สถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา และ
การเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

17
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖
ทิศทางการจัดการศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตาม นโยบาย กรอบมาตรการ กลยุทธ์ และกิจกรรมของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และกาหนด
เป้าหมายการพัฒนา ทิศทาง และแนวทาง ในส่วนของวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ค่านิยม ยุทธศาสตร์ และ
กลยุทธ์ ดังต่อไปนี้
วิสัยทัศน์
องค์กรคุณภาพ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มาตรฐาน น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นอยุธยา
พันธกิจ (Mission)
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการและการนิเทศการศึกษา
๖. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วม เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพ การนิเทศ
การกากับติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
ค่านิยมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 “PSASAO”
P Participation
หมายถึง
การมีส่วนร่วม
S Service
หมายถึง
มุ่งบริการ
A Achievement
หมายถึง
มุ่งผลสัมฤทธิ์
S Sufficiency
หมายถึง
ความพอเพียง
A Active
หมายถึง
ความกระตือรือร้น
O One
หมายถึง
ความเป็นหนึ่งเดียว รักสามัคคี ร่วมมือ
“มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริการ ทางานกระตือรือร้นและมีส่วนร่วม บนฐานแห่งความพอเพียงที่เป็นหนึ่งเดียว”
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เป้าประสงค์
๑. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง เสมอภาค
2. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกัน ในสังคม
อย่างมีความสุข มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ
๓. ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เต็มตาม
ศักยภาพ
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทางาน ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
5. ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสานึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่างรักษ์สิ่งแวดล้อม
7. สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เน้นการบูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี และระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ค่านิยม
“บริหารงานโปร่งใส เต็มใจให้บริการ ทางานให้เป็นระบบ”

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

19
ยุทธศาสตร์(Strategies)
1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
2. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
3. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
เป้าประสงค์ 1 : ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม วิถีประชาธิปไตย มีทักษะชีวิต น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง และ
อยู่ร่วมกัน ในสังคมอย่างมีความสุข
พันธกิจ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีคุณลักษณะ อันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
๑. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากาหนด
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะชีวิต และทักษะการทางานได้เหมาะสมกับวัย
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมที่น้อมนาแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
เป้าประสงค์ 2 : ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพ
เป้าประสงค์ 3 : ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ เต็มตามศักยภาพ
พันธกิจ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
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กลยุทธ์
๑. พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพบริบท
๒. พัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้
๓. สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่สากล
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยเต็มตาม ศักยภาพ
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และสภาพบริบทของสถานศึกษา
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสภาพบริบทของ สถานศึกษา
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อ่านออก เขียนได้
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาปลอดผู้เรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
๗. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น
๘. ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ และสูงกว่าระดับประเทศ
๙. ค่าเฉลี่ยผลการวัดความสามารถระดับชาติพื้นฐาน (NT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๓
ทุกด้านเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ และสูงกว่าระดับประเทศ
๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีโครงงานทุกชั้นเรียน
๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัย
๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
เป้าประสงค์ 4 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรม
การทางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
พันธกิจ
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์
๑. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ ที่
หลากหลาย
๒. สร้างขวัญกาลังใจด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
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ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วยกระบวนการ PLC
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบ Active
Learning
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา R2R
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานวิจัย
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาด้วย TEPE Online
๘. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
๙. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูได้รับการพัฒนาด้านการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับ NT, O-NET, PISA
๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีครูได้รับการยกย่องระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
เป้าประสงค์ 5 : ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค
พันธกิจ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และความเท่า
เทียมกันทางสังคม
กลยุทธ์
๑. เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
๒. ลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและ
เสมอภาค
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของนักเรียนปลอดผู้เรียนออกกลางคัน
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐาน
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้รับการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ ตาม
ความถนัดและความสนใจ
๖. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่มีผู้เรียนกลุ่มเสี่ยงลดลง
๗. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตามศักยภาพ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

22

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 6 : ผู้เรียนทุกคนมีจิตสานึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 7 : ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตสานึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง รักษ์
สิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ 8 : สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้นแบบในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม
พันธกิจ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ประการ มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตรบนพื้นฐานของความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์
จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เรียนมีจิตสานึกและนิสัยรักษ์สิ่งแวดล้อม
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีจิตสานึก มีนิสัย และเป็นแบบอย่าง
รักษ์สิ่งแวดล้อม
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของครูจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกับสิ่งแวดล้อม
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
๕. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
เป้าประสงค์ 9 : สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการ
บูรณาการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
เป้าประสงค์ที่ 10 : สถานศึกษาทุกแห่งและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใช้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจ
๑. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม สร้างภาคีเครือข่าย ในการจัดการเรียนรู้ การบริหาร
จัดการและการนิเทศการศึกษา
๒. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ การนิเทศ การกากับ ติดตาม และบูรณาการการจัดการศึกษา ที่
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์
๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการนิเทศที่มีประสิทธิภาพ
๒. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม
๓. ส่งเสริมเครือข่ายการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง
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ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการการสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการศึกษา อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
๕. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษามีระบบการนิเทศภายในที่เข้มแข็ง
๖. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการบริหารจัดการเน้นการบูรณาการการสร้างเครือข่าย ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
๗. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใช้และพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๘. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๙. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรูปแบบการนิเทศ กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ
๑๐. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐมีรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
๑๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ICU ได้รับการสนับสนุนที่สอดคล้องกับความ
ต้องการ
๑๒. ร้อยละ ๑๐๐ ของสถานศึกษาขนาดเล็กมีระบบการบริหารจัดการที่เหมาะสม
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แนวคิดและทิศทางในการบริหารจัดการศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
วิสัยทัศน์ (Vision)
“สร้างคุณภาพผู้เรียน สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
“Building On And Supporting Quality Education For All Learners For A Sustainable Future”
ค่านิยม (Core Value)
“บริการฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง”
“Providing Prompt, Standardized Service Ensuring Academic Excellence For All”
พันธกิจ (Mission)
1. จั ดการศึก ษาเพื่ อเสริ มสร้ า งความมั่น คงของสถาบัน หลั กของชาติ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิและหน้าที่ของบุคคลอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้าให้ผู้เรียน
ทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture)
วั ฒ นธรรมองค์ ก รของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1
ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษที่สื่อถึงความเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ ซึ่งรวมกัน
เป็นคาที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศไทย คือ คาว่า “KRUNGKAO 1 โดย
อักษรแต่ละตัวสื่อถึงความหมายที่เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ดังนี้
K
Knowledge สร้างองค์ความรู้
R
Readiness
พร้อมและเต็มใจให้บริการ
U
Unity
มีความสามัคคี ความเป็นหนึ่ง
N
Networks
ประสานเครือข่าย
G
Goals
มุ่งสู่เป้าหมายความสาเร็จ
K
Kindness
เป็นมิตร มีเมตตา
A
Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
O
Opportunities สร้างโอกาสทางการศึกษา
1
One
มุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศ
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เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้ เรี ย นมีความรั กในสถาบั นหลั กของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่
ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ
2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอั นพึงประสงค์ คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่
21 และค่านิยม 12 ประการ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
3. ผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ และผู้ เ รี ย นที่ มี ค วามต้ อ งการจ าเป็ น พิ เ ศษ ตลอดจนกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมอย่างทั่วถึง และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4. ผู้ เรี ย นเป็ น บุ คคลแห่ งการเรี ยนรู้ คิด ริเริ่ มและสร้างสรรค์นวั ตกรรม มีค วามรู้ มี ทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อม
ก้าวสู่สากล นาไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้ และจรรยาบรรณ ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
6. โรงเรี ย นจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ( Sustainable
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สามารถเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งครอบคลุมทุกด้าน
7. ส านั กงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาและโรงเรียนบริห ารจัด การเชิ งบูรณาการ มีก ารกากับ ติดตาม
ประเมิน ผล มีร ะบบข้อมูล สารสนเทศที่มีประสิ ทธิภ าพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจั ย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษา และรูปแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ที่ห ลากหลาย บนพื้น ฐานความปลอดภัย เน้นการพัฒ นาเทคโนโลยีดิจิทัล ในการบริห ารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
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นโยบาย (Policy)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1
นโยบายการดาเนิ น งานขับ เคลื่ อนคุณภาพการศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดนโยบาย 4 สร้าง ดังนี้

“4 สร้างการพัฒนาองค์กร สู่ความเป็นเลิศ”
สร้าง คุณภาพสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทางานฉับไว มีมาตรฐาน วิชาการต้องเป็นหนึ่ง
สร้าง ศรัทธาพัฒนาโรงเรียนรักษาความสะอาด อนุรักษ์ภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพ ประสานเครือข่าย
ขยายผลเชิดชูเกียรติ
สร้าง นักเรียน เก่ง ดี มีความก้าวหน้า เน้นวิชาการ พัฒนารอบด้าน ฝึกงานสร้างอาชีพ
สร้าง จิตอาสา พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
กลยุทธ์ในการดาเนินงาน (Strategies)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กาหนดกลยุทธ์ 6 ด้าน
ในการขับเคลื่อนดาเนินการตามภารกิจที่ครอบคลุมนโยบาย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกลยุทธ์ในการดาเนินงานทั้ง 6 ด้าน
ประกอบด้วย
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
ทั้งนี้ การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ในแต่ละกลยุทธ์ได้กาหนดมาตรการ และตัวชี้วัดของแต่ละกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้อ ง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษา ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนประเด็น อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการ
กาหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาของแต่ละกลยุทธ์ ดังนี้
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กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
มาตรการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ
ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดี
ของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคมโดยรวม
มีความซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัยและรักษาศีลธรรมอันดีงาม
3. ส่งเสริ มให้ ผู้ เรี ย นทุกคนมี ปลอดภัยทางร่างกาย จิตใจ มี ความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อม
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และประเทศชาติ
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง
เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ จิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่น และสังคม
โดยรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย และรักษาศีลธรรมอันดีงาม
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 ความปลอดภัย มี ความรู้ ความเข้าใจ และมีความพร้อมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เช่น ภัยจากยาเสพติด ความ
รุนแรง การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน การค้ามนุษย์ อาชญากรรมไซเบอร์ และภัยพิบัติต่าง ๆ
4. โรงเรี ย นทุกแห่ งน้ อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. โรงเรียนทุกแห่งจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึง
ความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
มาตรการ
1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ และมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามพหุปัญญา ความถนัดและความสนใจ นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ เป็นนักคิด เป็นผู้สร้างนวัตกรรม
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 มีความเป็นเลิศทางด้านวิ ชาการ ด้านกีฬา และด้านดนตรี ตลอดจนมีความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษ ที่ ๒๑
2. ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาหรือการประเมินสมรรถนะ ที่จาเป็นด้านการรู้
เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่อง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ตามแนวทางการประเมิน PISA
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3. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศตามทฤษฎีพหุปัญญา ความถนัด ความสนใจ และทักษะ
วิชาชีพ
4. ร้อยละ 80 ของโรงเรียนที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 ตามมาตรฐานสากล
5. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีศักยภาพ ได้รับโอกาสในการเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ระดับภาค และระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรแกนกลาง มีการพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยา และนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา
มนุษย์ของประเทศ
2. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถ
ที่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อการวางแผนชีวิตที่เหมาะสมในแต่ละ
ช่วงวัยและนาไปปฏิบัติได้
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการ มีงานทา
ตลอดจนมีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุข
ภาวะที่ดี สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการสืบค้นข้อมูล
ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการ
ขับเคลื่อนปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ โดยสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในแพลตฟอร์ม รูปแบบ
วิธีการ และบริบทที่เหมาะสมกับผู้เรียน พื้นที่ และองค์กร
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม
9. พั ฒ นาความรู้ และทั ก ษะของผู้ เ รี ย นด้ า นภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สาร (English for
Communication) และการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องมือ (Tool) ในการศึกษาต่อและในการประกอบอาชีพ
10. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในด้านความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน (Classroom English and English Language Teaching) และภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร (English for Communication) ตามกรอบ CEFR ตลอดจนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็น
ต้นแบบ (Role Model) ด้านการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับผู้เรียน และผู้มารับบริการ
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ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนทุกระดับร้อยละ 100 มีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร มีอัตลักษณ์ความเป็นอยุธยาและมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3R8C)
2. ร้อยละ 80 ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ระดับชาติ (NT) พัฒนาขึ้น และผ่านเกณฑ์ ที่กาหนด
3. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ร้อยละ 70 ของผู้เรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานทาตามความถนัด และความต้องการของตนเอง มี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและ
นาไปปฏิบัติได้
5. ผู้เรียน 80 มีทักษะพื้นฐานในการดารงชีวิต สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข
ปราศจากภัยคุกคามในโรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ (Threats, Harassment, Abuse, Bullying and
Cyberbullying) รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่นทางความคิด สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ภายใต้
สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม
6. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุข
7. ครูร้อยละ 100 เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คาปรึกษา ข้อเสนอแนะใน
การเรียนรู้หรือผู้อานวยการการเรียนรู้
8. ครูร้อยละ 100 มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้เรียน และชุมชน
9. ผู้เรียนทุกระดับร้อยละ 70 มีความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for
Communication) ตามสมรรถนะและมาตรฐาน
10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 70 ได้รับการยกระดับภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR มี
ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ (Classroom English and English Language
Teaching) และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
มาตรการ
๑. ส่งเสริมและยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development)
๒. ส่งเสริมให้โรงเรียนกับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
พื้นที่ร่วมมือในการจัดการศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษา
๓. ยกระดับโรงเรียนทุกแห่งในสังกัดให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพื้นที่ ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งให้เกิดการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบตามบริบทของโรงเรียนที่มีความพร้อมครอบคลุกทุกด้าน
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ปกครอง และชุมชน
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๔. สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอ และสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพพื้นที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของโรงเรียน
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) และสื่อการ
เรี ย นการสอนมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
6. พัฒ นาระบบการติ ดตาม สนับ สนุ นและประเมิน ผลเพื่อ สร้า งหลั กประกันสิ ทธิ และการได้รั บ
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด
1. ผู้เรียนร้อยละ 100 สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
2. ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างครอบคลุม เพียงพอ และ
เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยคานึงถึงความจาเป็นตามสภาพภูมิประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจ
และสังคม
3. ครูและผู้เรียน 100 ได้รับการสนับสนุนด้านวัสดุ สื่อการเรียนรู้ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital
Device and Technology) ที่มีคุณภาพเพื่อใช้ เป็นเครื่องมือในการสอนและการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและ
เพียงพอ
4. โรงเรียนทุกแห่งนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology and Platform) มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนทุกแห่งได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ในรูปแบบ
New Normal บนพื้นฐานของความปลอดภัยแก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
6. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน รวมทั้งระบบการแนะแนว
การศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
7. โรงเรียนทุกแห่งมีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน และสามารถนาข้อมูลมาใช้ในการวางแผน
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มาตรการ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ มีจิตสานึกด้านการผลิต และการบริโภค ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้าน โรงเรียน และชุมชน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนให้บูรณาการหลักสูตร กิจกรรมเกี่ยวกับวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การผลิตและการบริโภคสู่การลดปริมาณคาร์บอนในโรงเรียนคาร์บอนต่าสู่ชุมชน คาร์บอนต่า
4. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ในการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นหน่วยงานต้นแบบโรงเรียนและสานักงานสีเขียว (Green School and
Green Office) เพื่อให้มีบริบทที่เป็นแบบอย่างที่เอื้อ และสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนและชุมชน ตลอดจน
ผู้มาติดต่อราชการ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

31
5. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในการนาขยะมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในด้านนวัตกรรมต้นแบบการนา 3RS มาประยุกต์ใช้ นการผลิต และ
การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนมีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องเพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
ด้านการผลิต และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ผู้เรียนนาไปปฏิบัติใช้ที่บ้านชุมชน และสังคมส่วนรวม
2. โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีการนาขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานเพื่อลด
ปริมาณขยะ
3. โรงเรียนในสังกัด ทุกโรงเรียน มีการบูรณาการเรื่องการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมและการนาขยะ
มาใช้ประโยชน์รวมทั้งสอดแทรกในสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
4. นักเรียนร้อยละ 100 เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ มีการขยายผลแหล่งเรียนรู้ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน
ในการเรียนรู้ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
5. ครูผู้สอนร้อยละ 100 มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และดาเนินการจัดทา
งานวิจัยด้านการสร้างสานึกเกี่ยวกับการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้
6. ร้ อยละ 80 ของครู ผู้ ส อน และนั กเรีย นสามารถนาสื่ อนวั ตกรรมที่ผ่ านกระบวนการคิดมา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 ให้เกิด
ประโยชน์
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัด มีการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร และ
สถานที่ให้เป็นสานักงานสีเขียวต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา
มาตรการ
1. ส่งเสริมให้โรงเรียน และกลุ่มโรงเรียนมีความเข้มแข็งและเป็นอิสระในการบริหารและจัดการศึกษา
ครอบคลุ มด้านการบริห ารวิช าการ ด้านการบริห ารงบประมาณ ด้านการบริห ารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป
2. ยกระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นหน่วยงานที่มีความทันสมัย พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลกอยู่ตลอดเวลา เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ กากับ และติดตามการดาเนินงาน
และการบริหารจัดการเพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขับเคลื่อนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนให้มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและการ
ประพฤติมิชอบ ตลอดจนส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
4. ยกระดั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และโรงเรี ย นให้ มี ก ระบวนการ และวิ ธี ก ารบริ ห าร
งบประมาณด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา และโรงเรี ย นพั ฒ นานวั ต กรรม และ
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การดาเนินงานตามภารกิจ
และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ
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ตัวชี้วัด
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนได้รับการกระจายอานาจการบริหารจัดการศึกษาอย่าง เป็นอิสระ และ
บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง ตามนโยบาย จุดเน้นของส่วนกลาง และเหมาะสมกับ
บริบทของพื้นที่
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับการพัฒนา ให้เป็นหน่วยงานที่มี
ความทันสมัย ยืดหยุ่น และคล่องตัวสูง พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา
ตลอดจนเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม ตรวจสอบ ติดตามเพื่อให้ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตบริการ
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัดนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพด้านการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ
4. ส านั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษา และทุกโรงเรี ยนในสั งกั ด มีค วามโปร่ง ใส ปลอดการทุ จริต และ
ประพฤติ มิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกโรงเรียนในสังกัดมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ในระดับที่พัฒนาขึ้น
และเป็นไปตามมาตรฐาน
6. ทุกโรงเรียนมีข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลต่าง ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technology)
7. ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา และโรงเรียนทุกแห่ งสามารถ ใช้แพลตฟอร์มดิจิทั ล (Digital
Platform) เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริหารจัดการศึกษา
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และทุกโรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สามารถใช้ในการวาง
แผนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เป้าหมายการบริหารจัดการ
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ส่วนที่ 3
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2565
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ดาเนินการจัดทาโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคานึงถึงความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับ นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และผลการดาเนินงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด โดยมีโครงการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน
๑๙ โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)
2. โครงการหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
4. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
5. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก
เขียนได้ทุกคน และพัฒนาสมรรถนะการอ่านสูงขึ้น”
6. โครงการวิจัยการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา กรุงเก่าโมเดล ๑ “KRUNGKAO ๑”
7. โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
8. โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)
10. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
11. โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผสมผสาน
แนวทฤษฎีพหุปัญญา
12. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional learning
Community (PLC)
13. โครงการพัฒนาครูในโรงเรียนจัดการศึกษาแบบเรียนรวม
14. โครงการส่งเสริม พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับคุณภาพ
ผู้เรียน (English Literacy)
15. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
16. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
17. โครงการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
18. โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
“คนดีศรี สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑”
19. โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า
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ส่วนที่ 4
แนวทางการบริหารโครงการ

การบริหารโครงการและงบประมาณ
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหาร
โครงการที่ต้องมีการดาเนินการให้เป็นระบบและมีขั้นตอนของการดาเนินงานที่ชัดเจนได้กาหนดเป็นขั้นตอน
และกระบวนการการบริหารโครงการ (Project initiation process) จานวน 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การเริ่มต้นโครงการ (Project initiation) มีขั้นตอน ดังนี้
1.1 ประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ผู้บริหารการศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา ในแต่ละอาเภอ ศึกษานิเทศก์ และ
บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบและทาความเข้าใจนโยบายการศึกษา
1.2 ผู้บริหารการศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษาประจาอาเภอ ประธานกลุ่มโรงเรียน
ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การวางแผนโครงการ (Project planning) มีขั้นตอน ดังนี้
2.1 แจ้งให้ผู้ที่รับผิดชอบงานแต่ละกลุ่มงานเสนอโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแบบฟอร์มที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
2.2 กาหนดปริมาณและคุณภาพของงาน เป้าหมายและตัวชี้วัดโดยคณะกรรมการพิจารณาความ
ต้องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2565 นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง
นโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 2565
2.3 กาหนดทรัพยากรที่ใช้ จานวนงบประมาณที่ใช้ แหล่งที่มาของงบประมาณโดยกาหนด
งบประมาณในการจัดทาแผนงาน/โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นงบประมาณ
จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังจากโครงการผ่านการพิจาณาจากผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แล้วจะมีการวางแผนดาเนินโครงการ
มีผู้รับผิดชอบโครงการ ทีมงาน และทาแผนโครงการ โดยมีการกาหนดกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยต่าง ๆ
และกาหนดเป้าหมายของกิจกรรมย่อยนั้น รวมถึงการกาหนดค่าใช้จ่าย เวลา และทรัพยากร อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
3. การวิเคราะห์โครงการ (Project analysis) และการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
(Project feasibility study) มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์โครงการที่เสนอเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พิจารณาจัดลาดับโครงการที่มีความจาเป็นและสอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความต้องการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID-Plan)
3.2 ศึกษา และวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัด ขั้นตอนการดาเนินกิจกรรม
ความคุ้มค่าของงบประมาณและทรัพยากรที่ใช้ และผลที่คาดว่าจะได้รับ
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3.3 ศึกษาความเป็นไปได้ โดยจะมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการดาเนินการของโครงการให้
ประสบผลสาเร็จบรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคนิค ด้านการจัดการด้าน
การเงิน เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด
4. การปฏิบัติการตามโครงการ (Project implementation) : การกาหนดโครงสร้าง
โครงการ (Project structure) และการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ ดังนี้
4.1 การปฏิบัติการตามโครงการ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการนาโครงการไปดาเนินงานเป็น
การเชื่อมต่อมาตั้งแต่ผู้รับเตรียมงาน เตรียมเงิน เตรียมคน แล้วนาไปสู่การปฏิบัติงานโครงการ
4.2 การกาหนดโครงสร้างของโครงการ โดยการกาหนดกิจกรรมหลักของโครงการทั้งหมดแล้วแต่
ละกิจกรรมหลักแตกย่อยเป็นกิจรรมต่าง ๆ กิจกรรมแต่ละกิจกรรมมีความเชื่อมโยงกันเป็นฐานในการประมาณ
ด้านเวลา ค่าใช้จ่ายและคุณภาพงาน
4.3 การจัดหาทรัพยากรมนุษย์ของโครงการ เมื่อกาหนดโครงสร้างของโครงการ โดยมีรายละเอียด
ของกิจกรรมย่อย ๆ แล้ว จึงกาหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรมย่อย ทั้งนี้ จะพิจารณามอบหมายงานให้ตรงกับความรู้
ความสามารถความชานาญในด้านนั้น
5. การควบคุมโครงการ (Project control) มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 การควบคุมโครงการ จัดให้มีการวางระบบควบคุมโครงการเป็น 2 ส่วน คือ
1) การควบคุมภายใน มอบให้ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมปัจจัยการทางาน ได้แก่
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการทางาน และปัจจัยนาออก ต้องให้ได้มาตรฐาน เป็นตามหลักสูตรการพัฒนาที่
กาหนด
2) การควบคุมภายนอก ผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความร่วมมือกับผู้รับผิดชอบโครงการควบคุม
ผลลัพธ์ที่ได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยผลที่ได้รับคือผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาเป็นตามความต้องการจาเป็นและสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา
5.2 ระบบของการควบคุม แบ่งเป็นระบบย่อย 3 ระบบ ได้แก่
1) ควบคุมก่อนดาเนินการ โดยควบคุมเริ่มตั้งแต่บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เงิน งบประมาณ ข้อมูล
ข่าวสาร การศึกษา วิเคราะห์ ความชัดเจน แนวทางของนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดหลักสูตร
2) การควบคุมระหว่างดาเนินการ โดยควบคุมกิจกรรมหลัก ขั้นตอน และควบคุม
เวลาในการจัดกิจรรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ ควบคุมค่าใช้จ่าย
ไม่ให้เกินประมาณการรายจ่ายที่ได้ประมาณไว้ ควบคุมการทางานของทีมงานให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในกิจกรรมนั้น ๆ
3) การควบคุมหลังดาเนินการ โดยควบคุมที่ปัจจัยนาออก ตรวจสอบว่าผลการ
พัฒนาได้เป็นไปตามปริมาณ คุณภาพ พิจารณาโดยการสังเกต สอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม
5.3 สรุปขั้นตอนในการควบคุมโครงการ มีการควบคุม 6 ขั้นตอน คือ
1) ศึกษาทาความเข้าใจนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงความต้องการและความจาเป็นในการพัฒนา
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
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2) จัดทารายละเอียดของกิจกรรมโครงการ เพื่อจัดทาเป็น Word Package โดยจัดทา
รายละเอียดกิจกรรมหลัก จัดลาดับกิจกรรม จัดทากาหนดการ กาหนดทรัพยากร ค่าใช้จ่าย กาหนด
ผู้รับผิดชอบ
3) จัดทาแผนดาเนินงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม เวลา ค่าใช้จ่าย ผู้รับผิดชอบ
4) ประชุมชี้แจงคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
5) กาหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการรายงานผลการดาเนินงาน
6) จัดทารายงานผลการดาเนินการในรูปแบบของ PDCA
6. การยุติโครงการ (Project termination) เป็นขั้นที่การดาเนินการสิ้นสุดลง ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในโครงการ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน ผ่านทางกลุ่ม
นโยบายและแผน เพื่อนาเสนอให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานว่า ประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงานสาหรับโครงการนี้
สรุปได้ว่า กระบวนการการบริหารโครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จานวนทั้ง 6 ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ จะประสบความสาเร็จหรือล้มเหลวในการ
ดาเนินการก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการโครงการที่ดี กล่าวคือการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การ
ดาเนินงานตามโครงการมีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินงาน
และในทางตรงข้าม แม้ว่าโครงการนั้น ๆ จะออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และ
เงือ่ นไขอื่นใดที่ส่งผลให้โครงการสาเร็จก็ตาม แต่ถ้าการบริหารจัดการไม่ดีโครงการนั้นก็ไม่สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ได้

การติดตามและประเมินโครงการ
1. การติดตามโครงการ (Project Monitoring) ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เป็นผู้เข้าไปติดตามงาน หากพบว่าผลงานที่ออกมาไม่เป็นไปตาม
ที่กาหนด จะรีบแก้ไขปรับปรุงงานให้กลับไปตามที่ได้กาหนดไว้ในแผน มีวิธีที่ดังนี้
1) การตรวจสอบงาน เป็นกระบวนการควบคุมคุณภาพของงาน รวมถึง วัสดุ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ คณะทางานพิจารณาผู้ที่มีประสบการณ์เหมาะสม วิธีการ กาหนดเวลาในการตรวจสอบงานว่า
ดาเนินไปอย่างควรเป็นหรือไม่
2) การวัดความก้าวหน้าระหว่างดาเนินงานโครงการ มอบให้รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่ที่กากับ ดูแลโครงการนั้น รับฟังปัญหา แก้ปัญหา ให้ขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานใน ทีม
คณะกรรมการดาเนินการโครงการทุก ๆ คน
3) การตรวจสอบต้นทุนโครงการ ความคุ้มค่า ความพอเพียงของงบประมาณ
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจะเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
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2. การประเมินโครงการ (Project Evaluation) เป็นการประเมินความก้าวหน้าของแผน
โดยเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual results) กับผลที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งจะทาให้ทราบว่า
โครงการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่กาลังดาเนินการอยู่ประสบผลสาเร็จหรือไม่ มีปัญหาหรือ
อุปสรรคอย่างไร เพื่อจะได้มีการปรับปรุงโครงการใหม่ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เช่น การขยาย
เวลาโครงการ การเพิ่มงบประมาณ หรือการยุติโครงการ เป็นต้น ในส่วนนี้กลุ่มนโยบายและแผนร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ทาการประเมินโครงการ และนาเสนอให้ผู้มีอานาจสูงสุดคือผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 พิจารณาสั่งการต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ให้ความสาคัญกับการติดตาม
และการประเมินผลโครงการเป็นลาดับต้น ๆ ของการบริหารโครงการ ถือว่าเป็นนโยบายที่กาหนดไว้ให้การ
ติดตามและการประเมินโครงการนั้นเป็นกิจกรรมทีเกี่ยวเนื่องกัน โดยมอบหมายให้รองผู้อานวยการสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา และผู้อานวยการกลุ่มที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการกากับติดตามและประเมิน ผล
โครงการในส่วนความรับผิดชอบที่ได้กากับดูแลอยู่ และนาเสนอผลการการติดตามและการประเมินผลโครงการ
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อรับทราบ

การรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะมีการรายงานผลการ
ประเมินโครงการทุกโครงการ เมื่อดาเนินโครงการเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยรายงานต่อผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อให้รับทราบผลการดาเนินโครงการหากมี
ข้อเสนอแนะ เป็นอย่างไรก็ให้ปรับปรุงแก้ไขตามนั้นให้เรียบร้อย ก่อนจะรวบรวมรายงานผลการประเมิน
โครงการจัดทาเป็นรูปเล่มเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบผลการดาเนินงานของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต่อไป
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้กาหนดแบบฟอร์มการ
รายงานผลการดาเนินงานโครงการ ดังนี้
แบบรายงานการสิ้นสุดโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ............................................................................................................................. .
การตอบสนองยุทธศาสตร์/นโยบาย/กลยุทธ์............................................................................................
หลักการความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรม
..................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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กระบวนการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมในรูปแบบ PDCA
Plan (P)
............................................................................................................................. ..................
............................................................................................................................. ............................
Do (D)
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................
Check (C)
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
Act (A)
............................................................................................................................. ...................
.........................................................................................................................................................
ผลการดาเนินงานที่ได้จากการดาเนินโครงการ/กิจกรรม (ระบุผลตามเป้าหมาย ด้านปริมาณ
และคุณภาพ)
1. เชิงปริมาณ
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. เชิงคุณภาพ
.............................................................................................................................................. .
............................................................................................................................. ................................
3. ความสาเร็จในการดาเนินการโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ ............................................
งบประมาณ (ระบุการใช้งบประมาณตามแหล่งที่มาของเงิน)
1) งบ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
.............. บาท
2) งบ สพฐ.
.............. บาท
3) งบ อื่น ๆ
............... บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับ
............... บาท
งบประมาณที่ใช้ไป
.............. บาท
คงเหลืองบประมาณ
.............. บาท
ระยะเวลาที่ดาเนินการโครงการ/กิจกรรม
............................................................................................................................. .....................
ปัญหา อุปสรรค (สิ่งที่ทาให้โครงการ/กิจกรรมไม่ประสบผลสาร็จตามเป้าหมาย ระบุเป็นข้อ ๆ)
............................................................................................................................. ...............................
...........................................................................................................................................................................
ผู้รายงานโครงการ
(.................................................)
ตาแหน่ง ......................................................................
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ภาคผนวก
- สาเนาโครงการที่ได้รับการอนุมัติ
- เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ภาพกิจกรรม จานวน ๓ - ๕ รูป

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ
ความสาเร็จของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยสาคัญหลายประการ อาทิ ความชัดเจนของแผน โครงการ การเข้าใจ ความตระหนักถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบร่วมกันของครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบการบริหารจัดการ ระบบการจัดสรร
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดประชุมสร้างความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดเพื่อสร้างความเข้าใจในการนานโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ โดยเน้นตอบสนองนโยบายให้ครอบคลุมทุกภารกิจตามที่
กาหนดไว้
2. ความเชื่อมโยงทุกระดับและทุกหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจาปีให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้งนี้รวมทั้งการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีที่ครอบคลุมมิติต่าง ๆ ตามตัวชี้วัดที่ กพร. กาหนดด้วย
3. แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อให้การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงกาหนดแนวทางเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล ดังนี้
3.1 การติดตามความก้าวหน้าประจาปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละ
กลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบถึงผลงานที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนด อันนาไปสู่การทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้าหมายและกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป
3.2 การประเมินผลระยะครึ่งปี เป็นการประเมินผลในช่วงกลางปี เพื่อทบทวนผลความ
ก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาประจาปีให้มีความเหมาะสม
3.3 การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประจาปี เพื่อสรุปผลการปฏิบัติการตามแผนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตลอดช่วงเวลา
1 ปี
4. การจัดทารายงานผลประจาปีของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัดจะต้องจัดทารายงานประจาปีของตนเพื่อเผยแพร่และแสดงให้เห็นถึง
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดในคารับรองการปฏิบัติราชการ
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กลไกลการบริหาร
เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็น
ไปตามแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ 2565 และเป้าประสงค์ที่กาหนด
จาเป็นต้องดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เร่งรัดและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มงานและสถานศึกษาในด้านบริหารงานทั่วไป บริหารงานบุคคล บริหารงบประมาณ
และบริหารงานวิชาการ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 เสริมสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายการปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานทางการศึกษารวมถึงภาคเอกชน
3. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้องสร้างความเข้าใจให้กับครู
และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบอย่างต่อเนื่อง
4. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้องส่งเสริม พัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับบริบททั่วไปของสถานศึกษา ปัจจัย
หลักทางการบริหารและสภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ต้องพัฒนาระบบงานให้
เกื้อหนุน ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6. กลุ่มงาน และสถานศึกษาต้องจัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาปี
งบประมาณให้สอดรับกับนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัดโดยบรรจุรายละเอียด
โครงการและงบประมาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงตามบริบท และ
สภาพข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
7. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัดต้อง
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร และนามาใช้เป็นเครื่องมือที่สาคัญ เพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
8. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะต้องส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง
ศูนย์เครือข่ายข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นระบบเครือข่ายการทางานร่วมกันและ
เชื่อมโยงทั้งในระดับสถานศึกษา ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
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ภาคผนวก
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คาสั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ ๓๒๙/ 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
…………………………………
ด้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีนโยบายจัดทา
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗) แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
รองรับภารกิจตามแผนปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) นโยบายและจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีพ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖
มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (KPI Report System : KRS) และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) รวมถึงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยได้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก การมีส่วนร่วมผู้เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
เพื่อให้การจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ ๓ ปี (๒๕๖๕-๒๕๖๗)
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนดังกล่าว ประกอบด้วย
1. นางกัลยา มาลัย
ผู้อานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ประธาน
๒. นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะทางาน
3. นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล รองผู้อานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะทางาน
4. นางสาวรัชดา ทองสุข
รองผู้อานวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 คณะทางาน
5. ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
คณะทางาน
๖. นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
๗. นางอารี ขันธบุตร
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
คณะทางาน
๘. นางสาวหทัย สุทธิธรรม
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการ
คณะทางาน
๙. นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ
คณะทางาน
๑๐. นางสาวลาวัลย์ รอดทองดี เจ้าพนักงานธุรการ ชานาญงาน
คณะทางาน
๑๑. นางสาวนชรพร ประมวลสุข ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
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๑๒. นางสาวเบญญาภา ........

๑๒. นางสาวเบญญาภา หลวงราช ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
คณะทางาน
๑๓. นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
คณะทางาน
๑๔. นางพันทิพย์ ผาก่า
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
คณะทางาน
15. นางศิริมา แสนอุลัย นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
คณะทางานและเลขานุการ
16. นางสาวสุพีชา ลาใยผล นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงาน คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
๑7. นางภัสรา เลิศดี
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด (ลจ.)
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ กาหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จัดทา
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต
๑ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ และรายงานผลการดาเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทางานตามคาสั่งนี้ ร่วมกันรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
สั่ง ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

(นางกัลยา มาลัย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
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รายละเอียดโครงการดาเนินการ
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โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

อบรมและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 065-4299652 โทรสาร 0-3535-2973
E-mail : sirsan58@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. .................................................
..
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือ
ว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่าง ยิ่ง
ต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการครูที่บรรจุใหม่ เพื่อให้ได้รับความรู้ความ
เข้าใจในหน้าที่ที่จะรับผิดชอบ ส่งผลต่อการสร้างอนาคตของนักเรียนที่มีคุณภาพ และอนาคตของ
ประเทศชาติให้มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดขึ้นในการไปปฏิบัติหน้าที่ และให้การปฏิบัติเกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพและเกิด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีความมั่นคงในชีวิต
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
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2.3

ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี)
ไม่มี

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ด้ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน มีน โยบายพั ฒ นาครู ให้ ส อดคล้ อ งกั บความ
ต้องการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัดอย่างหลากหลายรูปแบบ ให้มีความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบัน รองรับหลักสูตรใหม่ และการเรียนรู้ใ นโลก
ยุคใหม่ ต้องการพัฒนาครูให้เกิดความต่อเนื่อง ให้ข้าราชการครูที่ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู อาทิ วินัยและการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม มาตรฐาน
วิช าชี พ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สมรรถนะวิ ช าชี พ รวมทั้ งเจตคติต่ อ วิ ช าชีพ ครู สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อั นพึ ง ได้ รั บ
ตลอดจนความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการในวิชาชีพครู และองค์ความรู้ทางด้านวิชาการที่จาเป็นต่อวิชาชีพ
ได้แก่ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้น
เรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งจะทาให้
ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีศักยภาพพร้อมที่จะเป็นผู้นาในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ผู้ที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการครู จาเป็นต้องมีวินัย คุณธรรมและจิตสานึกของความเป็นครูอยู่ใน
จิตใจ เพื่อให้ การปฏิบั ติงานด้านการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพและเป็นแบบอย่างที่ดีของ
เยาวชนและสังคมได้ สาหรับข้าราชการครู ตาแหน่งครู ผู้ช่วย ที่บรรจุใหม่ เป็นกลไกและเป็นพลังสาคัญใน
กระบวนการทางการศึกษาเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและเป็นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป ข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิ
คุณธรรม และความประพฤติดีอยู่ ในขั้นที่ สามารถปฏิบัติงานได้ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 กาหนดให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในตาแหน่ง ครูผู้ช่วย ต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี โดยให้สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาเป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนให้ครูผู้ช่วยเป็นครูมืออาชีพ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๒.๒ เพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ หลักสูตรการสอน ระเบียบ
กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบ
ค่าตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี
2.๓ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครู
ผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้ครูผู้ช่วยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้า หมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม)
1) ครู ผู้ ช่ว ยที่ไ ด้รั บ การบรรจุแ ละแต่งตั้ ง ใหม่ จ านวน ๑๐๐ คน คณะวิทยากร และ
เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน จานวน ๑๐ คน รวม ๑๑๐ คน
2) ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา ร้อยละ ๙๕ ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการสอน ระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๓) ข้าราชการครู ตาแหน่ง ครูผู้ช่วยที่เข้ารับการพัฒนา ทุกคน ได้รับการพัฒนาเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม ในการเป็นครูที่ดีในอนาคต
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดขึ้นเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง)
ข้าราชการครูตาแหน่ งครูผู้ ช่วย มี วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เข้าใจในหลักเกณฑ์การ
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สามารถนาไปพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4. ดัชนีชี้วัด ความสาเร็ จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงที่แสดงให้เห็นผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์)
4.1 เชิงปริมาณ
4.๑ ร้อยละ ๙๕ ของข้าราชการครู ตาแหน่งครูผู้ช่วย ได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักสูตร และนาไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.๒ ร้อยละ ๙๕ ข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจ ใน หลักสูตรการสอน ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
เข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สามารถนาไปพัฒนาตนเอง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
4.3 ร้อยละ ๙๕ ครูผู้ชว่ ยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถนาไป
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

49
4.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) ที่เข้ารับการอบรม ปฐมนิเทศ ทุกคน มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน เข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย สามารถนาไป
พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณภาพมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น
5.กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ข้าราชการครูตาแหน่งครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่) จานวน ๑๐๐ คน
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
ไม่มี
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ไม่มี
7.พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ข้าราชการครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)
จานวน ๑๐๐ คน วิทยากร และคณะทางาน รวม ๑๒๐ คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร
สถานศึกษา หลักเกณฑ์การประเมินเตรียมความพร้อมฯ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู และนาไปปฏิบัติตนเป็นคนดี มีวินัย คุณธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
๘.๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งครูผู้ช่วย มีความรู้ และแนวปฏิบัติในการ
ปฏิบัติงาน มีทักษะและวิธีการในการมีสื่อการเรียนการสอนที่ได้แนวคิดจากการอบรมมาประยุกต์ใช้กับนักเรียน
ในความดูแลของผู้ผ่านการอบรม
๘.๓ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑ มี ค รู ดี มี คุ ณ ภาพ
มีความรู้ ความสามารถ เหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของชาติ
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ พฤษภาคม 2565 – กันยายน 2565)
10.วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวนทั้งสิ้น
๕0,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

1

-ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
หลักสูตร และวางแผนการดาเนินงาน

-

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4
/

รวมเงิน
(บาท)

/

๓๖,๐00

2 อบรมปฐมนิเทศครูผู้ช่วย (บรรจุใหม่)

3
4

-ค่าอาหารว่าง
และเครื่อง ดื่ม
- แจ้งข้าราชการครูเข้ารับการอบรม
อาหารกลางวัน
ปฐมนิเทศ ด้านการปฏิบัติตน การ
(120 คน
ปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรม
x150บ.x2วัน)
และด้านวิชาการ
-ค่าห้องประชุม
ผู้อบรมประกอบด้วย ครูผู้ช่วย
(2วันๆ๒,๘๐๐)
วิทยากร และคณะทางาน รวม
-ค่าตอบแทน
(๑๒๐ คน x ๑๕๐ บาท x ๒ วัน)
วิทยากร (1 คน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
6 ชม.ๆ
พระนครศรีอยุธยา
1,๒๐๐บ)
-ค่าวัสดุ
นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล
ครูผู้ช่วย
สรุปและรายงานผล
รวมเงินทั้งสิ้น

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค. – ธ.ค. 2564)
(มี.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
รวมเงินทั้งสิ้น 0,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

ผู้รับผิดชอบ
นางศิริมา
แสนอุลัย
และคณะ
นางศิริมา
แสนอุลัย
และคณะ

5,6๐๐
๗,๒๐๐

๑,๒๐๐
/

50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
10,000 บาท
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12. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้ อ ยละ ๙๘ ของครู ผู้ ช่ ว ยได้ รั บ
การพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ
2. ร้อยละ ๙๕ ของครูผู้ช่วยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสู่การเป็นครูมืออาชีพ
และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๓. ร้อยละ ๙๕ ครูผู้ช่วยได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย สามารถ
นาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการวัดผลและประเมินผล
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล
แบบประเมินโครงการ

ประเมินก่อน-หลัง
การอบรม

แบบประเมิน

ประเมินผล

แบบประเมิน
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โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางปรีชยา ยาวุธ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972
E-mail preechaya1218@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น รู้จักมัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง ที่จาเป็นจะต้องพัฒนา
ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยครูผู้สอนจะต้องเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และต้องนาไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนต่อไป
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการ
สภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน ให้มีความพร้อม สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงานประเทศชาติมั่นคง
เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
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2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาโดยเน้น การจั ดการศึกษาตามแนวปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นั้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้น้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลงสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา โดยยึดตามแนวพระราชดารัส หลักปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ให้
ความสาคัญของความพอประมาณ ความเพียงพอ โดยอาศัยเงื่อนไขของความรู้ คุณธรรม ความมีเหตุผล ความ
มีภูมิคุ้มกัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชปณิธาน และความตั้งใจอัน แน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ และแนวพระราชดาริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ควบคู่กับการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาเป็นหลักชัยใน
การสร้างนักเรียนเป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่ง สู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาโดย
บูรณาการระหว่างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสภาพภูมิสังคมของโรงเรียน เพื่อมุ่งสร้างพื้นฐาน
ให้แก่ผู้เรียน 4 ด้านคือ 1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงาน
ทา มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองดี ให้หล่อหลอมคุณลักษณะและคุณธรรมขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน เพราะเมื่อเด็ก
และเยาวชนได้รู้ เข้าใจ และมีประสบการณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่วัยเยาว์ จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ต่อความเสี่ยงในโลกยุคใหม่ที่สาคัญเด็กที่ได้ซึมซับและมีความเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงจะสามารถเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรมและดาเนิ น ชีวิตพอเพียงอย่างมีคุณภาพ หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ซึ่งได้กาหนด 1 ใน 5 เป้าหมายของหลักสูตร คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีวินัย และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หรือจุดเน้นคุณภาพผู้เรียน 8 ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์-กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิต
สาธารณะ การกาหนดมาตรฐานตัวชี้วัดในหลักสูตร พ.ศ. 2551 จึงเป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะ
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ผู้ เรี ย นให้ ยึ ดหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยงในการคิ ด
การวางแผนและการปฏิบัติต น พร้ อมกั บ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่จาเป็นในการดาเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีความมุ่งมั่นที่ พัฒนานักเรียน
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก
ที่มีทั้งความสาเร็จและมีความสุข ส่งผลต่อสถานศึกษาในเชิงประจักษ์ที่จะต่อยอดในการสืบสานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสถานศึกษาใน
สังกัด จานวน 176 โรงเรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ดาเนินชีวิต
ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ต่อไป
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อสร้ างความรู้ ความเข้า ใจ และสื บสานหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ยง และน้อ มน า
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนา
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติเป็นที่ประจักษ์ จานวน 176 โรงเรียน
2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง เพิ่มขึ้นอีก จานวน 10 โรงเรียน
และพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้นอีกจานวน 2 โรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาทั่วไป มีผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนาพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษาและครู ผู้ ส อน รับ รู้แ ละเข้ า ใจพร้ อมรับ การประเมิน เป็น สถานศึก ษา
พอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมนา
พระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษาจานวน 176 โรงเรียน
2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง จานวน 10 โรงเรียน และพร้อม
รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จานวน 2 โรงเรียน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ น้อม
นาพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่สถานศึกษา
2) สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และพร้อมรับการประเมินเป็น
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มขึ้น
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
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6.

7.

5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
5.3 ครูผู้สอน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
2) รูปแบบการดาเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 สถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในการน้ อ มน าพระบรมราโชบายให้ เ ข้ า ถึ ง สถานศึ ก ษา
การขับเคลื่อนพระบรมราโชบาย ให้เข้าถึงสถานศึกษา
8.2 สถานศึกษาพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
ทั้ ง สิ้ น 27,000 บาท (สองหมื่ น เจ็ ด พั น บาทถ้ ว น) โดยมี แ นวทางการด าเนิ น การและรายละเอี ย ดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
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รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 กิจกรรมที่ ๑ ปฏิบัติการสร้าง - ค่าอาหารว่าง
/
27,000
ความรู้ความเข้าใจ
อาหารกลางวัน
กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอนสังคม และเครื่องดื่ม
จานวน 176 คน 1 วัน
(150บาท/
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ 1 วัน/180 คน
ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา
/
2 นิเทศ ติดตามการการจัดกิจกรรมไม่ใช้งบประมาณ
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
10 โรงเรียน
/
3 รายงานผล และเผยแพร่ผลการไม่ใช้งบประมาณ
ดาเนินงาน
ที่

รวมเงินทั้งสิ้น

ผู้รับผิดชอบ
นางปรีชยา
ยาวุธ

นางปรีชยา
ยาวุธและคณะ
ศึกษานิเทศก์
นางปรีชยา
ยาวุธและคณะ
ศึกษานิเทศก์
27,000 บาท
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565) (เม.ย. - มิ.ย. 2565) (ก.ค. - ก.ย. 2565)
27,000
รวมเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
12. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
1. ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียน การนิเทศ ติดตาม
การสอน/กิจกรรมเพื่อบูรณาการหลักปรัชญา
ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
2. ร้ อ ยละของสถานศึ ก ษาพร้ อ มรั บ การ การสมั ค รเข้ า รั บ การ
ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ประเมิน
3. ร้อยละของพร้อมรับการประเมินเป็นศูนย์ การสมั ค รเข้ า รั บ การ
การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบนิเทศติดตาม
- แบบสังเกต
แบบประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียง
แบบประเมิ น เป็ น ศู น ย์ ก าร
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
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โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ภายใต้แผนงาน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
สนองกลยุทธ์ที่ ๑
จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปรีชยา ยาวุธ
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-971-4448-9 โทรสาร 0-3535-2972
E-mail preechaya1218@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
การสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ บาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ
และปฏิรู ป กระบวนการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริต ทั้ ง ระบบให้ มี ม าตรฐานสากล โดยมี เ ป้า หมาย
เชิงยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ระยะที่ 3 ยังมีความสอดคล้ องกับทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล)
อีกด้วย ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) จะสามารถพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย
ยึดมั่นในความซื่อสั ตย์ รั กษาศีล ธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีจิตสานึกของความเป็นไทย
รู้จักการพึ่งตนเอง รักษาความเป็นไทย เข้าใจสังคมไทยและสังคมโลก ยอมรับความแตกต่ าง มีความเคร่งครัด
และปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของสังคม
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
มีเ ป้ าหมายการพั ฒ นาที่ส าคัญ คือ ภาครัฐ มี ความโปร่ง ใส ปลอดการทุจ ริ ตและประพฤติ
มิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตสานึ กและค่านิยมให้ทุกภาคส่ว นตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่ว ม
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนั บสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน
และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงานประเทศชาติมั่นคง
การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผู้ใดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเริ่มจากเด็ก เยาวชน
และผู้ปกครอง และเสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบ
อ้อมอารี มีวินัย ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ รักษาศีลธรรม คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ : การบริ ห ารจั ด การในภาครั ฐ การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย
4.

ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ในการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับ ธรรมาภิบาลในการบริหารทุกภาคส่วนแบบบูรณา
การและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมาย เชิง
ยุทธศาสตร์ คือ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :
CPI)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้ ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจ ริ ต ระยะที่ 3 ยั งมีความสอดคล้ องกับทิศทางของแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
(ยุทธศาสตร์ ที่ 6 ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในภาครัฐ) และทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง “คนไทยไม่โกง”และยุทธศาสตร์การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล) อีก
ด้วยในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ทุจริต” (โครงการโรงเรียนสุจริต) ได้ดาเนินการเพื่อพัฒนานักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต ได้แก่
ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ โดยดาเนินการตามแนวทาง
ของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้างเครือข่าย เพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ดังนั้ น ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธ ยา เขต 1 ได้ตระหนั กและเห็ น
ความสาคัญโดยให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม โครงการเสริ มสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ใน
สถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจาปีงบประมาณ 2565 ให้บรรลุตามเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลแก่นักเรียน ชุมชน และประเทศชาติต่อไป จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2.

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักโดยใช้ธรรมาภิบาลให้ผู้บริหาร
โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต
2. เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ ให้ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียน
สุจริต
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
3.1.1 โรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ข้าราชการครูและบุ คลากรในโรงเรี ยนเครือข่ายโรงเรียนสุ จริต มีการนาหลั กสู ตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสู ตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
3.1.2 นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
3.1.3 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามามีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
3.1.4 โรงเรี ยนในสั งกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ดาเนินกิจกรรมตามโครงการเพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้าน
ทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดขึ้นเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง)
3.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต มีความรู้
ความเข้าใจ การน าหลั กสู ตรต้านทุจริ ตศึกษา (หลั กสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
3.2.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนสุจริตมี
การเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
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4.1.1 โรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน
เครือข่ายโรงเรียนสุจริตจานวน 176 โรงเรียน มีการนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน
41.2 นักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
ร้อยละ 80 ได้รับการปลูกฝังให้มีทัศนคติและค่านิยมไม่ยอมรับการทุจริต
4.1.3 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เข้ามา
มีส่วนร่วม ในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
4.1.4 โรงเรียนในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 80 ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต ให้มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตสานึกสาธารณะ
และสามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตจานวน
177โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ การนาหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ไปปรับ
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
4.2.2 ผู้บริหารโรงเรีย น ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียน
สุจริตมีการเสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
5.1 โรงเรียนในสังกัด 176 โรงเรียน
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา
5.3 ครูผู้สอน

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
2) รูปแบบการดาเนินงานสามารถปรับให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เช่นรูปแบบออนไลน์
พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

7.
8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต 176 โรงเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ และนาความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา
8.2 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากรและนักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรี ยนสุจริตมีการ
เสริมสร้างคุณลักษณะโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมี
จิตสาธารณะ
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
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ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
ทั้งสิ้น 82,500 บาท(แปดหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 กิจกรรมที่ ๑ การขยายผลการดาเนิน- ค่าอาหารว่าง
/
27,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอาหารกลางวัน
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา และเครื่องดื่ม
ให้กับสถานศึกษาในสังกัด
(150บาท/
๑. ประชุม/ชี้แจงการดาเนินโครงการ 1 วัน/180 คน
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมภิบาลในสถานศึกษา
(โครงการโรงเรียนสุจริต)ให้กับ
สถานศึกษาในสังกัดทราบถึงแนวทาง
การดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
๒. ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการสู่
สถานศึกษา กลุ่มเป้าหมาย ครูผู้สอน
จานวน 176 คน /1 วัน
/
/
2 กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมถอดบทเรียน งบประมาณ
สาหรับผู้บริหารและครู
จาก สพฐ.
๑. จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การถอดบทเรียน สาหรับผู้บริหาร
และครู
๒. แจ้งผู้บริหารดาเนินการถอด
บทเรียน ด้านบริหารสถานศึกษา
และแจ้งครูถอดบทเรียนด้านการ
เรียนการสอน
๓. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ถอดบทเรียน สาหรับผู้บริหารและ
ครูตามความเหมาะสม
๔. คัดเลือก Best Practice ดีเด่น
ของผู้บริหาร และครู ระดับ สพท.
๕.รายงานผลการคัดเลือกให้ สพฐ.
ทราบ
๖.รายงานการใช้จ่ายงบประมาณและ
การดาเนินงานในระบบฐานข้อมูล

ผู้รับผิดชอบ
นางปรีชยา
ยาวุธ

นางปรีชยา
ยาวุธ
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โครงการโรงเรียนสุจริต
3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบริษัทสร้าง ไม่ใช้งบประมาณ
การดี
๑. แจ้งโรงเรียนสุจริตดาเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
2. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
บริษัทสร้างการดีให้กับโรงเรียน
ในสังกัด
3. นิเทศ กากับ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน
4. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
รวมเงิน

/

-

นางปรีชยา
ยาวุธ

27,000
(สองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

4 กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA
Online) โรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
๑. ประชุมชี้แจงโรงเรียนคุณภาพ
ประจาตาบล
๒. ดาเนินการตามแนวทางการ
ดาเนินกิจกรรม
๓. ประเมินสถานศึกษาออนไลน์
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

- ค่าอาหาร
ว่าง อาหาร
กลางวัน
และเครื่องดื่ม
(150บาท/
1 วัน/190
คน

ไม่ใช้งบประมาณ
5 กิจกรรมที่ 5 ป.ป.ช. สพฐ. น้อย
๑. แจ้งให้ โรงเรียนดาเนินการ
แต่งตั้งป.ป.ช. สพฐ.น้อยตามเกณฑ์
ที่กาหนด
๒. โรงเรียนสุจริตต้นแบบจัดอบรม
ชี้แจงบทบาทหน้าที่และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับ ป.ป.ช.น้อยในการ
ปฏิบัติหน้าที่
6 กิจกรรมที่ 6 การขับเคลื่อน
- ค่าอาหารว่าง
หลักสูตรต้านทุจริต
อาหารกลางวัน

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
/ 28,500 นางปรีชยา
ยาวุธ

/

/

/

นางปรีชยา
ยาวุธ

27,000 นางปรีชยา
ยาวุธ
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๑. ผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
และเครื่องดื่ม
หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ระดับ
(150บาท/
1 วัน/180 คน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ดาเนินการขับเคลื่อนดาเนินการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรตามที่กาหนดไว้
๒. ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
การนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน
๓. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
๔. รายงานค่าใช้จ่ายงบประมาณ
7

กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม ๑ โรงเรียน
๑ นวัตกรรมต่อต้านการทุจริต
๑. ชี้แจงการดาเนินกิจกรรม ๑
โรงเรียน / นวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริตให้ผู้บริหารและครูในสังกัด
ทราบ
๒. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
กับโรงเรียนในสังกัด

ไม่ใช้งบประมาณ

รวมเงิน

ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

8 กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั้น)
๑. ประชุม/ชี้แจงโรงเรียนให้ผลิตสื่อ
ภาพยนตร์สั้นและส่งผลงานไปยัง
สพท. เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ดีเด่น
๒. ดาเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมสื่อ
สร้างสรรค์ต้านทุจริต
(สื่อภาพยนตร์สั้น) ให้กับโรงเรียน

/

นางปรีชยา
ยาวุธ

55,500
(ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อย
บาทถ้วน)

รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
ไม่ใช้งบประมาณ
/
นางปรีชยา
ยาวุธ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

64
ในสังกัด
๓. การนิเทศ ติดตาม
๔. ส่งผลงานสื่อภาพยนตร์ให้ สพฐ.
ทราบ
๕. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
และ
การดาเนินงานในระบบฐานข้อมูล
โครงการโรงเรียนสุจริต
ไม่ใช้งบประมาณ
9 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมนิเทศ
ติดตามโรงเรียนสุจริต
1. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
และการดาเนินงานในระบบฐาน
ข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต
2. จัดทารรายงาน สรุปกิจกรรม
การดาเนินงาน
3. จัดทารายงาน ส่ง สพฐ.
รวมเงิน
รวมเงินทุกกิจกรรมจานวนทั้งสิ้น

/

/

-

นางปรีชยา
ยาวุธ
และคณะ
ศึกษานิเทศก์

82,500
(แปดหมื่นสองพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
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ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2564)
-

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(มี.ค. - มี.ค. 2565) (เม.ย. - มิ.ย. 2565)
27,000
รวมเงินทั้งสิ้น 82,500

12. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
1. ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น ข้ า ราชการครู แ ละ - ประเมิน
บุ คลากรในโรงเรี ยนเครื อข่ายโรงเรี ยนสุ จริต - สังเกต
จานวน 177 โรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ
และน าความรู้ ไ ปใช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การ
หลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา
2. ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู บุคลากร - ประเมิน
และนั กเรี ยน ในโรงเรี ยนเครื อข่ ายโรงเรี ยน - สังเกต
สุ จ ริ ต มี การเสริ มสร้ างคุ ณลั กษณะโรงเรี ยน
สุ จ ริ ต ได้ แก่ ทั กษะกระบวนการคิ ด มี วิ นั ย
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อยู่ อ ย่ า งพอเพี ย ง และมี จิ ต
สาธารณะ

โครงการ

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
55,500

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบประเมิน
- สังเกต

- แบบประเมิน
- สังเกต

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย
“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน”
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ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๒
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวนชรพร ประมวลสุข
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0936507171
E-mail nnmm961@hotmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา
ที่ยั่งยืน กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม
ยิ่งขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับเคลื่อนสนองนโยบายของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมาย
ความสาเร็จไว้
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบาย“เด็กไทย
วิ ถี ใ หม่ อ่ า นออกเขี ย นได้ ทุ ก คน” มุ่ ง เน้ น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอ่ า นของนั ก เรี ย น ดั ง นี้ 1) นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 อ่านคล่องเขียนคล่อง
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้การอ่านการ
เขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
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1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้น

2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้น

พื้นฐาน
พื้นฐาน
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูปประเทศไทยได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ. ศ. 2561 – 2580)
ซึ่ ง ต้ อ งน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ เ พื่ อ ยกระดั บ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก าหนด
ให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมประชากร
สู่การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลายมีเป้าหมาย
ให้
ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคตสามารถแก้ปัญหา
รู้เท่า
ทันสื่อ ปรับตัวสื่อสารและทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มีวินัยใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
รวมทั้งเป็นพลเมืองดี รู้สิทธิหน้าที่มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของการศึกษา ขั้น
พื้นฐานการสร้างการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากมีการเรียนรู้ เนื้อหาสาระความรู้แล้ว ทักษะการเรียนรู้
ต่าง ๆ เพื่อนาไปใช้เรียนรู้ ตลอดจนการดาเนินชีวิตโดยเฉพาะทักษะการสื่อสารคือ การอ่านออกเขียนได้
นับเป็นทักษะที่มีความจาเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นทักษะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อ
กันและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่ าง ๆ ในการพัฒนา
ความรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
ด้วยเหตุนี้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้กาหนดนโยบายที่มุ่งเน้นให้ความสาคัญ
กับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียน มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และในปีการศึกษา 2564 นี้ เพื่อเป็น
การขับเคลื่อนการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ เป็นไปอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงขับเคลื่อนสนองนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยตั้งเป้าหมายความสาเร็จไว้ที่ 1) นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ 2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 อ่านคล่องเขียน
คล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีสมรรถนะการอ่าน ขั้นสูง ทั้งนี้เพื่อให้นักเรีย นสามารถใช้การ
อ่านการเขียนเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่น ๆ และการดาเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2.

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ให้อ่านออกเขียนได้
2) เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง
3) เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ให้มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม นิ สั ย รั ก การของนั ก เรี ย นสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาระดับดี
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4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน พัฒนาการอ่านออก เขียนได้
2) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคน พัฒนาอ่านคล่อง เขียนคล่อง
3) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธ ยา เขต 1 ทุกคนได้รับการส่ งเสริมนิ สั ยรักการอ่านและเล่ าเรื่องหนังสื อ
เล่มโปรดได้
4.2 เชิงคุณภาพ
1) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 3 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาอ่านออก เขียนได้ ระดับดี
2) นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4- 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับดี
3) นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 6 สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 มีผลการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับดี
4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทุกคนมีนิสัยรักการอ่านและเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรดได้ระดับดี
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) นักเรียนขาดเรียนบ่อย
2) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการพัฒนางานด้านต่าง ๆ
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ติดตามการมาเรียนของนักเรียน
2) หาวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7.

พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออก เขียนได้ทุกคน

9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
/
ศน.นชรพร

๑ - วางแผนการพัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน
๒ - คัดกรองความสามารถในการอ่าน
การเขียนของนักเรียนและรายงานผล
ผ่านทางระบบการติดตามทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นข้อมูลสาหรับ
วินิจฉัยและพัฒนาการอ่าน การเขียน
ของนักเรียนเป็นรายบุคคล
3 ศึกษานิเทศก์ให้คาแนะนา ให้ปรึกษา
4 - ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่องหรือพัฒนาสมรรถนะการ
อ่านขั้นสูงของนักเรียนแต่ละระดับชั้น
ตามนโยบายที่กาหนด
โดยให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นการเร่งด่วน
สาหรับนักเรียนที่มีผลการคัดกรอง
ระดับปรับปรุงและพอใช้และพัฒนา
นักเรียนที่มีผลคัดกรองระดับดีให้อยู่ใน
ระดับดีมาก โดยใช้กิจกรรมแนวทาง
หรือนวัตกรรมที่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือสถานศึกษากาหนดขึ้น
ตามบริบทและความเหมาะสม
5 - ทุกสถานศึกษาในสังกัดจัดทาสื่อ
นวัตกรรมเพื่อใช้พัฒนาความสามารถ
ในการอ่าน การเขียน แล้วรายงานผล
ที่ประสบผลสาเร็จ โดยจัดทาเป็นรูปเล่ม
เอกสารและวีดีทัศน์ความยาวประมาณ
5 - 10 นาที
6 - นิเทศกากับติดตามและสนับสนุน
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ของสถานศึกษา
7 - รายงานผลการพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้
รวมเงินทั้งสิ้น
11.

/

-

/
/

/

/
/

/
/

/ /

/

/

/
/

-

ศน.นชรพร

-

ศน.นชรพร
ไม่ใช้งบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
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ไตรมาส 1
(ต.ค. – ธ.ค. 2564)
12.

ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ม.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
รวมเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 - ทดสอบ
อ่านออกเขียนได้ ระดับ ดี
- สังเกต
- สัมภาษณ์
2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 - ทดสอบ
อ่านคล่องเขียนคล่อง ระดับ ดี
- สังเกต
- สัมภาษณ์
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 มี - ทดสอบ
สมรรถนะการอ่านขั้นสูง ระดับ ดี
- สังเกต
- สัมภาษณ์
4. นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ - ตรวจสอบ
การศึกษาประถมศึกษามีนิสัยรักการ
- สังเกต
อ่าน และเล่าเรื่องหนังสือเล่มโปรด
- สัมภาษณ์
ได้ใน ระดับ ดี

โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๒

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
-

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบตรวจสอบ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทา
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวนชรพร ประมวลสุข
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0936507171
E-mail nnmm961@hotmail.com
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ให้ความสาคัญ“ทักษะ” (Skill) หรือความชานาญในการปฏิบัติ มาก
ยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตารา (Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนาว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม ๓
กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐานการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทักษะที่
จาเป็นต่อการดารงชีวิต และทักษะเพื่อทางาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการทางานของทุกอาชีพ
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมายคนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ๓ ด้าน คือ ด้านทักษะ
ด้าน
ความสามารถคุณลักษณะของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ประเมินผลในแต่ละระดับ
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนานักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจแนวทางการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน

ขั้น
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2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายการศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่หลักในการจัดการศึกษาจะต้องพัฒนากาลังคนให้มีขีดความสามารถ และ
ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลก จึงได้มีแผนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔)
มีแผนการผลิ ตและพัฒ นากาลั งคน เพื่ อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ซึ่ งสอดคล้ องกับนโยบายของชาติ ที่ใ ห้
ความส าคัญในการพัฒนาคนอย่ างยั่ งยื น และจากแนวโน้มการปฏิรูปการศึกษาในหลายประเทศ ได้ให้
ความสาคัญอย่างมากกับ “ทักษะ” (Skill) หรือความชานาญในการปฏิบัติมากยิ่งกว่าเนื้อหา ตามตารา
(Content) ซึ่งองค์การยูเนสโกได้แนะนาว่า ผู้เรียนควรมีทักษะที่ครอบคลุม ๓ กลุ่ม ได้แก่ ทักษะพื้นฐาน
การจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ที่เน้นสมรรถนะสาขาวิชาชีพ ทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
และทักษะเพื่อทางาน ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานในการทางานของทุกอาชีพ
กอปรกั บ การศึ ก ษาที่ เ น้ น ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถในการเรี ย นรู้ รั ก ที่ จ ะเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบ
ที่หลากหลาย มีความสนุกกับการเรีย นรู้ และมีโอกาสเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยมีจุดเน้นพัฒนาคุณภาพ
นั ก เรี ย นในการขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป การศึ ก ษา ๓ ด้า น คื อ ด้ า นทั ก ษะ ด้ า นความสามารถะคุ ณ ลั ก ษณะ
ของนักเรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ ประเมินผลในแต่ละระดับ ซึ่งการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือ
ปฏิบัติจริง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง จัดสภาพแวดล้อม ชุมชนและท้องถิ่นสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ระดมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนและท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยพัฒนานักเรียนทั้งในห้ องเรียนและ
นอกห้องเรียน การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มุ่งให้นักเรียนสามารถเข้าใจ แนวทางการเลือก
อาชีพ ประกอบอาชีพและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ กระทรวงศึกษาธิการให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาสาย
สามัญและสายอาชีพ ๕๐ : ๕๐ เพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนสายอาชีพมากขึ้นและโรงเรียนขยายโอกาสทาง
ก า ร ศึ ก ษ า ก็ เ ป็ น โ ร ง เ รี ย น ที่ จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที่ เ น้ น นั ก เ รี ย น ใ ห้ มี ทั ก ษ ะ อ า ชี พ เ พี ย ง พ อ
ต่อการเข้าตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ทั้งนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ตระหนักถึงความสาคัญ
และความจาเป็นดังกล่าว จึงดาเนินการจัดทาโครงการ “ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพ
และการมีงานทา” นี้ขึ้น
2.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่ อส่ งเสริ มการจั ด การเรีย นรู้ ที่เ ชื่อ มโยงสู่ ก ารสร้ างอาชีพ และการมีง านทาให้ แก่ นัก เรี ย น
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๒ เพื่อเผยแพร่การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทาของโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
3.
ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
ส่งเสริมอาชีพและการมีงานทาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่
๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคนรู้แนวทางสร้างอาชีพและการมีงานทา
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกั บอาชีพ
ในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
4.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางอาชีพที่สอดคล้องกับอาชีพ
ในท้องถิ่น ความสนใจของนักเรียน และความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) นักเรีย นระดับ ชั้น ประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขาดความพร้อมหรือไม่ชอบงานอาชีพ
2) ความรู้ที่ได้รับจากครูผู้สอน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ลงมือปฏิบัติงานอาชีพและจาหน่ายจริงให้เห็นรายได้
2) ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ
7.

พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความพร้อมและมีรายได้
2) ครูผู้สอน ต้องถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ด้านงานอาชีพ จนนักเรียนปฏิบัติตามลาพังได้
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวนทั้งสิ้น
5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่าย
ทุกรายการ)
ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด
ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 การคัดเลือก Best Practice ค่าอาหารกลางวัน
/ 3,900 ศน.นชรพร
ระดับชั้นประถมศึกษา
อาหารว่าง
และ
จานวน ๙ โรงเรียน และ
เครื่องดื่มของผู้เข้า
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน ประชุมและคณะ
๙ โรงเรียน เผยแพร่
ทางานร่วมวางแผน
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดาเนินงาน
Best Practice ให้แก่
(๒๖ คน x 150
โรงเรียนในสังกัดสานักงาน
บาท x ๑ วัน)
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
2 ค่าวัสดุ/อุปกรณ์
1 ชุด
/
1,100 ศน.นชรพร
รวมเงินทั้งสิ้น
5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (ม.ค. - มี.ค. 2565)

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
รวมเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
1) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับ
- สังเกต
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ - สัมภาษณ์
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ มีความพร้อมและมีรายได้
2) ครูผู้สอนถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ
- สังเกต
ด้านงานอาชีพจนนักเรียนปฏิบัติตามลาพังได้ - สัมภาษณ์
โครงการ
แผนงานงบประมาณ
สนองกลยุทธ์ที่ 5

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
5,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
จัดการศึกษาบนพื้นฐานของความปลอดภัย และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
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ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0-๘๑๔๕-๔๗๔๔-๕ โทรสาร 0-3535-2973
E-mail nira747@hotmail.com
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 5 สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อธิบายความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ส าคั ญ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง มิ ติ ด้ า นสั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้านอันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาลและความเป็นหุ้ นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้
เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3
ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
แนวทางการดาเนินงาน
แนวทางของสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อสร้างศักยภาพให้บุคคลและสังคมไว้ ๖ ประการ ได้แก่
๑. ความตระหนัก (Awareness) มีความตื่นตัวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน
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๒. ความรู้ (Knowledge) มีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยรวมและปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกัน
ตลอดจนในเรื่องความรับผิดชอบและบทบาทของตน
๓. เจตคติ (Attitudes) มีค่านิยมทางสังคมที่มีความห่วงใยในสิ่งแวดล้อมและเกิดแรงบันดาลใจที่มีส่วน
ร่วมในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
๔. ทักษะ (Skills) มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
๕. ความสามารถในการประเมินผล (Evaluation Ability) ในเรื่องมาตรการทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
การศึกษาที่เกี่ยวกับปัจจัยทางนิเวศวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม จริยธรรม และการศึกษา
๖. การมีส่วนร่วม (Participation) พัฒนาการมีส่วนร่วมรับผิดชอบและเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็น
เรื่องเร่งด่วน เพื่อให้มีการลงมือแก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเหมาะสม
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อ
สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้าน
สั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อม ธรรมาภิบาลและความเป็น หุ้ นส่ ว นความร่ว มมื อระหว่ างกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรร มการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รายละเอียดโครงการ
1.

หลักการและเหตุผล
การรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสานึกในการดูแลรักษา
อนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบั ติ การมีจิ ตส านึ กมีความรั บ ผิ ดชอบในการดูแลรักษาสภาพแวดล้ อมที่ดี ในการจัดบรรยากาศเพื่อให้
ตอบสนองต่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต้ อ งสร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้ ผู้ เ รี ย นมี ใ จรั ก ในการช่ ว ยดู แ ล
รักษาความสะอาด มีความรับผิดชอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่
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เพื่ อ พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เพื่ อ พั ฒ นาสามารถก้ า วสู้ ร ะดั บ ระดั บ
มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อสนองนโยบาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และพัฒนาการบริหาร
การจัดการศึกษาในโรงเรียน
2.

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน
๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง
สิ่งแวดล้อม
๔. เพื่อจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย
๕. เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน
๓. ครูส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๔. ผู้บริหาร คณะครูจัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัย
๕. นักเรียนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีอาคารสถานที่เหมาะสม
๒. นักเรียนมีความปลอดภัย
๓. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๔. นักเรียนได้รู้ถึงวิธีการป้องกันอุบัติภัยต่างๆได้
๕. นักเรียนมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน

4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
๑. โรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๑๗๖
โรงเรียน มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร้อยละ ๘๐
๒. โรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๑๗๖
โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียนร้อยละ ๘๐
๓. ครูของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนร้อยละ ๘๐
๔. ผู้บริหาร คณะครูของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม ปลอดภัยร้อยละ ๘๐
๕. นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความ
ตระหนักและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียนร้อยละ ๘๐
4.2 เชิงคุณภาพ
๑. โรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๑๗๖ โรงเรียน
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มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. โรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๑๗๖ โรงเรียน
มีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน
๓. ครูของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๔. ผู้บริหาร คณะครูของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
จัดสภาพแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม
๕. นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความตระหนัก
และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
นักเรียนโรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รูป แบบการดาเนิ นงานสามารถปรับให้ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.

พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีมาตรการมีการส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยต่อผู้เรียน
๓. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
๔. สภาพแวดล้อมโรงเรียนสะอาด สวยงาม
๕. นักเรียน มีความตระหนักและรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายโรงเรียน

9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้ ง บประมาณ จ านวน 10,000 บาท (หนึ่ ง หมื่ นบาทถ้ว น) จาก สพฐ. ตามโครงการโรงเรี ย น
สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
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๑ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการ ค่าพาหนะคิด
ดาเนินงานโรงเรียนตามโครงการ ตามจริงตาม
โรงเรียนคุณภาพของชุมชน
ระยะทางกิโลเมตร
ละ ๔ บาท

Q1 Q2 Q3 Q4
/ 10,000 น.ส.นิรา
ขุนทองชมาตย์
10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รวมเงินทั้งสิ้น
11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัด

วิธีวัดและประเมินผล

เชิงปริมาณ
1. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ขั บ เคลื่ อ นด าเนิ น การตามนโยบายและ
ระยะเวลาที่ สพฐ. กาหนดทุกโรงเรียน
2. ทุกโรงเรียนมีแผนบูรณาการด้าน
การศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด
เชิงคุณภาพ
1. โรงเรียนในสังกัดมีแผนบูรณาการ
ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
2. ผู้บริหาร/ครู ในสังกัดขับเคลื่อน
ดาเนินการตามนโยบายและระยะเวลาที่
สพฐ. กาหนด

โครงการ

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
-

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล

การลงพื้นที่โรงเรียน
การสอบถาม
การสัมภาษณ์
การสังเกต
การร่วมกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบบประเมินโรงเรียน
สิ่งแวดล้อมตาม สพฐ.
กาหนด

Focus group
ติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
ประเมินผลการดาเนินงาน
เป็นระยะ ๆ

แบบสอบถาม
แบบติดตาม
แบบประเมิน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)
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ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นายพิชิต ขาดี
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ 0-๐๘๙๐๘-๓๔๙๗-๑
E-mail: pichit.pk@aya1.go.th
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) หรือการจัดการ
เรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนการสอนด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) เป็นการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
เป็ น เป็ น คนดี คนเก่ง และมีความสุข ครอบคลุมเด็ กไทยทุกคน เพิ่มโอกาสทางการศึกษา พัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาโดยการนาเทคโนโลยี มาเสริมสร้าง ความเข้มแข็งหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในการจัดการศึกษา โดยการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) สามารถแก้ปัญหาคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน ทั้งกระบวนการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา ตลอดจนสื่อ
และอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลดช่องว่างและ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการดาเนินการตามรอยเบื้อง
พระยุ ค ลบาท สนองพระราชด าริ ในการที่จ ะพัฒ นา การศึก ษาไทยให้ เ จริ ญ ก้า วหน้ า ผ่ านการศึก ษาด้ ว ย
เทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ควรพัฒนาระบบการศึกษาที่นาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
(Distance Learning) มาเป็นส่วนสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ซึ่ง
ในการพัฒนาและการนาเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมมาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้ านต่าง
ๆ อาทิ การเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) ผ่านสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม การติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียน (Tracking System) การลดภาระงานของครู ตลอดจนมี
การวิเคราะห์มิติที่เกี่ย วข้องกับ ผู้ เรีย นกลุ่ มเปราะบางอย่างรอบด้าน เพื่อให้การแก้ปัญหาเด็กตกหล่ นทาง
การศึกษาตรงจุดและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
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แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
พัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) โดยเน้นกระบวนการพัฒนาครู
ให้มีทักษะในการทาเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลมาใช้เป็นส่วนสาคัญในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
โดยมุ่งเน้นโรงเรียนที่มีครูไม่ครบชั้น มีครูไม่ครบทุกวิชาเอก เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา และเพื่อให้
ผู้เรียนทุกคนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเท่าเทียมกัน ครูผู้สอนสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
พื้นฐาน

ขั้น
ขั้น

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ
พัฒนา และนวัตกรรม
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) เป็นการจัดการศึกษาที่ใช้
เทคโนโลยี ในการจั ดการเรียนการสอนในทุกห้ องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ในทุกสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย นักเรียน
และครู มีเครื อข่ายในการแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ และทุกภาคส่ ว นเข้ามามีส่ ว นร่ว ม ในการจัดการศึกษา การน า
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) มายกระดับคุณภาพการศึกษา เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ การ
จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) มาดาเนินงานโดยเร่งด่วน
เพื่อแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดสภาพการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ของครูอย่างครบถ้วน
ทั้งกระบวนการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น กระบวนการสร้างความรู้ จากการลงมือปฏิบัติ เนื้อหา
ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ที่จาเป็นในการจัดเรียนการสอน อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ลด
ช่องว่างและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับ ประชาชนไทยทุกคน อันเป็นการ ดาเนินการตาม
รอยเบื้ องพระยุ คลบาทและสนองพระราชด าริในการที่จะพัฒ นาการศึกษาไทยให้ เ จริญ ก้าวหน้า ซึ่งในการ
ดาเนินการตามแนวทางดังกล่าวสถานศึกษาจะต้องมีแผนงานรองรับ มีการบริหารจัดการทั้งทางด้านกระบวนการ
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และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย นรู้ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น ระบบเพื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสาคัญ และ
ความจาเป็นอย่างยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning) จึงได้ดาเนินการ
จัดทาโครงการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
2.2 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด
2.3 เพื่อวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนในสังกัด
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน
2) โรงเรียนในสังกัดได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
๓) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีงานวิจัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่ านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (Distance Learning) จะสามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน
๓) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรียนขนาดเล็ก ทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
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2) โรงเรียนขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ
๓) โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) อย่างเป็นรูปธรรม มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
5.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
5.2 ครูทุกคนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนหลังเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) สร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)
2) รวบรวมสื่ อการสอนของมูล นิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ เพื่อให้ ครูผู้ สอนได้ปรับ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
7.

พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
8.2 ครูทุกคนสามารถปรับรูปแบบการสอนโดยบูรณาการรูปแบบการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning) อย่างมีประสิทธิภาพ
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้
ที่
รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ท า ง า น เ พื่ อ ว า ง
/
นายพิชิต ขาดี
แผนการขับเคลื่อนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทีย ม(DLTV) และการจั ด
การศึกษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT)
2 ประชุ ม ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเพื่ อ
/
นายพิชิต ขาดี
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ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

สร้างความตระหนักและชี้แจงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
(DLTV) และการจั ด การศึ ก ษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
3 ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม เ ห ลื อ
จัดสรร
ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ จาก สพฐ.
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
(DLTV) และการจั ด การศึ ก ษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
๔ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล การ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น โ ด ย ใ ช้
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม
(DLTV) และการจั ด การศึ ก ษา
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(DLIT)
5 วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่าน
ดาว เที ย ม(DLTV) และการจั ด
การศึกษาทางไกลผ่ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (DLIT) ของโรงเรียนใน
สังกัด
6 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีทางไกล (Distance
Learning)
รวมเงินทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565)

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4

/

/

นายพิชิต ขาดี

นายพิชิต ขาดี

/

นายพิชิต ขาดี

/

นายพิชิต ขาดี

ไม่ใช้งบประมาณ

11.

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
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12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

รวมเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ

-

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
1. การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ ประเมิ น มาตรฐานการจั ด การจั ด แบบประเมิน
การศึ ก ษาทางไกลผ่ า นดาวเที ย ม การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) ให้ได้มาตรฐาน
2. การจั ด การศึ ก ษาทางไกลผ่ า น ประเมินมาตรฐานการจัดการศึกษา แบบประเมิน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้ได้ ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตรฐาน

โครงการ

วิธีการวัดผลและประเมินผล

สร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
ผสมผสานแนวทฤษฎีพหุปัญญา
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ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๒
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973
E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่
๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้ า งสรรค์ ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียน
ให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ ตลาดเวลามีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ยนบทบาทครู
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลาดชีวิต การสร้างความ
ตื่นตัวให้ คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตาแหน่งของประเทศไทย ในภูมิภาค
เอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการ
สร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
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2) แนวทางการดาเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้า
ได้อย่าง เต็มศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
2.
3.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และการ
พัฒนา และนวัตกรรม
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
จะดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเตรียมความ
พร้ อมผู้ เรี ยนให้ส อดคล้องกับ ศตวรรษที่ ๒๑ ผสมสผานและสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาเพื่อพัฒ นาผู้ เรียน
ในทุกด้านโดยร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ที่
เปลี่ยนไปตามกระแสโลก อย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ทั้งครูและนักเรียนต้องพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมกับส่งเสริมพหุปัญญาให้แก่
นักเรียนทั้ง ๘ ด้าน เพราะนักเรียนคือทุนมนุษย์ที่สาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่
กาลั งพัฒ นา ครู จึ งจ าต้องมีน วัตกรรมทางการศึกษา และเทคนิค ใหม่ๆ รวมถึ งมีทักษะการสอนที่ทันสมั ย
สามารถตอบสนองผู้เรียนที่แตกต่างและหลากหลาย เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะคิดขั้นสูงและมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปตามความต้องการในศตวรรษที่ ๒๑ นวัตกรรมการเรียนรู้ จึงสาคัญ เพราะการพัฒนา
นวัตกรรม ครูจาเป็นต้องรู้ลึกรู้จริงและสามารถบูรณาการกระบวนการ วิธี และสื่อการเรียนรู้ และสอดแทรก
พหุปัญญาร่วมด้วย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยความสาเร็จของการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
นักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ พร้อมด้วยมีความสามารถทั้ง ๘ ด้าน ตามทฤษฎีพหุปัญญา
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ พั ฒ นาครู ใ ห้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑
ทฤษฎีพหุปัญญา

และสอดแทรก
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2.2 เพื่อให้ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
2) ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
ครูมีเทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
โดยสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา และสามารถพัฒนานักเรียนได้
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เกิดการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูเกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถสอดแทรกทฤษฎี
พหุปัญญา
2) ครูมีแนวทางในการพัฒ นาการเรียนการสอนที่ส อดคล้ องกับทักษะแห่ งศตวรรษที่ ๒๑
และสามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญา
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการดาเนิ น งานสามารถปรับให้ ทันต่อ สถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.

พื้นที่ดาเนินการ ครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูให้ เกิดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถสอดแทรกทฤษฎี
พหุปัญญาได้
8.2 ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถ
สอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)
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10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวนทั้งสิ้น
1๕,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
น.ส.ขนิษฐา
1 จัดทาแนวทางในการพัฒนาการ
/
ศรีศักดา
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑/
ทฤษฎีพหุปัญญา (site google)
น.ส.ขนิษฐา
2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
/
ศรีศักดา
เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับทักษะ
แห่งศตวรรษที่ ๒๑ ผสมผสาน
ทฤษฎีพหุปัญญาพร้อมประกาศ
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกวดสื่อ
3 ประชุ ม คณะกรรมการก าหนด
/
/
๑,๕๐๐ น.ส.ขนิษฐา
ศรีศักดา
เกณฑ์การประกวดสื่อการเรียนการ
สอนที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทั ก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ ๒๑ผสมผสานทฤษฎี
พหุ ปั ญ ญา พร้ อ มแจ้ ง เกณฑ์ ก าร
แข่งขัน กาหนดวันเวลา สถานที่
ในการแข่งขัน
๔ จัดกิจกรรมการประกวดสื่อ
/ 1๓,๐๐๐ น.ส.ขนิษฐา
ศรีศักดา
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
(รับเงินรางวัลพร้อม-เกียรติบัตร)
๕ สรุปผลการดาเนินงาน

/
รวมเงินทั้งสิ้น

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565)
-

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
๑,๕๐๐

๕๐๐ น.ส.ขนิษฐา

ศรีศักดา
1๕,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
13,500 บาท
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รวมเงินทั้งสิ้น 1๕,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
12. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู เกิ ดการเรี ย นรู้ ที่ส อดคล้ อ งกั บ
ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ ๒๑
และ
สามารถสอดแทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้
2. ครูมีแนวทางในการพัฒนาการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑ และสามารถสอด
แทรกทฤษฎีพหุปัญญาได้

โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๒

วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล
การนิเทศ ติดตามการจัดการ แบบสั ง เกต และการจดบั น ทึ ก การ
เรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน
การนิเทศ ติดตามการจัดการ แบบสั ง เกต และการจดบั น ทึ ก การ
เรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน

ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC (Professional
Learning Community)
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศ ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973
E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
....................................................................................................................................................... ....................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ
ที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ ซับซ้อน ความคิด
สร้ า งสรรค์ ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่
สัมฤทธิ์
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้างความอยู่ดี มีสุข ของครอบครัวไทย การส่งเสริมบทบาทในการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพั ฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้น
การพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพ
พร้ อ มขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศไปข้ า งหน้ า ได้ อ ย่ า งเต็ ม ศั ก ยภาพ ซึ่ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารเสริ ม สร้ า ง
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สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใน
สังคม โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตกาลังคนและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการ
แข่งขัน มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน คนไทยได้รับโอกาส
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณาการการจัดการศึกษา และสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในด้านการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อ ให้ ครู และบุ คลารกรทางการศึก ษา สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ในรูปแบบที่
หลากหลาย โดยการส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สถานศึกษานากระบวนการ
ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ซึ่งเป็น กระบวนการสร้างการเปลี่ย นแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัว กันเพื่อ
ทางาน ร่ วมกัน และสนั บ สนุ นซึ่งกัน และกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนร่วมกัน
วางเป้าหมาย การเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อนผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้น
โดยรวมผ่าน กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นและส่งเสริม
กระบวนการ เรียนรู้เป็นองค์รวม และเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ” สามารถ
พัฒนาคุณภาพ การศึกษา การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้และ ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาได้อย่างมี คุณภาพผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ซึ่งมีบทบาทและหน้าที่ในการ
บริหารการจัดการศึกษา จึงได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนางานให้ มีคุณภาพ โดยการนากระบวนการ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

93
PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ”
ไปพัฒนาการ
ปฏิบัติงานให้มี คุณภาพอย่างเหมาะสม จึงจัดทาโครงการ “ขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ PLC (Professional Learning Community) ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ขึ้น
2.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อขยายผลการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community :
PLC) แก่บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๒ เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
๒.๓ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษานากระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทางานได้
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
๑) บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
๒) บุ คลากรในสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษานากระบวนการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทางาน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
๑) บุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความตระหนักและพัฒนาศักยภาพ
๒) บุ คลากรในสั งกัดส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษานากระบวนการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ไปสู่การปฏิบัติในที่ทางาน
4.
ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
บุคลากรในสานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จานวน ๘๐
ได้รับการพัฒนาการดาเนินการกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ”
4.2 เชิงคุณภาพ
1) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความ
ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนางานด้วยกระบวนการ PLC (Professional Learning Community)
2) บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ สามารถพัฒนางานโดยใช้
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

94
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการดาเนิ น งานสามารถปรับให้ ทันต่อ สถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.

พื้นที่ดาเนินการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ดาเนินการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) อย่างเต็มรูปแบบ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนด
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ไม่ใช้งบประมาณ โดยมีแนวทางการดาเนินการดังนี้

ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
วิธีดาเนินการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (บาท)
Q1 Q2 Q3 Q4
1 ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
/
น.ส.ขนิษฐา
สู่การปฏิบัติในสานักงานเขต
ศรีศักดา
พื้นที่การศึกษา
2 กากับ ติดตาม นิเทศ และ
/
น.ส.ขนิษฐา
ประเมินผล
ศรีศักดา
3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
/
น.ส.ขนิษฐา
(Show & Share) และการ
ศรีศักดา
ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน
รวมเงินทั้งสิ้น - บาท
ไม่ใช้งบประมาณ
11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565) (เม.ย. - มิ.ย. 2565)
รวมเงินทั้งสิ้น ไม่ใช้งบประมาณ

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและ
ประเมินผล
๑. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก - สังเกต

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
-

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบสังเกต

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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คนตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา - สัมภาษณ์
งานด้วยกระบวนการ PLC (Professional
Learning Community)
๒. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก - สังเกต
คนสามารถพัฒนางาน โดยใช้กระบวนการ
- สัมภาษณ์
PLC (Professional Learning Community)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๓

- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์

พัฒนางานการศึกษาพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาเรียนรวม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวขนิษฐา ศรีศักดา
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศ ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-9๔๓๔-7๑๙๔๙-๔ โทรสาร 0-3535-2973
E-mail Khnisthasrisakda@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษ ที่
๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ความคิด
สร้ า งสรรค์ ก ารท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น จั ด ให้ มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นภาษา ศิ ล ปะ ทั ก ษะด้ า นดิ จิ ทั ล และ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ จัดให้มีการพัฒนา
ทักษะในการวางแผนชีวิตและวางแผนการเงิน ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับโลกการทางาน จัดให้มี
การเรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและทักษะชีวิตที่สามารถอยู่ร่วมและทางาน
ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนระบบบริการสุขภาพและอนามัยที่เชื่อมต่อกันระหว่าง
ระบบสาธารณสุขกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาและ
ความฉลาดทางอารมณ์ของกลุ่มวัยเรียน/วัยรุ่น รวมทั้งสร้างความอยากรู้อยากเห็นและสร้างแรงจูงใจ
ใฝ่
สัมฤทธิ์
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
การเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ จาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปข้างหน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งจาเป็นต้องมีการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่ อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และการมีระบบและกลไกรองรับการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ด้วยกลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดทาแบบสารวจครูผู้รับผิดชอบงาน
การศึกษาพิเศษ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ เพื่อศึกษาสภาพ
ปัญหาและความต้องการของครู และนามาสรุปผล พบว่ามี 4 ประเด็นที่ครู ต้องการพัฒนาตนเอง
คือ
๑. เรื่องการคัดกรองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ๒.การเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP.) และ
การเขียนแผนรายบุคคล (IIP.) ๓. การผลิตสื่อสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และ
๔. การอบรม
เกี่ยวกับระบบการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม (SET) เป็นสิ่งสาคัญที่ครูทุกคนต้องรู้และ
สามารถนาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มนิเทศ ติดตามและวัดประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เห็นถึงความสาคัญของการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นอย่างยิ่ง เพราะครูถือว่าเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญในการ
ขับเคลื่อนงานการศึกษาพิเศษให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางกลุ่มนิเทศการจัดการศึกษา
จึง
ดาเนินการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในทักษะที่จาเป็นเพื่อนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
2.

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
๒.๒ เพื่อจัดทาคู่มือการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา
แบบเรียนรวม
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) ครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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2) ครู คู่มื อ การจั ดการศึ กษาส าหรั บเด็ก ที่ มีค วามต้ อ งการพิเ ศษในโรงเรีย นที่ จัด การศึก ษา
แบบเรียนรวม
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้
2) ครูจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานการศึ ก ษาพิ เ ศษของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านงานการศึกษาพิเศษ
4.2 เชิงคุณภาพ
๑) ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบด้ านงานการศึ กษาพิ เศษของส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความรู้ในด้านการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษดีขึ้น
๒) ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้านงานการศึ กษาพิเศษของส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบเรียนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ครูผู้รับผิดชอบด้านงานการศึกษาพิเศษของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการดาเนิ น งานสามารถปรับให้ ทันต่อ สถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.
พื้ น ที่ ด าเนิ น การ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานการศึ ก ษาพิ เ ศษของส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพได้
๘.2 ครูคู่มือการจัดการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนที่จัดการศึกษา แบบเรียน

รวม
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
ทั้งสิ้น ๔,๓๙00 บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/ รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ
รวมเงิน
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วิธีดาเนินการ

งบประมาณ

1 จัดการอบรมผู้คัดกรองทางการ
ศึกษาพิเศษ สพป.อย. ๑ ผู้เข้ารับ
การอบรม ๕๐ คน จานวน 3 วัน
ณ ห้องประชุมสหกรณ์ ชั้น ๓

- ค่าอาหาร
๕๐ คน
× ๑๕๐ บาท
× 3 วัน =
๒๒,๕๐๐
- ค่าสถานที่
๔,๕๐๐
บาท
ค่าวิทยากร ๔ คน ๆ ละ 6 ชั่วโมง - วิทยากร ๔
ค่าเอกสาร ๕๐ ชุด ๆ ละ ๕๐ บาท คน × 6
ชั่วโมง ๆ ละ
๖๐๐ บาท =
๑๔,๔๐๐ บาท
- ค่าเอกสาร
๕๐ × ๕๐ =
๒,๕๐๐ บาท
๒ จัดทาคู่มือครูการศึกษาพิเศษ
-

ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4
/

(บาท) ผู้รับผิดชอบ
๒๗,000 น.ส.ขนิษฐา
๑๔,๔00 ศรีศักดา
๒,๕00

/
/

/

๓ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม
รวมเงินทั้งสิ้น

น.ส.ขนิษฐา
ศรีศักดา
/

น.ส.ขนิษฐา
ศรีศักดา
๔๓,๙๐๐ บาท
(สี่หมื่นสามพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)

11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
๔๓,๙๐๐ บาท
รวมเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๐๐ บาท (สี่หมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและประเมินผล

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม -

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
ผลการประเมินตาม IEP - แบบสอบถาม
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สามารถจัดการเรี ยนการสอนแบบเรี ย น
รวมได้อย่างมีคุณภาพ
2. ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นงานการศึ ก ษา
พิเศษ มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ
ภายใต้แผนงาน

ของนักเรียนรายบุคคล

- แบบนิเทศ

- สอบถามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง แบบนิเทศ
- สอบวัดความรู้ความสามารถ
ครูในการจัดการเรียนการสอน

ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้ภาษาอังกฤษในการยกระดับ
คุณภาพผู้เรียน (English Literacy)
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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สนองกลยุทธ์ที่ 3

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางพันทิพย์ ผาก่า
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชานาญการ
โทรศัพท์ 0-8182-3561-0
E-mail pantip@esdc.go.th
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
พัฒ นาและยกระดับ คนในทุก มิติและในทุก ช่ว งวัยให้ เป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ
มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมถึงการอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่ การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง การ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสาหรับประชาชนทุกช่วงวัย ส่งเสริมและ
ยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับความรู้ ภาษาอังกฤษของครู ผู้ สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (Common
European Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ ไขสถานการณ์
เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์หรือจาก
สถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์
มุมมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)

แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
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พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (Common European
Framework of Reference for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน
เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์
จาลองผ่ านการลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจั ดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุมมอง
ร่วมกันของผู้เรียนและครูมากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น
พื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับ
คนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ รวมถึงการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการ
พัฒ นาตนเองอย่ างต่อเนื่ องตลอดชี วิ ต สู่ การเป็นคนไทยที่ มีทักษะสู ง กระทรวงศึ กษาธิการจึ งได้ประกาศ
นโยบายและจุดเน้นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สาหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) พัฒนาครูให้มี
ทักษะ ความรู้ และความชานาญในการใช้ภาษาอังกฤษ ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยใช้ระดับการพัฒนาทางภาษา (Common European Framework of Reference
for Languages : CEFR) ตามเกณฑ์ที่กาหนด รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิ ดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์หรือจากสถานการณ์จาลองผ่านการลงมือปฏิบัติ
ตลอดจนจัดการเรียนการสอนเชิงแสดงความคิดเห็นเพื่อเปิดโลกทัศน์มุ มมองร่วมกันของผู้เรียนและครูมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

103
ในการนี้ เพื่อเป็นการขับ เคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เกี่ยวข้อ งกับการ
พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และ
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมพัฒนาและยกระดับทั กษะความรู้ภาษาอังกฤษในการ
ยกระดับคุณภาพผู้เรียน (English Literacy) ขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนและการ
จัดการเรียนรู้ของครูในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัด
2.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2.3 เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัด ให้มี
ค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
2.4 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวันได้
2.5 เพื่อส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy)
2) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดได้รับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) สถานศึกษาในสังกัดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
2) ครูและนักเรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
3) ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบดิจิทัล
(Digital Learning Platform)
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) ผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ
70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร้อยละ 70 ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
4) ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 70 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
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5) ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในสั ง กั ด ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ 50 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)
4.2 เชิงคุณภาพ
1) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ได้รั บ การพัฒ นาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้รายวิช า
ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2) ผู้ เ รี ย นในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาพระนครศรีอยุ ธ ยา เขต 1
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
3) สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
4) ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
5) ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในสั ง กั ด ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรี ยน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
5.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
5.2 นักเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการด าเนิ น งานสามารถปรั บ ให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ ปั จ จุ บั น โดยเลื อ กรู ป แบบ
การดาเนินงานที่หลากหลาย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
7.

พื้นที่ดาเนินการ สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 ที่ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Literacy) และได้รับความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้
รายวิชาภาษาอังกฤษ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8.2 ผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น
8.3 สถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1
มีค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาอังกฤษ ในการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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8.4 ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวันได้
8.5 ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในสั ง กั ด ในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ดิจิทัล (Digital Learning Platform)
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ ( มกราคม 2565 – กันยายน 2565 )

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
ทั้งสิ้น 51,900 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

1 ประชุมคณะทางาน สร้างความ ค่าอาหารและ
เข้าใจ วางแผนการดาเนินงาน
อาหารว่าง
กาหนดรูปแบบแนวทางการ
จานวน 12 คน
พัฒนา จานวน 20 คน
(20X35)
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงานเขตพื=้น700
ที่

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4
/

รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
700 นางพันทิพย์
ผาก่า
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การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1
2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
1. ค่าวิทยากร
ทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ
จานวน 2 คน
CEFR และกระบวนการจัดการ (1,200 x 6 x
เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สาหรั
2) =บ 14,400
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวน
2. ค่าอาหารและ
100 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาหารว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
จานวน 100 คน
พระนครศรีอยุธยา
(100X150X2)
= 30,000
3. ค่าสถานที่
อบรมเชิง
ปฏิบัติการ =
4,800
4. ค่าวัสดุ =
2,000
3 นิเทศ ติดตาม กระบวนการ
ไม่ใช้งบประมาณ
จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active
Learning) สาหรับครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษ
4 สรุป รายงาน และเผยแพร่
ไม่ใช้งบประมาณ
กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR
และกระบวนการจัดการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning)
สาหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
รวมเงินทั้งสิ้น

/

51,200 นางพันทิพย์
ผาก่า

/

-

นางพันทิพย์
ผาก่า

/

-

นางพันทิพย์
ผาก่า

51,900 บาท
(ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อย
บาทถ้วน)

11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค. – ธ.ค. 2564)
(ม.ค. - มี.ค. 2565) (เม.ย. - มิ.ย. 2565) (ก.ค. - ก.ย. 2565)
700 บาท
51,200
รวมเงินทั้งสิ้น 51,900 บาท (ห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ครู ผู้ ส อนภาษาอั ง กฤษในสั ง กั ด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนา
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ( English
Literacy) และความรู้ ด้ า นการ
จัดการเรี ย นรู้ รายวิช าภาษาอังกฤษ
ปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการสอนและ
ส า ม า ร ถ น า ค ว า ม รู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไ ป
ประยุ กต์ ใช้ ในการจั ดการเรี ย นการ
ส อ น ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. ผู้เรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ
70 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาภาษาอังกฤษสูงขึ้น

3. สถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร้อยละ
7 0 ขึ้ น ไ ป มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร า ย วิ ช า
ภาษาอังกฤษในการสอบระดับ ชาติ
สูงขึ้น
4. ผู้เรียนและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
ในสังกัดในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร้ อ ยละ 70 ขึ้ น ไป สามารถใช้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ชีวิตประจาวันได้
5. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดใน
สั งกัดส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ร้ อยละ 50 จั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้

วิธีการวัดผลและประเมินผล
- การเข้าร่วมกิจกรรม
- การนาเสนอผลงาน
- การนิเทศ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล
- แบบเช็คการเข้าร่วมกิจกรรม
- แบบนิเทศ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม

- การสังเกตการสอน
- การนิเทศชั้นเรียน
- การสัมภาษณ์
- การทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
- การทดสอบระดับชาติ NT
และ O-NET
- การสัมภาษณ์
- การทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
- การทดสอบระดับชาติ NT
และ O-NET
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การทดสอบ

- แบบสังเกต
- แบบนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

- การนิเทศ
- การสังเกต
- การสัมภาษณ์
- การสอบถาม

- แบบนิเทศ
- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสอบถาม

- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

- แบบสังเกต
- แบบสัมภาษณ์
- แบบทดสอบ
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ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดผลและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น โดยให้ ผู้ เ รี ย น
เรี ย นรู้ ด้ว ยตนเองผ่ า นระบบดิ จิ ทั ล
(Digital Learning Platform)

โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ ๔
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

การขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ
เหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวนิดาพร ชารี
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ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ 0-619-224-23
E-mail nidaporn1106@aya1.go.th
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( / ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
...........................................................................................................................................................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
ประเทศไทยได้ตระหนั กถึงความส าคัญของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่ม ขี ดความสามารถ
ทางการแข่งขันกับประเทศอื่น ๆ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๘) เป็นแผน
แม่บทในการพัฒนาประเทศระยะยาว และกาหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพื่อก้าวมาเป็น
กาลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรมส่งเสริมให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจ
เติบโตและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ความสาคัญของการวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชน
ไทยตั้งแต่ระดับชั้นพื้นฐานจึงได้ดาเนินโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษ ที่ ๒๑ ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้แบU Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้
โรงเรี ย นสามารถวิเคราะห์ แ ละเลื อกใช้ นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริ บท พร้อมทั้ ง
เชื่อมโยงสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้ นที่ด้วยรูปแบบ
และระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะที่จาเป็นของโลกอนาคต
สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัย
ใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ
มีความรัก
และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
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แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้
3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
รายละเอียดโครงการ
1.
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันกับประเทศอื่น ๆ จึงได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๘) เป็นแผนแม่บทในการ
พั ฒ นาประเทศระยะยาว และก าหนดให้ ก ารพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ ป็ น หนึ่ ง ใน
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพมี
ความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีทุกช่วงวัย เพื่อก้าวมาเป็นกาลังหลักใน
การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยุค ๔.0 (Thailand 4.0) หรือยุคแห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมส่งเสริม
ให้คนในประเทศใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแปรเปลี่ยนเป็นนวัตกรรมชับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การวางรากฐานให้แก่เด็กและเยาวชนไทยตั้งแต่ระดับชั้นพื้นฐานจึงได้ดาเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนในสังกัด ได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ผ่าน
กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมถึงพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุน
ให้โรงเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท พร้อมทั้ง
เชื่อมโยงสื่อ นวัตกรรมทรัพยากร และองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึง
สะดวกและมีคุณภาพจึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการการพัฒนาวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ขึ้น
2.

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนสังกัด มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
2.2 เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ที่สนับสนุนให้โรงเรียน สามารถวิเคราะห์และ
เลือกใช้นวัตกรรมได้ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท
2.3 ส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนานวัตกรรม Active Learning ตามความต้องการและเหมาะสมกับบริบท
เพื่อประสานความร่วมมือและสังเคราะห์องค์ความรู้จากภาคีเครือข่ายในการจัดการเรียนรู้ Active Learning
ไปประยุกต์ใช้ตามบริบทพื้นที่ด้วยรูปแบบและระบบที่เข้าถึงสะดวกและมีคุณภาพ
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
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3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
๑) ประสิทธิภาพในการจัดการเรียน Active Learning ของโรงเรียน
๒) จานวนโรงเรียนที่นานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ไปใช้
๓) ร้ อยละของความตระหนัก ความรู้ และทักษะของครูและผู้ เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้
Active Learning
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) จานวนโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนรู้ Active Learning ได้อย่างมีคุณภาพ
๒) รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่โรงเรียนเลือกนาไปใช้ได้
อย่างเหมาะสมกับความต้องการและบริบทของโรงเรียน
๓) จานวนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่โรงเรียนพัฒนาตามความเหมาะสม
กับความต้องการและบริบท
4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) โรงเรียนในสังกัด จานวน 176 โรงเรียน จัดการเรียนรู้ Active Learning
2) โรงเรียนที่เป็นต้นแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning อาเภอละ 1 โรงเรียน

4.2 เชิงคุณภาพ
1) โรงเรี ย นที่ มี ค วามโดดเด่ น และประสบผลสาเร็ จ ในการจั ด การเรี ย นรู้ Active
Learning
๒) โรงเรียนที่มีความสนใจในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ในสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
5.1 นักเรียนทุกคนในสังกัด
5.2 ครูผู้สอนทุกคนในสังกัด
5.3 ผู้บริหารและสถานศึกษาในสังกัด

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการดาเนิ น งานสามารถปรับให้ ทันต่อ สถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.

พื้นที่ดาเนินการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด จานวน 176 โรงเรียน

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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8.๑) นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ตามความถนัดและความสนใจผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้แบบ Active Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง
8.๒) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการเรียนรู้ Active Learning
มาประยุกต์ใช้และบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
8.๓) ครูและผู้เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการจัดการเรียนActive Learning ร่วมกับ
ภาคีเครือข่าย และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิผล
8.๔) โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning หลากหลายตอบสนองความต้องการ
และบริบท
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจัดสรรจาก สพฐ. จานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการ
และรายละเอียดการใช้งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ไม่ใช้งบประมาณ
(คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ
การจัดการเรียนรู้รูปแบบ
Active Learning)
2 ประชุมคณะกรรมการสร้างเกณฑ์กค่าราอาหาร
คัดเลือกผลงาน จานวน 15 คน เครื่องดื่ม
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงาน และอาหารว่าง
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คณะกรรมการ
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
จานวน 15 คน
คนละ 150 บาท
3 คัดเลือกผลงานที่เป็นต้นแบบ ค่าอาหาร
Best Practices การจัดการเรียน เครื่องดื่ม
รู้ Active Learning โดยคณะ และอาหารว่าง
กรรมการจานวน 15 คน
คณะกรรมการ
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สานักงาน จานวน 15 คน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา คนละ 150 บาท
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
4 สรุปผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ไม่ใช้งบประมาณ
5 ประกาศผล มอบรางวัล

โล่รางวัล

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
-

น.ส.นิดาพร
ชารี

/

2,500 น.ส.นิดาพร
ชารี

/

2,500 น.ส.นิดาพร
ชารี

-

/

น.ส.นิดาพร
ชารี
3,000 น.ส.นิดาพร
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

6

สรุปผลและจัดทารายงาน

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4

จานวน 3 ชิ้น
ชิ้นละ 1,000
บาท กรอบรูป
พร้อมเกียรติบัตร
ค่าวัสดุในการจัด
ทารายงานจานวน

รวมเงิน ผู้รับผิดชอบ
(บาท)
ชารี

/

1,000 น.ส.นิดาพร
ชารี

1,000 บาท

รวมเงินทั้งสิ้น
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (มี.ค. - มี.ค. 2565)

8,000
(แปดพันบาทถ้วน)

11.

ไตรมาส 3
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
8,000
รวมเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและประเมินผล

1. โรงเรี ย นต้ น แบบการจั ด การเรี ย นรู้
Active Learning
2. รูปแบบและนวัตกรรมการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ที่โรงเรียนเลือก
นาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ
และบริบทของโรงเรียน
โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 4
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)

ประเมินผลงาน

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
แบบประเมินผลงาน

สังเกตการปฏิบัติงาน
สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
ประเมินจากชิ้นงาน

แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
แบบสอบถาม
แบบบันทึกผล

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ส่งเสริมการการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางสาวนิดาพร ชารี
ตาแหน่ง ศึกษานิเทศก์
โทรศัพท์ 0-699-2242-3
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E-mail nidaporn1106@aya1.go.th
ลักษณะโครงการ
( / ) โครงการต่อเนื่อง
( ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
............................................................................................................................. ..............................................
แผนระดับที่ 1
1.
ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
2.

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่ อ ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการตามวั ย ของเด็ ก แต่ ล ะคนให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพภายใต้ บ ริ บ ทสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ”
แผนระดับที่ 2
1.
ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน พัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ
โดยกาหนดหลักการ ขอบข่าย กระบวนการกากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัว
ชุมชน
2.

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทประเด็นที่ 12 การพัฒนาการเรียนรู้

3.

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิ บั ติ ร าชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รายละเอียดโครงการ
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๑.

หลักการและเหตุผล
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กล่าวว่า “การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่
แรกเกิดถึง ๖ ปี บริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่
สนองต่ อ ธรรมชาติ แ ละพั ฒ นาการตามวั ย ของเด็ ก แต่ ล ะคนให้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพภายใต้ บ ริ บ ทสั ง คมและ
วัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ”
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสาคัญต่อ
การจัดการศึกษาปฐมวัยต่อนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทาโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนต่อการสร้า งความเข้มแข็งของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยทุกโรงเรียนในสั งกัดเพื่อ
นาไปพัฒนาให้เด็กปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมและมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปั ญญาอย่ างเต็มตามศักยภาพ ผ่ านการปฏิบัติจริงและเรียนรู้สิ่ งต่าง ๆ โดยกาหนดหลั กการ ขอบข่าย
กระบวนการกากับดูแล รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวชุมชน ในการอบรมเลี้ยงดูให้
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กรวมทั้งส่งเสริมศักยภาพของครูผู้สอนปฐมวัยและบริหารจัดการด้านการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒.

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๒.1 เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวัย
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถพัฒนานวัตกรรมในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย
๒.2 เพื่อให้ครูปฐมวัย พ่อแม่ผู้ปกครองตระหนักในความสาคัญของการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
ให้มีพัฒนาการสมวัย
๒.3 เพื่อประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาของนักเรียน
ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4
๒.4 ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด Best Practice
เพื่อเป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาปฐมวัย และให้บริการวิชาการกับโรงเรียนปฐมวัยที่อยู่ใกล้เคียงได้อย่างมี
คุณภาพ
๒.5 เพื่อนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัด
3.

ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
1) พัฒนาครูปฐมวัยในการจัดประสบการณ์สาหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนละ 2 คน จานวน
176 โรงเรียน
2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการ
3) ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตาม อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
1) ครูปฐมวัยในสังกัดทุกคนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนาในเรื่องการจัดประสบการณ์สาหรับ
เด็กปฐมวัย และนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการ
3) โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยจานวน ๑๗6 โรงเรียนมีผลงานการปฏิบัติที่ดีที่สุด
(Best Practice) นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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4.

ดัชนีชี้วัดความสาเร็จ (KPIs)
4.1 เชิงปริมาณ
1) สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
2) ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ
๓) โรงเรี ย นอนุ บ าลประจ าจั ง หวั ด และอนุ บ าลประจ าเขตพื้ น ที่ พั ฒ นารู ป แบบการจั ด
ประสบการณ์เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย
4.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖4 ได้รับการประเมินพัฒนาการด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
2) ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ
3) โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
5.

กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
5.1 ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในสังกัด 176 โรงเรียน
5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา

6.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019
2) งบประมาณการดาเนินงาน
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
2) รู ป แบบการดาเนิ น งานสามารถปรับให้ ทันต่อ สถานการณ์ปั จจุบัน โดยเลื อกรูปแบบการ
ดาเนินงานที่หลากหลาย
7.

พื้นที่ดาเนินการ โรงเรียนในสังกัดทั้ง 176 โรงเรียน

8.

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.๑ สถานศึกษาปฐมวัยมีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยภายในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพ
8.๒ ครูปฐมวัยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสาคัญได้อย่างมีคุณภาพ
8.๓ โรงเรียนอนุบาลประจาจังหวัดและอนุบาลประจาเขตพื้นที่ พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์
เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนเครือข่าย
8.๔ นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖3 ได้รับการประเมินพัฒนาการ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา
8.๕ ครูปฐมวัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาห้องเรียนของตนเองเป็นห้องเรียนคุณภาพ
8.6 โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาปฐมวัย
9.

ระยะเวลาดาเนินโครงการ (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565)

10.

วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

117
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวน
ทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
ดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

1 กิจกรรมที่ 1
จัดอบรมครูผู้สอนปฐมวัย ทบทวน
การจัดทาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยพุทธศักราช 2560 สู่การ
จัดประสบการณ์ให้ครูผู้สอนระดับ
ปฐมวัย ในสังกัด 176 โรงเรียน ๆ
ละ 1 คน จานวน 1 วัน ณ ห้อง
ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
พระนครศรีอยุธยา
2 กิจกรรมที่ 2
จัดทาคู่มือและเครื่องมือการ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยที่
จบการศึกษา ปีการศึกษา 2564
3 กิจกรรมที่3
- จัดคัดเลือกโรงเรียนที่เป็นแบบ
อย่างที่เป็นเลิศ Best Practices
ด้านการบริหารจัดการการศึกษา
ปฐมวัย (ผู้บริหาร) และการจัด
ประสบการณ์ (สาหรับครูผู้สอน)
โดยดาเนินการคัดเลือกจาก
กลุ่มโรงเรียน 21 กลุ่ม ๆ ละ 1
โรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่ม
เพื่อคัดเลือก 1 โรงเรียนในระดับ
เขตพื้นที่ต่อไป
- จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การ
คัดเลือกคณะกรรมการ 1 วัน
และสรุปผลการคัดเลือก 1 วัน
รวม 2 วัน ณ ห้องประชุมชั้น 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)

Q1 Q2 Q3 Q4
1. ค่าอาหารว่าง
/
เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวัน
196 คน ๆ ละ
150 บาท
2. ค่าห้องประชุม
3. ค่าวัสดุอุปกรณ์
4. เล่มรายงาน
1. ค่าวัสดุ-อุปกรณ์
ในการจัดทาคู่มือ
1,500 บาท
2. ค่าเล่มรายงาน
500 บาท
1. ค่าอาหารว่าง
เครื่องดื่มและ
อาหารกลางวัน
คณะกรรมการ
จานวน 15 คน
จานวน 2 วัน
คนละ 150 บาท
2. ค่าโล่รางวัล
กรอบรูปพร้อม
เกียรติบัตร
3. จัดทารูปเล่ม
รายงาน

/

ผู้รับผิดชอบ

38,000 น.ส.นิดาพร
ชารี

2,000 น.ส.นิดาพร
ชารี

/

7,000 น.ส.นิดาพร
ชารี
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ที่ รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด
งบประมาณ

ระยะเวลาดาเนินการ รวมเงิน
ปีงบประมาณ 2565 (บาท)

ผู้รับผิดชอบ

Q1 Q2 Q3 Q4

ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1
- มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกณ ห้องประชุมชั้น 3
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 1 จานวน 1 วัน
รวมเงินทั้งสิ้น

47,000 บาท
(สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

11.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
(ต.ค. – ธ.ค. 2564) (ม.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
2,000 บาท
38,000 บาท
7,000 บาท
รวมเงินทั้งสิ้น 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

12.

การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการวัดผลและประเมินผล

1. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีระบบการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ
2. โรงเรี ย นศู น ย์ เ ด็ ก ปฐมวั ย ต้ น แบบและ
เครื อ ข่ า ยมีค วามเข้ ม แข็ ง เป็ น แบบอย่ า งและ
ช่วยพัฒนาโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยได้
3. ครู ป ฐมวั ย มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจ และ
สามารถจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น เด็ ก เป็ น
สาคัญได้อย่างมีคุณภาพ ได้นาผลการปฏิบัติที่
เป็นเลิศสู่เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. โรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยมี ห้องเรียน
คุณภาพ ในการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย
5. คุณภาพของเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ดี

- สังเกตการปฏิบัติงาน
- สังเกตการปฏิบัติงาน
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง
- สังเกตการปฏิบัติงาน
- สอบถามผู้เกี่ยวข้อง

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและ
ประเมินผล
- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกผล
- แบบสังเกตการปฏิบัติงาน
- แบบสอบถาม
- แบบบันทึกผล

- ประเมินผล

- แบบประเมิน

- การประเมินตามสภาพจริง

- แบบบันทึกผลการประเมิน
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โครงการ

ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
คนดีศรีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

แผนงานงบประมาณ

งบสนับสนุนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีแอยุธยา จากัด

สนองกลยุทธ์

ที่ ๓ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ลักษณะโครงการ

-

ระยะเวลาการดาเนินการ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต ๑ มี ภ ารกิ จ ส าคั ญ ต้ อ ง
รับผิดชอบบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพ และตระหนักถึงความสาคัญของบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างยิ่ง การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทางานอย่างมีน้าหนึ่งใจเดียวกัน และทางานด้วย
ความพึงพอใจขวัญและกาลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกาลังใจ
เป็นสภาพจิ ตใจและพฤติกรรมของบุ คคล แสดงออกให้เห็ นถึงลักษณะและความรู้สึ กที่มีต่อการปฏิบั ติงาน
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงหากกาลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทาง
ตรงกันข้ามคนที่มีความรู้ ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกาลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่า และยก
ย่องเชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จึงจัดทาโครงการยกย่องเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (คนดีศรีสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑) ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจา) ในสังกัด
ส่งผล

๒.๒ เพื่อเป็นขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงาน เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะ
ถึงคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียน
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๓. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจารับรางวัล (เกียรติบัตร) จานวน ๔๗๐ คน
เชิงคุณภาพ
๑. สร้างขวัญกาลังใจให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งส่งผลในการปฏิบัติ งานได้
อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีความทุ่มเทให้กับการปฏิบัติงานและการสอน
และได้รับรางวัลส่งผลโดยตรงถึงนักเรียนและโรงเรียน
๔. ขั้นตอนการดาเนินการ
ที่

รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มบริหาร
งานบุคคล

๑

จัดทาแผนการดาเนินงาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒

แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๓

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

๔

ดาเนินการมอบเกียรติบัตร

มกราคม ๒๕๖๕

๕

ติดตามผลการดาเนินงาน

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๖

สรุปและรายงานผล

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ธันวาคม ๒๕๖๔

๕. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๕.๑ ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา มีความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองโดยคานึงประโยชน์ที่นักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก
๕.๒ ร้อยละ ๙๐ ของข้าราชการและลูกจ้างประจา มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
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๖. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ
งบประมาณ จานวนเงิน ๕๖,๔๐๐ บาท (-ห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน-) ขอความอนุเคราะห์
งบประมาณจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีแอยุธยา จากัด โดยมีรายละเอียดการใช้งบประมาณ ดังนี้
(ถัวจ่ายทุกรายการ)

ที่

งบประมาณ

รายละเอียดกิจกรรมดาเนินงาน

๑

ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน

๒

มอบประกาศเกียรติคุณ

รายละเอียดงบประมาณ
- ค่าจัดทาเกียรติบัตร

จานวน
๙,๔๐๐

จานวน ๔๗๐ ใบ x ๒๐ บาท
- ค่ากรอบใบประกาศนียบัตร

๔๗,๐๐๐

(๔๗๐ กรอบ X ๑๐๐ บาท)
รวมงบประมาณ

๕๖,๔๐๐

๗. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีวัดและประเมินผล

๑. ร้อยละ ๙๐ของข้าราชการและลูกจ้างประจา ๑. การทาแบบสอบถาม
ตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของนักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก
๒. สังเกตการณ์
๒. ร้อยละ ๙๐ของข้าราชการและลูกจ้างประจา
มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
๑. แบบสอบถาม
๒. สังเกตการณ์
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๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา มีความตระหนักในบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองโดยคานึงประโยชน์ที่นักเรียนและโรงเรียนเป็นหลัก
๘.๒ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจา มีขวัญและกาลังใจและความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน และภาคภูมิใจในการปฏิบัติงาน
๘.๓ จัดข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลู กจ้างประจาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่
ยอมรับกับบุคคลในหน่วยงาน องค์กร ปกครอง นักเรียน
....................................
ผู้เสนอโครงการ
พจนา
(นางสาวพจนา ปัญจยุทธ์เวช)
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางศิริมา แสนอุลัย)
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

(นางสาวภัทรมาศ ภะวะศิริกุล)
รอง ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ผู้อนุมัติโครงการ

(นางกัลยา มาลัย)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
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โครงการ
ภายใต้แผนงาน
สนองกลยุทธ์ที่ 3
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า
พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางศิริมา แสนอุลัย
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ 065-4299652 โทรสาร 0-3535-2973
E-mail : sirsan58@gmail.com
ลักษณะโครงการ
( ) โครงการต่อเนื่อง
( / ) โครงการใหม่
( / ) โครงการที่ใช้งบประมาณ ( ) โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
..............................................................................................................................................................................
แผนระดับที่ 1
1. ความสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
( / ) เป้าหมายที่ 3 พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ
อธิบายความสอดคล้อง
กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือ
ว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่าง ยิ่ง
ต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่กาลังจะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
ล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทางานในภาคราชการ และทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลา
กว่า ๒๕ ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าที่จะทาประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรต้องตอบแทน
บุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
1) ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องโดยตรง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) เป้าหมาย คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
(2) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โครงการดังกล่าวสามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือเป็นการเสริมสร้าง
คุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อสังคมและ
ประเทศชาติ
แผนระดับที่ 2
1. ความสอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้องโดยตรง
1) แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2) แนวทางการดาเนินงาน
จัดอบรมให้ความรู้ในด้านสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ และยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้อุทิศตนและทาคุณประโยชน์ให้กับราชการ
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2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 11 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
3. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.3

ความสอดคล้องกับแผนความมั่นคงแห่งชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ (ถ้ามี)
ไม่มี

แผนระดับที่ 3 (ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560)
1) แผนปฏิบั ติราชการระยะ 3 ปี (2563 – 2565) ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
( / ) นโยบายการลดความเหลื่อมของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
รายละเอียดโครงการ
1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาศักยภาพกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยถือเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากสังคมโลก และ
สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Mindset) ของข้าราชการ และ
บุคลากรภาครัฐ และหน่วยงานของรัฐ โดยบุคลากรภาครัฐจะต้องตระหนักว่าการมีอายุยืนยาวขึ้น จาเป็นต้องมี
ระยะเวลาการปฏิบัติงานยาวนานกว่าเดิม จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและได้รับการพัฒนา เสริมสร้างทักษะ
ให้สามารถประกอบอาชีพได้ตลอดชีวิต ขณะที่หน่วยงานรัฐต้องรับผิดชอบในการจัด สภาพแวดล้อมและระบบ
การบริหารงานให้เอื้อต่อสังคมสูงอายุ ซึ่งการเตรียมกาลังคนภาครัฐให้พร้อมเข้าสู่สังคมสูงอายุ
กระบวนการบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหม่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และถือ
ว่าการบริหารทุนมนุษย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพยากรบุคคลมีสมรรถนะสูงขึ้น เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญอย่าง ยิ่ง
ต่อความสาเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการที่กาลังจะเกษียณอายุราชการในแต่ละปี
ล้วนเป็นข้าราชการที่มีประสบการณ์การทางานในภาคราชการ และทาคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติเป็นเวลา
กว่า ๒๕ ปี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณค่าที่จะทาประโยชน์ต่อไปได้อีก ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม ราชการจึงควรต้องตอบแทน
บุคคลกลุ่มนี้ด้วยการเสริมสร้างคุณภาพและเพิ่มคุณค่าของชีวิต เพื่อให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและ
คุณประโยชน์ ต่อสังคมและประเทศชาติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญ
กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอดทน มุ่งมั่น ตั้งใจในการ
พัฒนาผู้เรียน ให้เกิดการเรียนและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้กาหนดกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครู
และบุคลากรทางการศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ให้กับทางราชการ และให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทาโครงการนี้ ขึ้น
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ทาคุณประโยชน์ให้กับราชการ
2.2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึง
ได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ
3. ผลผลิต ผลลัพธ์ และดัชนีชี้วัดความสาเร็จ
3.1 เป้า หมายเชิงผลผลิต (Output) (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการดาเนินโครงการ/
กิจกรรม)
1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา จานวน ๑๑๐ คน ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา จานวน ๑๑๐ คน ได้รับความรู้
ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่พึงได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการ
3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome) (ผลระยะยาวที่เกิดขึ้นเป็นผลปลายทางหรือผลต่อเนื่อง)
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ได้รับขวั ญกาลังใจ และ เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มีคุณค่าที่จะทาประโยชน์ต่อไป ทั้งในครอบครัวของตนเอง ชุมชนและสังคม
4. ดัชนีชี้วัด ความสาเร็ จ (KPIs) (วัดจากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงที่แสดงให้เห็นผลสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์)
4.1 เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ร้อยละ 95 มีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับ
4.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึกษา ลู กจ้ างประจา ที่เข้ าร่ว มโครงการ มีขวัญกาลั งใจ
สามารถทาคุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และดารงตนอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ
5. กลุ่มเป้าหมายผู้ได้รับประโยชน์
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา จานวน ๑๑๐ คน
6. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
6.1 ปัจจัยความเสี่ยง
1) กลุ่มเป้าหมาย เข้ารับการอบรมไม่ครบตามจานวนที่กาหนด เนื่องจากเหตุการณ์ปัจจุบัน
เกิดโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
6.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง
1) จัดอบรมความรู้ด้วยระบบออนไลน์
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7. พื้นที่ดาเนินการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด จานวน ๑๑๐ คน
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ที่เข้าร่วมโครงการ มีขวัญกาลังใจ สามารถทา
คุณประโยชน์ให้กับครอบครัว ชุมชน และดารงตนอยู่ในสังคม อย่างมีความสุข และมีคุณภาพ
9. ระยะเวลาดาเนินโครงการ สิงหาคม 2565 – กันยายน 2565)
10. วงเงินงบประมาณ และแนวทางการดาเนินการ
ใช้งบประมาณจากแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จานวนทั้งสิ้น
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเงินนอกงบประมาณโดยมีแนวทางการดาเนินการและรายละเอียดการใช้
งบประมาณดังนี้ (ขอถัวจ่ายทุกรายการ)
ที่

รายละเอียดกิจกรรม/ขั้นตอน/
วิธีดาเนินการ

รายละเอียด ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
Q1 Q2 Q3 Q4
1 จัดทาโครงการ ประชุมกาหนดหลักสูตร
/
แต่งตั้งคณะทางานดาเนินโครงการ
ประชุมคณะทางานเตรียมการ
จัดหาวิทยากรให้ความรู้
2 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ ค่าเกียรติบัตร
/
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจา จานวน 110
คน 1 วันในเดือน กันยายน 2565 ณ
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
3 อบรมให้ความรู้ให้กับครูและบุคลากร ค่าอาหารว่าง
/
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา จานวน และเครื่องดื่ม
110 คน 1 วัน ในเดือน กันยายน
อาหาร
2565 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา
กลางวัน
เขต 1
4 สรุปและรายงานผล
/
รวมเงินทั้งสิ้น

รวมเงิน
(บาท)

ผู้รับผิดชอบ
นางศิริมา
แสนอุลัย
และคณะ

2,000

นางศิริมา
แสนอุลัย
และคณะ

8,000

นางศิริมา
แสนอุลัย
และคณะ

10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
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11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
(ต.ค. – ธ.ค. 2564)
(มี.ค. - มี.ค. 2565)
(เม.ย. - มิ.ย. 2565)
รวมเงินทั้งสิ้น 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
12. การวัดผลและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร้อยละ 100 ของข้าราชการครู
แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า
ลูกจ้างประจา ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ
2. ข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ร้อยละ
95 มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในสิ ท ธิ
ประโยชน์ที่พึงจะได้รับ

วิธีการวัดผลและประเมินผล
สังเกต สอบถาม

สอบถาม

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย. 2565)
10,000 บาท

เครื่องมือที่ใช้วัดผลและประเมินผล
สังเกต และแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
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