ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์
1. ชื่อโครงการ* โครงการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และ
จังหวัดสระแก้ว ภายใต้โครงการหลักแผนปฏิบัติการ การพัฒนางานพันธกิจสัมพันธ์ และถ่ายทอด
เผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
2. ลักษณะโครงการ*
√ โครงการที่ใช้งบประมาณ  โครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
3. วิธีการดำเนินงาน*
√ ดำเนินการเอง
 จัดจ้าง
4. สถานะโครงการ/การดำเนินงาน*
√ อยู่ระหว่างดำเนินการ
 ยังไม่เริ่มดำเนินการ
 ดำเนินการเสร็จแล้ว
ส่วนที่ 2 : ความเชื่อมโยงกับแผนในระดับต่างๆ ของประเทศ
(กองนโยบายและแผนดำเนินการ)

ส่วนที่ 3 : รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/การดำเนินการ
1. หลักการและเหตุผล*
ตามยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒ นาครู ด้านการพัฒ นาศักยภาพของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 โดยมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ Coaching and
Mentoring มีโครงการที่จะทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
และยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน อีกทั้งสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ มุ่งเน้น
พัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น มีกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
งานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ในภารกิจการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู จึงมีการกำหนดแผนภายใต้โครงการพัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว และกิจกรรมด้านการพัฒนาเพื่อ
เพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเพื่อยกระดับ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี และสระแก้ว ให้สอดคล้องกับพระราโชบายและ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์*
1) เพื่อสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching
2) เพื่อพัฒนาครูในโรงเรียนที่เข้าร่วม มีวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหาการอ่านและการเขียน
3) เพื่อสร้างความร่วมมือ (MOU) ระหว่างครูในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
4) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ในโรงเรียนที่เข้าร่วมให้มีวิธีการจัดการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมกระบวนการคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหา
5) เพื่อได้แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนานวัตกรรมที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
6) เพื่อวิจัยและพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมให้ครูนำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3. เป้าหมาย*
3.3.1 เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)
เป้าหมายผลผลิต
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดปทุมธานีจาก
และ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 63 โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจังหวัดปทุมธานีจากเดิม
จำนวน 20 โรงเรียน เปลี่ยนแปลงเป็น จำนวน 31
โรงเรียน จังหวัดสระแก้ว เดิมจำนวน 20 โรงเรียน
เป็นแปลงเป็น จำนวน 32 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาครูประจำการแบบ Coaching และสร้าง
เครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
-ได้มีการประชุมจัดการวางแผนการดำเนินงาน
กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
-ได้คู่มือและสื่อต้นแบบในการพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้
-ได้ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดปทุมธานี31โรงเรียนและจังหวัดสระแก้ว 33
โรงเรียน ในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
-ประชุมวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ครูเพื่อเพิ่มศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน(O-NET)
-ได้รับข้อมูลผลคะแนนสอบO-NET ของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
-ได้เนื้อหาสื่อนวัตกรรมการสอน
-ได้แนวคิด/ทฤษฏีและสรุปปัญหา
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3.3.2 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)
เป้าหมายผลลัพธ์
สร้างเครือข่ายและพัฒนาครูประจำการแบบ
Coaching และสร้างเครือข่ายในจังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 63 โรงเรียน

ผลการดำเนินงาน
-เกิดการประสานงานการทำงานแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น สร้างความเข้าใจและการกำหนด
แนวทางการจัดบริหารจัดการและการ
ปฏิบัติงาน ร่วมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน มีแนวปฏิบัติที่ดี มีการพัฒนา
นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้และ
การพัฒนา O-NET

4. ผลที่คาดว่าจะเกิด*
1. การดำเนินงานประชุมเครือข่ายพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
2. สร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาครูประจำการแบบ Coaching
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
3. เกิดการประสานการทำงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การชี้แจงและสร้างความเข้าใจ การ
กำหนดแนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการจัดการเรียนรู้ในการ
ส่งเสริมกระบวนการคิด การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
5. สื่อต้นแบบนวัตกรรม การอ่านออกเขียนได้ และสื่อนวัตกรรมการพัฒนา O-NET
6. ได้แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนานวัตกรรม การวิจัย นำไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายชุมชน
นักปฏิบัติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาครูประจำการ
แบบ Coaching

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
1. ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม/ส่ง
มอบสื่อสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและทำ MOU
จังหวัดสระแก้วในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562และ
จังหวัดปทุมธานีในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
2.ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมการใช้นวัตกรรม/ส่งมอบ
สื่อสำหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและทำ MOU จังหวัด
ปทุมธานีในวันที่ 25-26 พฤษภาคม2562 และจังหวัด
สระแก้วในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562
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เกณฑ์การประเมิน
ระดับ 1 มีบันทึกลงนามความร่วมมือ
ระดับ 2 มีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
ระดับ 3 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 50
ระดับ 4 มีการประเมินความสำเร็จของการดำเนินโครงการในระดับร้อยละ 51-100
ระดับ 5 ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาครูประจำการแบบ Coaching ปรากฏหลักฐานที่
ชัดเจน มีการนำเอาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับประโยชน์*
1) โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 31 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ
17. โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน
2. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ
18. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
3. โรงเรียนบุญคุ้มราษฏร์บำรุง
19. โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
4. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69(คลองหลวง)
20. โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์
5. โรงเรียนสามัคคีราษฏร์บำรุง
21. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
6. โรงเรียนวัดเกิดการอุดม
22. โรงเรียนวัดหว่านบุญ
7. โรงเรียนป่างิ้ว
23. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
8. โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
24. โรงเรียนวัดสุทธาวาส
9. โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม
25. โรงเรียนวัดบางคูวัด
10. โรงเรียนสามโคก
26. โรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ)
11. โรงเรียนอัยยิการาม
27. โรงเรียนวัดหงส์ปทุมวาส
12. โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1
28. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
13. โรงเรียนลำสนุ่น
29. โรงเรียนวัดนาวง
14. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
30. โรงเรียนชุมชนวัดบางขัน
15. โรงเรียนวัดราษฏร์บำรุง
31. โรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร
16. โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บำรุง
2) โรงเรียนในจังหวัดสระแก้วและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 32 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ
17. โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา
2. โรงเรียนบ้านโคกสูง
18. โรงเรียนบีกริม
3. โรงเรียนบ้านโนนหมากมุ่น
19. โรงเรียนบะขมิ้น
4. โรงเรียนบ้านบุกะสัง
20. โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์
5. โรงเรียนบ้านโคกเพร็ก
21. โรงเรียนบ้านหนองบัว
6. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
22. โรงเรียนบ้านวังวน
7. โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่
23. โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
8. โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด
24. โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ

5
9. โรงเรียนบ้านหน้าสถานี
10. โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
11. โรงเรียนบ้านท่าแยก
12. โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
13. โรงเรียนบ้านพระเพลิง
14. โรงเรียนบ้านหนองเรือ
15. โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฏรบำรุง)
16. โรงเรียนวัฒนานคร

25. โรงเรียนช่องกุมวิทยา
26. โรงเรียนบ้านทัพหลวง
27. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
28. โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง
29. โรงเรียนบ้านบึงพระราม
30. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม
31. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์
32. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย

7. พื้นที่การดำเนินการ
1) โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 31 โรงเรียน
2) โรงเรียนในจังหวัดสระแก้วและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 32 โรงเรียน
8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ* พฤศจิกายน 2561 ถึง กรกฎาคม 2562
ส่วนที่ 4 : แนวทางการดำเนินการ*
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กิจกรรม
1.ประชุมเครือข่ายพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนให้อ่านออก
เขียนได้

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

√

√

2.พัฒนาสื่อต้นแบบนวัตกรรม
อ่านออกเขียนได้

√

3.พัฒนาทักษะการอ่านออก √
เขียนได้

√

√

√

ผลการดำเนินงาน

√ -จัดทำแผนกำหนดการประชุม
-ประสานงานเกีย่ วกับสถานที่จดั ประชุ
-ประชุมวางแผนการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
-รายงานการประชุมครั้งที่ 1 เรื่องออกแบบโครงการ/แผนการ
ดำเนินงานเตรียมบุคลากรเพื่อประสานงาน ศธจ. เขตพื้นที่
การศึกษา
-รายงานประชุมครั้งที่ 2 เรื่อง สำรวจสภาพปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา และการสืบค้นแนวคิดทฤษฏีภูมปิ ัญญา
นวัตกรรมทีเ่ หมาะสม
-รายงานการประชุมครั้งที่3 เรื่อง การออกแบบนวัตกรรมที่
เหมาะสม และสร้างต้นแบบนวัตกรรมเพื่อทดสอบพิสูจน์แนวคิด
- กิจกรรมสร้างสื่อต้นแบบเพื่อพิสจู น์แนวคิด ได้สื่อ
จำนวน12บท 3ระดับ ทั้งหมด 7 เล่ม แบ่งออกเป็น บัวตูม 4 เล่ม
บัวแย้ม2 เล่ม และบัวบาน1 เล่ม และสื่ออ่านเสริม จำนวน 4 เล่ม
คู่มือครู จำนวน 1 เล่ม
√ - สำรวจโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จังหวัดปทุมธานี 31โรงเรียน
จังหวัดสระแก้ว 32 โรงเรียน
- อบรมปฏิบัติการ เรื่อง "เด็กไทยอ่านออกเขียนได้ สร้างได้ด้วย
มือครู" จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว
-กิจกรรมอบรม ได้แก่ การอภิปราย เรื่อง “เด็กไทยอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้จริงหรือ?” การอภิปราย เรื่อง “สอนภาษาไทย
อย่างไรให้สนุก” อภิปราย เรื่อง “อ่านสร้างสุขด้วยนิทาน
สร้างสรรค์ กิจกรรมกลุ่ม “การสร้างสื่อเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียน” กิจกรรมกลุม่ “การสร้างหนังสือเล่มเล็กที่ไม่ธรรมดา :
สื่อ pop up โดย มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม จำนวน
32 โรงเรียน และมีครูเข้าร่วม 84 คน และมีโรงเรียนในจังหวัด
สระแก้วเข้าร่วม จำนวน 98 โรงเรียน และมีครูเข้าร่วม 146 คน
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กิจกรรม

ไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4

4.การพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนเพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน O-NET

√

5.พัฒนาสื่อต้นแบบยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

√

O-NET

หมายเหตุ Q หมายถึง ไตรมาส

√

ผลการดำเนินงาน
-รูปแบบการระดมสมองวิเคราะห์ปัญหากำหนดทางเลือกการ
แก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ มีครู
จำนวน 56 คน
รูปแบบการออกแบบนวัตกรรมทีเ่ หมาะสม
- กิจกรรมสร้างสื่อต้นแบบเพื่อพิสูจน์แนวคิด ได้สื่อ
จำนวน12บท 3ระดับ ทั้งหมด 7 เล่ม แบ่งออกเป็น บัวตูม 4 เล่ม
บัวแย้ม2 เล่ม และบัวบาน1 เล่ม และสื่ออ่านเสริม จำนวน 4 เล่ม
คู่มือครู จำนวน 1 เล่ม
หมายเหตุ จำนวนรูปแบบกิจกรรม อีก 3 ครั้ง อยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานตามระยะเวลาในแผนการดำเนินงาน
-ประชุมวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-NET)
-ได้รับข้อมูลผลคะแนนสอบO-NET ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว
-ได้เนื้อหาสื่อนวัตกรรมการสอน
-ได้แนวคิด/ทฤษฏีและสรุปปัญหา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
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ส่วนที่ 5 : งบประมาณ
1. วงเงินงบประมาณ
วงเงินงบประมาณทั้งหมด* 2,971,200 บาท
แหล่งเงิน*
เงินงบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้ของหน่วยงาน

เงินกู้
ในประเทศ

นอกประเทศ

อื่นๆ (ระบุ)

2,971,200

2. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ* งบประมาณทั้งสิ้น 538,244 บาท
ไตรมาส 1
ไตรมาส 2
แผน
ผล
แผน
ผล
713,851 480,384 1,973,660 57,860

ไตรมาส 3
แผน
ผล
165,569

ไตรมาส 4
แผน
ผล
118,120

ส่วนที่ 6 : ผลการดำเนินงาน
1. ผลการดำเนินงานภาพรวมรายไตรมาสที่ 2
ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และประสานงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปทุมธานีและ
จังหวัดสระแก้ว ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อ
แต่งตั้งที่ปรึกษาเสริมพลังในการดำเนินงาน
2. สร้างสื่อต้นแบบเพื่อพิสูจน์แนวคิด ได้สื่อ จำนวน 12 บท 3ระดับ ทั้งหมด7 เล่ม แบ่งออกเป็น บัวตูม4 เล่ม บัวแย้ม2
เล่ม และบัวบาน1 เล่ม และสื่ออ่านเสริม จำนวน 4 เล่ม คู่มือครู จำนวน 1 เล่ม
3. ประชุมวางแผนแนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาครูเพื่อเพิม่ ศักยภาพนักเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(O-NET)
4. ได้รับข้อมูลผลคะแนนสอบ(O-NET) ของนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว
5. ได้เนื้อหาสื่อนวัตกรรมการสอน
6. ได้แนวคิด/ทฤษฏีและสรุปปัญหา
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2. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน*
ไม่มีเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำให้การประเมินผลดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินผลบาง
กิจกรรมเท่านั้น
3. ข้อเสนอแนะ*
ไม่มีเนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำให้การประเมินผลดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินผลบาง
กิจกรรมเท่านั้น

ส่วนที่ 7 : ข้อมูลผู้รายงาน
ชื่อ-สกุล* นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ , นายกำพลศักดิ์ มณีงาม
โทรศัพท์* 02-529 3099
E-mail address* oake_j@hotmail.com , Bee21_37@hotmail.com โทรสาร* 02-529 3099 ต่อ 13

