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กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

คานา
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เรื่อง “การพัฒนาครูเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอนและผลการดาเนินงานการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา
ขอขอบคุ ณ ท่ า นผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครพนม เขต 2 ที่ ไ ด้
ให้คาแนะนาในการจัดทารายงานฉบับนี้, ขอบคุณท่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกคณะ ตลอดจน ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่กรุณาให้ความร่วมมือในการจัดอบรม พัฒนาให้ความรู้
ตลอดจนการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์เป็นผลทาให้รายงานผลการดาเนินงานประจาปี ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วง
อย่างดียิ่ง
คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากรายงานผลการดาเนินงานฉบับนี้ ผู้จัดทาขอมอบ เป็นวิทยาทานแด่ผู้มี
พระคุณ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและทุกคนที่มีส่วนร่วมไว้ ณ โอกาสนี้
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การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
1. ความสาคัญ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาครูแนวใหม่ : การพัฒนาครู รูปแบบ
ครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้าราชการครูทุกคนได้พัฒนาตนเองตามความต้องการและตรงตาม ศักยภาพ
เพื่อนาความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริง และให้สามารถเชื่อมโยงกับวิทยฐานะได้ ในอนาคต โดยมี
หลั ก การส าคั ญ คื อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รี ย น ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจส าคั ญ ของการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถและสมรรถนะในทุ ก ด้ า น โดยเฉพาะด้ า นการแข่ ง ขั น ของประเทศโดยบุ ค คลที่ มี บ ทบาท
สาคัญที่สุดในการศึกษาของผู้เรียน คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ ทุกตาแหน่งโดยเฉพาะ
อย่ างยิ่ ง เนื่ องจากครู คือบุ คคลผู้ ด าเนิ น กิจกรรมการเรียนการสอน และมีความเกี่ยวข้อง กับผลสั มฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนโดยตรง
2. แนวทาง/ขั้นตอน/กระบวนการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ดาเนินการในเรื่องการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยใช้ กระบวนการ PDCA
ดังนี้
2.1 การวางแผน (P)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดาเนินการดังนี้
1. ประชุมคณะทางาน คณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
2.
ส ารวจความต้ อ งการพั ฒ นาตนเองตามแผนพั ฒ นารายบุ ค คล Individual
(Development Plan) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยทุกคนต้องจัดทา ID Plan
แผนพัฒนารายบุคคล
3. นาผลจากการสารวจมาวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกระดับ ทุกสายงาน
4. จัดทาแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึ กษาธิการ โดยจัดทาแผนงาน/โครงการ
อบรมพัฒนาครูตามความต้องการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม
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2.2 ดาเนินงาน (D)
1.มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
สร้างความตระหนัก ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
2. มีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
แนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แก่
สถานศึกษา
3. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดย
จัดทาโครงการประชุม อบรม สัมมนา การพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
4. แจ้งปฏิทินการดาเนินการให้ผู้เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบ
5.มอบหมายภารกิจให้บุคลากรที่รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนการดาเนินงานในการพัฒนาครูทั้งระบบ
6. ดาเนินการจัดอบรมพัฒนาตามโครงการต่าง ๆ
ตามนโยบายของส่วนราชการระดับสูงและตามความต้องการ
จาเป็นของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม
เขต 2 ดังนี้
1. การพัฒนาตามนโยบาย
1) การพัฒนาครูตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (คูปองพัฒนาครู 10,000 บาท ต่อคนต่อปี)
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) มีนโยบาย เร่งด่วน
ให้ปฏิรูประบบการพัฒนาครูครบวงจรรูปแบบใหม่ โดยให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองตามความต้องการ
และให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณพัฒนาครู ให้รายละ 10,000 บาทต่อ
ปี เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากสถาบัน คุรุพัฒนา เพื่ อรองรับการประกาศ
เกณฑ์วิทยฐานะระบบใหม่ของสานักงาน ก.ค.ศ.
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สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้แจ้ง ให้ทุกโรงเรียนแจ้ง
ข้าราชการครูทุกคนในสังกัด ได้เข้าอบรมตามหลักสูตร โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรม ในระบบลงทะเบียนอบรม
ตามหลักสูตรต่าง ๆ ที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรองหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีข้าราชการ
ครูเข้ารับการอบรมพัฒนาจานวนมาก เพื่อพัฒนาตนเองและรองรับการมีวิทยฐานะ ที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2. รูปแบบของTEPE Online (Teachers and Educational Personals Enhancement
Based on Mission and Functional Areas as Majors) เป็นการพัฒนาด้วยระบบ ออนไลน์
เพื่อแก้ปัญหาครูทิ้งห้องเรียน ทิ้งนักเรียนไปอบรม
ความสิ้นเปลืองงบประมาณการอบรม การอบรม
ที่ไม่ตรงและไม่ครอบคลุมความต้องการของครู
อันจะเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียน ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ยึดโรงเรียนเป็นฐานการ
พัฒนา ประสบการณ์วิชาชีพ และผลการพัฒนา
สามารถใช้เป็นเครื่องมือพัฒนางาน และพัฒนาวิชาชีพได้
ภายใต้สโลแกน
“ทุกคน ทุ กที่ ทุก เวลา” โดยมีเป้ าหมายเป็น ครู และบุคลากรทางการศึก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในทุกสายงานสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามต้องการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ดาเนินการ ตามนโยบายดังนี้
- สร้างความตระหนักถึงความจาเป็นความสาคัญในการพัฒนาของตนเองให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจ
- ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในสังกั ดเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรอบรม
TEPE Online อย่างน้อยคนละ 1 หลักสูตรในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง
ซึ่งเป็นการอบรมทางอินเตอร์เน็ตครูไม่ต้องทิ้งห้องเรียนเพื่อเข้าไปอบรม
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้ารับการพัฒนาในระบบ TEPE Online คิดเป็น
ร้อยละ 100
3) การขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Professional Learning Community) “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional (Learning Community) เป็นกระบวนการ
สร้ างการเปลี่ ย นแปลงโดยเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บัติ ง านของกลุ่ ม บุค คลที่ มารวมตัว กัน เพื่อ ทางานร่ว ม และ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่วมกันวางเป้าหมายการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมสะท้อนผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์วิจารณ์ การทางานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดย และส่งเสริ มกระบวนการ
เรียนรู้ อย่างเป็นองค์รวม โดยมีการดาเนินการอย่างน้อย 5 ประการ ดังนี้
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1) มีเป้าหมายร่วมกันในการจัดการเรียนรู้/การพัฒนาผู้เรียนให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
2) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน้างาน/สถานการณ์จริงของชั้นเรียน
3) ทุกฝ่ายเกี่ยวข้องร่วมเรียนรู้และรวมพลัง/หนุนให้เกิดการสร้างความเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมาย
4) มีการวิพากย์สะท้อน ผลการทางานพัฒนาผู้เรียน
5) มีการสร้างHOPE ให้ทีมงานอันประกอบด้วย
(1) honesty& humanity เป็นการยึดข้อมูลจริงที่เกิดขึ้น และให้การเคารพกันอย่างจริงใจ
(2) option & openness เป็นการเลือกสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้ผู้เรียนและ เปิดเผย/เปิดใจเรียนรู้
จากผู้อื่น
(3) patience& persistence เป็นการพัฒนาความอดทนและความมุ่งมั่น ทุ่มเทพยายาม
จนเกิดผลชัดเจน
(4) efficacy& enthusiasm เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในผลของวิธีการ จัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับผู้เรียนว่าจะทาให้ผู้เรียนเรียนรู้ และกระตือรือร้น ที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบาย ให้กับ
คณะกรรมการดาเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการอบรม“PLC (Professional Learning
Community)ชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ ”เมื่ อ วั น ที่ 2มี น าคม2560“ขณะนี้ ว่ า กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
มีแนวทางส่งเสริมให้มีการอบรมPLC (Professional Learning Community) หรือ "ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ" ให้ กับครูและผู้บ ริหารสถานศึกษาทั่วประเทศซึ่งแนวคิดของการอบรม PLC คือการนาคน
มาอยู่รวมกันเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้.เข้าร่วมอบรมกันระหว่างผู้จนกระทั่งเกิดการสะท้อนความคิด
ในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาอย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้กับครูและการใช้เวลา
ในการอบรม PLC มาก จนกระทั่งครูไม่มีเวลาสอนเด็กในชั้นเรียน จึงจะกาหนดให้ครูสามารถนาชั่วโมงการ
อบรม PLC ไปรวมกับจานวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ที่จะประกาศใช้ในเร็ว ๆ นี้ได้ด้วย นอกจากนี้การอบรม PLC ถือเป็นการพัฒนาบุคลากร โดยเริ่มจากล่าง
ขึ้นบน Bottom( Up) อย่างแท้จริง แทนที่จะสั่งการจากส่วนบนลงมา ซึ่งสิ่งสาคัญที่สุดของการอบรม PLC
อยู่ ที่การเรี ย นรู้ (Learning) กล่าวคือ ผู้ เข้าอบรม ต้องรู้ว่าวันนี้ได้เรียนรู้และแบ่งความรู้อะไรบ้างและ
จะทาอย่างไรให้ความรู้จากการอบรมส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาของเด็กไม่ใช่แค่วิทยฐานะเพียงอย่างเดียว
แต่วิทยฐานะเป็นเพียงรางวัลตอบแทนว่าครูมีความเก่งแค่ไหนซึ่งการอบรม PLC ต้องมีเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ชัดเจน
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โดยจะมีผู้ประเมินการอบรม เช่น อาจจะให้ศึกษานิเทศก์สุ่มตรวจการจัดอบรมตามหลักสูตรต่างซึ่งรัฐมนตรี
ว่ า การกระทรวงๆศึ ก ษาธิ ก ารยั ง ได้ ก ล่ า วด้ ว ยว่ า บางคนเป็ น ครู ที่ ส อนเก่ ง แต่ อ าจยั ง ไม่ มี ผ ลงานก็ ไ ด้
อีกทั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ ก.ค.ศ. ก็ไม่มีข้ อใดระบุให้ครูต้องจัดทาผลงาน
ทางวิชาการที่มีลักษณะเหมือนวิทยานิ พนธ์เพื่อขอเลื่ อนวิทยฐานะ ดังนั้น หากจะพิจารณาว่าครูคนใดเก่ง
ก็ต้องไปดูว่านักเรียนเก่งได้อย่างไร ครูจึงจาเป็นจะต้องมีประสบการณ์ และมีชั่วโมงการสอนที่อยู่ในเกณฑ์
ที่ได้มาตรฐาน พร้ อมกับ มีการพัฒ นาอบรมด้ว ยตนเองตามหลั กสู ตร ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยสานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนินการอบรมปฏิบัติการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
สาหรั บ ผู้ เกี่ย วข้องทุกฝ่ าย เพื่อส่งเสริ ม สนับสนุนให้ผู้ บริห ารสถานศึกษาและครูนากระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารขยายผลมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ลงสู่ ส ถานศึ ก ษาได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจึง ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ”
สู่สถานศึกษาในระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการขับเคลื่อน มีความรู้ความเข้าใจ
สามารถขยายผลแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในหน่วยงาน และร่วมกันวางแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
(Professional Learning Community) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิ ชาชีพไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างยั่งยืนต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ประชุมและมอบนโยบายการ
ขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคนได้รับทราบและนากระบวนการ/นโยบายดังกล่าว
ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ได้มีการสอดแทรกกระบวนการ PLC ในการประชุมอบรม ทุกโครงการ
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2. การพัฒนาตามความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ได้ศึกษาวิเคราะห์ และสารวจ
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID - Plan) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จึงได้กาหนดแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา โดยจัดอบรม
พัฒนาให้ความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
การอบรมพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. โครงการปฐมนิเทศผู้อานวยการสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจตระหนักถึงความสาคัญ
ของนโยบายการศึกษา บทบาทอานาจหน้าที่ภารกิจงาน ด้านการศึกษา มีผู้เข้ารับการอบรม จานวน 19 คน
2. โครงการขับเคลื่อนระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
งบประมาณพ.ศ.2560 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา
แนวใหม่ มีผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้เข้ารับการอบรม จานวน 183 คน
3. โครงการพัฒ นาบุคลากรทางการศึกษา สู่ ชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิช าชีพ
(Professional Learning Community: PLC) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 มีความรู้และความเข้าใจความตระหนัก ยอมรับและให้ความ
ร่วมมือ เพื่อให้เกิดชุมชนแห่งการรู้ทางวิชาชีพเกี่ยวกับหลักการ
และแนวทางของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
Professional (Learning Community: PLC)
มีผู้เข้าอบรม จานวน 80 คน
4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นเพื่อให้
ผู้ เ ข้า อบรมมี ความรู้ ค วามเข้ าใจ เกี่ ย วกั บ นโยบายด้า นการศึก ษา และการปฏิบั ติง านเพื่ อ สนองนโยบาย
ของส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน/กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร อี กทั้ ง เพื่ อ ให้ มี ศั ก ยภาพตาม
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาสายงาน และสามารถปฏิบั ติงานด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่ ง ผลดี ต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรมจ านวนทั้ ง สิ้ น 206
คนประกอบไปด้ ว ย
1) ผู้บริหารการศึกษา 2) ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด 3) บุคลากรทางการศึกษาในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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5. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้ ครูผู้ช่วย
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างมี
คุณภาพตามมาตรฐานของครูมืออาชีพ สร้างจิตวิญญาณ
ของความเป็นครูมืออาชีพและ ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
และสามารถจัด การเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมี
ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ในสังกัดทั้งสิ้น จานวน 110 คน
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสอนปฐมวัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอน
ปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะการจัด ประสบการณ์รูปแบบการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย
มีการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เข้าด้วยกัน อาทิเช่น กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย, กิจกรรมแบบ BBL, STEM
โดยใช้คู่มือแนวทางทางการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย เป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเด็ก
ปฐมวัยโดยได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูผู้สอนปฐมวัย จานวนทั้งสิ้น 100 คน

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระ การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาครูผู้ สอนภาษาอังกฤษให้ สามารถนาความรู้ไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จานวนทั้งสิ้น 250 คน
8. โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยมีกิจกรรมการพัฒนาครูด้าน ICT ในโรงเรียนโครงการ
ประชารัฐ เพื่อพัฒนาครูด้าน ICT ให้สามารถใช้สื่อของบริษัท ทรู ได้อย่างมีประสิท ธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยได้จัดอบรมให้ความรู้
แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง จานวนทั้งสิ้น 19 คน
9. โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนและนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อให้ครูเลือกใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมนามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูมีความคิดสร้างสรรค์
ในการประดิษฐ์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนา
10 .โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครพนม เขต 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีความรักษ์ในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีจิตสานึก มีคุณธรรม
จริยธรรม เสียสละ และมีความมุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
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การอบรมพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1. การยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ ที่เน้นความแตกต่างตามพหุ
ปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL) ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ในสังกัดทั้งสิ้น จานวน 250 คน
2. การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้าร่วม
โครงการ ทั้งสิ้น จานวน 20,370 คน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้ ครูผู้ช่วย
มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของครูมืออาชีพ สร้างจิตวิญญาณ ของ
ความเป็ น ครู มื อ อาชี พ และ ยึ ด มั่ น ในจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และสามารถจั ด การเรี ย นการสอนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพโดยมี ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วย ในสังกัดทั้งสิ้น จานวน 70 คน
2.3 ขั้นติดตาม/ตรวจสอบ (C)
1) ประเมินผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
2) สรุปผลการประเมิน
2.4 ขั้นปรับปรุง แก้ไข (A)
หลังจากได้มีการดาเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผล เสร็จ
สิ้นแล้ว ได้มีการจัดทาข้อมู ล เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคปัญหา และพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น แก้ไข เพื่อให้
การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประสบผลสาเร็จ ตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้
3. ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จ
- นโยบาย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 เห็นความสาคัญของการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและที่เกิดจากความต้องการของครู และบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อให้ใช้ความสามารถและศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้สูง สุด อีกทั้ง นโยบาย
การพัฒนาครูเป็นนโยบายที่มีความสาคัญที่จะช่วยยกระดับ คุณภาพครู คุณภาพผู้เรี ยนและคุณภาพการศึกษา
ให้สูงขึ้น
- ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา โดยเฉพาะผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เป็นผู้มีบทบาทสาคัญยิง่ ในการเชื่อมประสานนโยบายสู่การเป็นรูปธรรม
- บุคลากรทางการศึกษา
บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลสาคัญในการนานโยบายลงสู่การปฏิบัติเป็นฝ่าย ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ดาเนินการตามนโยบาย
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- ผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริมให้นโยบายประสบผลสนับสนุนสาเร็จ
- ครู
ครู มีความตระหนัก รับรู้ นานโยบายลงสู่การปฏิบัติ สู่ผู้เรียน สู่ชุมชน
- นักเรียน
นักเรียนมีความพร้อมในการรับนโยบายเพื่อปฏิบัติให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
- ชุมชน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีส่วนร่วม รับรู้ รับทราบและสนับสนุนให้นโยบายบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
4. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. ควรมีการสานต่อและมีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2. การพั ฒ นาการพั ฒ นาครู ต ามโครงการพั ฒ นาครู รู ป แบบครบวงจรของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นนโยบายที่ดี แต่ควรจัดอบรมพัฒนาในช่วงวันหยุดเท่านั้น เพื่ อเป็นการ
ดึงครูออกนอกห้องเรียนและควรมีการจัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการอบรมพัฒนาและมีการ จัดสรรและ
โอนเงินงบประมาณมาจัดตั้งที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ก่อนที่ครูจะเข้ารับการและเพื่อมิให้เกิดผลกระทบ
และเกิดความเดือดร้อนแก่ข้าราชการครูที่เข้ารับการอบรม

ภาคผนวก

ภาพการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศผู้บริหารสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ภาพการดาเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2562
ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

ภาพการดาเนินงานโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

ภาพการดาเนินงานโครงการการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่
ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC)
ครอบคลุมเทคนิควิธีการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง Active Learning (AL)
ปีงบประมาณ 2563

ภาพการดาเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2563

ภาพการดาเนินงานโครงการปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2

