แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำจำกกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
หน่วยงำนกำรศึกษำ ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนสังคม (กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของประเทศ))
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
4.5 แผนความมั่นคง (-)
4.6 นโยบายรัฐบาล
4.6.1 นโยบายหลัก (ข้อ 8)
4.6.2 นโยบายเร่งด่วน (ข้อ 7)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
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๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๗ ดำเนินกำร โครงกำร Coaching Teams กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนกำรศึกษำ ซึ่งในปี ๒๕๖๓ มีแนวทำงกำรพัฒนำต่อยอด ด้วยหลักกำรสนับสนุนให้สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดทั้ง 5 จั งหวัด ได้พัฒ นำรูป แบบแนวทำงกำรนิเทศที่มีอยู่เดิมอย่ำงต่อเนื่องเพื่ อควำมยั่งยืน และพั ฒ นำ
Supervisor Teams โดยฝึ กฝนเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่ดี มีกำรสื่ อสำรอย่ำงสร้ำงสรรค์ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะกำร
Coaching หลำยๆแบบ เพื่อใช้ปฏิบัติจริง พร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนำรูปแบบที่ได้จำกปี ๒๕๖๒ อย่ำงต่อเนื่อง นำผล
จำกกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนมำขยำยเครือข่ำยกำรนิเทศสู่ครูผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ทั้ง
ครูต้นแบบ ครูแกนนำ โดยบูรณำกำรเทคนิควิธีกำรนิเทศที่สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ ธรรมชำติ
วิชำ และลักษณะผู้เรียน ซึ่งจะสอดแทรกคุณลักษณะที่สำคัญและจำเป็นให้กับนักเรียน โดยส่งเสริมกำรฝึกฝน
พัฒนำนิสัยของเด็กให้มีคุณลักษณะที่สำมำรถใช้ชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่ำงมั่นคงเข้มแข็ง และดำเนินกำรทั้ ง
โรงเรี ย นต้ น แบบและโรงเรี ย นเครื อ ข่ ำ ย ปี งบประมำณ ๒๕๖๓ ที่ ร่ ว มโครงกำร Coaching Teams เพื่ อ เป็ น
ภูมิคุ้มกัน ที่ดีต่อกำรเตรียมควำมพร้อมให้ เด็กนักเรียนที่จะรับผลกระทบและควำมเปลี่ ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคต โดยสร้ ำงควำมเข้ำใจให้ ผู้ที่ มีบ ทบำทในกำรจัดกำรศึกษำ นำไปพั ฒ นำนิ สั ยของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑
จำนวน ๑๖ ข้อคือ ๑. มีน้ำอดน้ำทน ๒. รู้จักจัดกำรกับภำวะอำรมณ์ที่หุนหันพลันแล่น ๓. ฟังด้วยควำมเข้ำใจและ
เห็นอกเห็นใจ ๔. คิดอย่ำงยืดหยุ่น ๕. คิดเกี่ยวกับควำมคิดของตน ๖. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง ๗. รู้จักถำมและตั้งปัญหำ
๘. ประยุกต์ควำมรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถำนกำรณ์ใหม่ ๙. คิดและสื่อสำรด้วยควำมชัดเจนและตรงเผง ๑๐. เก็บ
ข้อมูลจำกกำรรับรู้ทุกด้ำน ๑๑. สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และสร้ำงนวัตกรรม ๑๒. ตอบสนองด้วยควำมอัศจรรย์ใจ
๑๓. กล้ำเสี่ยงอย่ำงรับผิดชอบ ๑๔. แสวงหำอำรมณ์ขัน ๑๕. คิดอย่ำงพึ่งพำ ๑๖. เปิดตนเองเพื่อเกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง
ดังนั้น สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ทั้ง ๕ จังหวัดจึงดำเนินกำรโดยคัดกรองโรงเรียนที่ร่วมโครงกำรและ
สมัครใจยกระดับและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงจริงจังและทำแบบเข้มข้นเพื่อเป็นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
อย่ำงยั่งยืน
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6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรนิเทศ ติดตำม ประเมินผล และกำรสนับสนุนกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ ในระดับภำค/จังหวัด เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
6.2 เพื่อพัฒนำรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำที่เหมำะสม สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของพื้นที่
6.3 เพื่อขยำยผลรูปแบบ/แนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
ด้วยกระบวนกำร Coaching ทุกสังกัดในระดับภำค/จังหวัด ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรและบริบทของพื้นที่
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
ภำคและทุกจังหวัดมี Supervisor Teams ระดับภำคและจังหวัด เป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำร
นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ เป็นศูนย์กลำงกำรบูรณำกำรด้ำนกำรนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับในพื้นที่
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำที่ได้รับกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลตำมแนวทำงที่พัฒนำขึ้น มีร้อยละของ
นักเรียนที่คะแนนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติ ทุกระดับในแต่ละวิชำผ่ำนเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึ้น
ไป เพิ่มขึ้นและ มีรูปแบบกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผล ทีได้จำกผลกำรดำเนินงำน (วิจัย) มำใช้ในกำรยกผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรศึกษำระดับภำค/ระดับจังหวัด
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
บริห ำรโครงกำร Coaching Teams และ Supervisor Teams ระดับภำคและจังหวัด ผู้ บริห ำรสถำนศึกษำ
ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้เรียนในสถำนศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งหน่วยงำนภำครัฐ เอกชน ชุมชน และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงำน/สถำนศึกษำ
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 ตุลำคม 2562 – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ
สถำนที่รำชกำรและเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด (พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตำก อุตรดิตถ์ สุโขทัย)
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
11.1 ประชุมชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ในภำพรวม
ระหว่ำงผู้รับผิดชอบในสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยร่วมวำงแผนกำรประสำน
กำรดำเนินงำน กำรกำกับ ลงพื้นที่ และติดตำมผลกำรดำเนินงำนโครงกำร
11.2 วิเครำะห์ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในภำพรวมระดับภำค
11.3 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนำเสนอกรอบกำรดำเนินงำนโครงกำร Coaching Teams เพื่อยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำ ต่อสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค .พร้อมทั้งวำงแผนกำรดำเนินงำนร่วมกัน
11.4 ติดตำม ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรนำแนวทำงกำรนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด
11.5 จัดงำนกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน จัดทำรำยงำนระดับภำค และเผยแพร่
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
ได้ REO²17 MODEL ใช้เป็นหลักในกำรดำเนินงำน
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13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
13.1 เชิงปริมำณ
ได้หลักกำร Coach ที่มีคุณภำพเหมำะสมกับบุคลิกลักษณะของผู้รับผิดชอบทั้ง ๕ จังหวัด คือทักษะ
กำรโค้ชด้วยหลักจิตวิทยำเชิงบวก (Positive Psychology Coaching)
13.2 เชิงคุณภำพ
จำกกำรวิเครำะห์ คุณ ลักษณะของ Coaching Teams จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำร ๕ จังหวัด พบว่ำ
คุณสมบั ติสำคัญที่ ทำให้ กำรดำเนิ นงำนส ำเร็จคือ Mindset ของ Coaching Teams ที่ มี 4 เรื่อง คือ 1. ความเชื่ อ
(Belief) ควำมเชื่อ ควำมศรัทธำในโครงกำร Coaching Teams 2. คุณค่า (Valve) คุณค่ำของชิ้นงำนที่เกิดจำก
สร้ำงด้วยตนเองทำให้เห็นคุณค่ำของตนเอง 3. ความรู้ (Knowledge) ควำมรู้ของตนเอง ควำมเป็นตัวตนของโค้ช
(ศึ ก ษำนิ เ ทศก์ ) ซึ่ ง สะสมมำจำกกำรปฏิ บั ติ ง ำนจนเชี่ ย วชำญ ทั้ ง ทฤษฎี หลั ก กำร 4. ประสบการณ์
(Experience) กำรลงมื อ ปฏิ บั ติ งำนวิ ช ำกำรจนเป็ น ควำมช ำนำญและท ำงำนอย่ ำงมี คุ ณ ภำพ Mindset ของ
บุคลำกรในTeams coach เป็นเชิงบวกจึงมีรูปแบบที่ได้จำกกำรมีเป้ำหมำยหลักกำรโค้ช ใน 3 รูปแบบ
๑. กำรโค้ชเพื่อมุ่งควำมสำเร็จ (Coaching for Success) ทำให้โค้ชชี่มองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ถึง
ควำมสำเร็จที่เป็นเป้ำหมำยของโค้ช
๒. กำรโค้ชที่มุ่งเน้นคุณค่ำ (Value Coaching) โค้ชชี่ทุกคนมีคุณค่ำ (Value) ในตัวเอง
๓. กำรโค้ชที่ให้ควำมสำคัญกับกำรแบ่งปัน (Contribution Coaching) กำรลงมือทำในครั้งต่อไปหลังจำก
กำรโค้ชแล้ว จะส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่น บุคคลที่เกี่ยวข้อง สังคม องค์กร ประเทศชำติ
๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)

15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ งบประมาณ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
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50,000

รวม(สะสม)
-

ไตรมาสที่ 1
ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ

ไตรมาสที่ 2
-

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
โรคระบำด..COVIC 19.....เป็นอุปสรรคในกำรดำเนินงำนทุกระบบ
16.2 แนวทำงแก้ไข
ประชุมหำรือกับผู้รับผิดชอบโครงกำรทำงกลุ่ม LINE
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
๑7.1 สื่อสำรทำงเอกสำรผ่ำนระบบรำชกำร ส่งโมเดล REO²17 MODEL ให้ใช้เป็นหลักในกำรดำเนินงำน
และพัฒนำคุณสมบัติของ Coaching Teams ทั้ง 5 จังหวัด และพัฒนำรูปแบบแนวทำงกำรนิเทศอย่ำงต่อเนื่อง
พร้อมทั้งขยำยเครือข่ำยกำรนิเทศ โดยเฉพำะครูผู้สอนที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ
โดยบูรณำกำรเทคนิควิธีกำรนิเทศ ติดตำมที่สอดคล้องเหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ
17.๒ จั ดทำโบว์ชัว ร์ ส่ งเสริม ทำควำมเข้ำใจให้ Supervisor Teams ใช้กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่ จะ
พัฒนำนักเรียนโดย ในปีงบประมำณ ๒๕๖๓ ให้จัดกำรศึกษำที่เน้นกำรพัฒนำนิสัยของเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
นำเสนอให้ครูผู้สอนใน ๘ สำระวิชำพัฒนำนิสัยในศตวรรษ ๒๑ ดังนี้ ASCD, Habits of Mind for the 21st
Century คือ ๑. มีน้ำอดน้ำทน ๒. รู้จักจัดกำรกับภำวะอำรมณ์ที่หุนหันพลันแล่น ๓. ฟังด้วยควำมเข้ำใจและเห็น
อกเห็นใจ ๔. คิดอย่ำงยืดหยุ่น ๕. คิดเกี่ยวกับควำมคิดของตน ๖. มุ่งสู่ควำมแม่นตรง ๗. รู้จักถำมและตั้งปัญหำ
๘. ประยุกต์ควำมรู้ในอดีตให้ใช้ได้กับสถำนกำรณ์ใหม่ ๙. คิดและสื่อสำรด้วยควำมชัดเจนและตรงเผง ๑๐. เก็บข้อมูล
จำกกำรรับรู้ทุกด้ำน ๑๑. สร้ำงสรรค์ จินตนำกำร และสร้ำงนวัตกรรม ๑๒. ตอบสนองด้วยควำมอัศจรรย์ใจ
๑๓. กล้ำเสี่ยงอย่ำงรับผิ ดชอบ ๑๔. แสวงหำอำรมณ์ขัน ๑๕. คิดอย่ำงพึ่งพำ ๑๖. เปิดตนเองเพื่อเกิดกำรเรียนรู้
อย่ำงต่อเนื่อง
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค ๑๗ มีเครือข่ำยในกำรติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของ
หน่วยงำนกำรศึกษำที่เข้มแข็ง มีเครื่องมือที่มีมำตรฐำน มีระบบกำรติดตำมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำหน่วยงำน
กำรศึกษำที่มีประสิทธิภำพ มี Supervisor Teams ที่สำมำรถเป็น Coach ในกำรพัฒนำกำรศึกษำในทุกระดับ
กำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ส่งผลให้เด็กและเยำวชน มีทัศนคติที่ดีมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนต่อกำรพัฒนำตัวตน หำ
ควำมรู้ สร้ำงทักษะ พัฒนำควำมสำมำรถ และมีโอกำสในกำรเรียนเพื่อประกอบสัมมำอำชีพที่ตนต้องกำรและ มี
คุณภำพชีวิตที่ดีในโอกำสต่อไป
๑9. ผู้รายงาน นำงจิณท์จุฑำ ชูโตศรี
ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำร
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๖7 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : jinjutar.choo@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 9 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
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