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สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 

“โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2”  
(โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง) 

 

ด าเนินการกลุ่มแผนงานพัฒนาครูและสถานศึกษา ภายใต้แผนงานที่ 6 โรงเรียนและสถานศึกษา 
ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา  

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 
 

ตามบทบาทและภารกิจของ กสศ.1 ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลดความเหลื่อมล  า
ทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูตามมาตรา 5 (3) และมาตรา 5 (6) ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าวระบุวัตถุประสงค์ให้กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา เสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชน
ตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ด าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการ
พัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้ง
ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู โดยเสริมสร้างและพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื นฐาน
และศักยภาพที่แตกต่างกัน จัดการศึกษาวิจัยค้นคว้าแนวทางพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม 
มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล  าทางการศึกษา  คุณภาพของ
โรงเรียนจึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการศึกษาให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และนับว่าเป็นความท้าทายใน
การด าเนินงาน โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องแสดงความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ จะต้อง
สนับสนุนช่วยก ากับและติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของโรงเรียนและนักเรียน จัดท า
มาตรฐานการปฏิบัติการทั งการเรียนการสอน และการท างานของครูและเจ้าหน้าที่ เพราะคุณภาพการศึกษาหรือ
คุณภาพของโรงเรียนเป็นผลมาจากการจัดการศึกษาที่มีการท างานเป็นระบบ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจน มีการวางแผนและด าเนินงานตามแผน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นที่ยอมรับของประชาชนและ
ชุมชน ล้วนมีส่วนส าคัญท่ีท าให้การศึกษามีคุณภาพ 

จากต้นทุนเดิมการด าเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในช่วงที่เป็นหน่วยงาน 
สสค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้ร่วมกันด าเนินงานโครงการที่มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนทั งระบบ ที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและสามารถน ามาเป็นต้นแบบ หรือประยุกต์ใช้เพ่ือต่อยอดและขยายผลได้ 
ได้แก่ โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement Program: SQIP) มีหลักการ

                                                           
1 จัดตั งขึ นตามพระราชบัญญัติกองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 
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ส าคัญคือการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole-school Approach) ผ่านการส่งเสริมการขับเคลื่อนจากภายใน
โรงเรียนเป็นส าคัญ ด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ 1) การตั้งเป้าหมายของโรงเรียน 2) การท าระบบฐานข้อมูล 3) 
กระบวนการ PLC 4) การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และ 5) มีพ่ีเลี้ยงสนับสนุนให้ค าแนะน า 4 กระบวนการ 
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น 2) การดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 3) การพัฒนาครูให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
และ 4) การมีส่วนร่วมสร้างศรัทธาต่อชุมชน แต่อย่างไรก็ตามการด าเนินงานโครงการดังกล่าวมีทั้งจุดเด่นและความ
ท้าทายที่ต้องพัฒนาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพ เนื่องจากผลการด าเนินงานจากมาตรการ 5Q ของโครงการ 
sQip ที่ผ่านมานั้น ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในมิติของระบบ  
การบริหารจัดการในโรงเรียน แต่ในมิติของการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนยังต้องค้นหาเครื่องมือหรือ
ความร่วมมือของกลไกหนุนเสริมทางวิชาการมาสนับสนุน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน คือส่งเสริมให้
นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 

นอกจากนี  จากผลการวิเคราะห์ถึงคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล  าด้านความรู้

ระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบทที่ต่างกันเกือบ 2 ปีการศึกษา2 อันเนื่องมาจากคุณภาพของโรงเรียนที่ 

ไม่เท่ากัน มีความแตกต่างทั งในด้านงบประมาณและทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูหรือบุคลากรทางการศึกษา  

ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยตรงนั นเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างคุณภาพการศึกษาได้อย่างยั่งยืน 

ดังนั นคุณภาพของครูในโรงเรียนทุกคนจึงเป็นฐานการพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและ

เป็นระบบ  

อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยระดับสากลซึ่งมีที่มาจากผลการศึกษาวิจัยขนาดใหญ่3 วิเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจ านวนมาก (Meta - analysis) พบว่ามีประมาณ 200 ปัจจัยที่ได้บ่งชี ถึงแนวทาง
พัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่มีปัจจัยที่ส าคัญท าให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลสูงจะต้องอาศัยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ 
หรือ Whole-school approach ซ่ึงพบว่ามี 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพดังกล่าว ประกอบด้วย (1) ครูรู้ศักยภาพ
ของนักเรียนแต่ละคน (2) พลังร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน (3) นักเรียนมีส่วน
ประเมินผลการเรียนของตนเอง (4) การเรียนรู้ตามวัย/ระดับพัฒนาการ (เด็กอายุเท่ากันแต่พัฒนาการอาจต่างกัน
ได้) (5) การเรียนการสอนเปลี่ยนหลักคิดและกระบวนการท างานในโรงเรียน และ (6) การดูแลแก้ไขปัญหาความ
เสี่ยงของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งจาก 6 ปัจจัยข้างต้น พบว่ามี 2 ปัจจัยที่มีความเป็นไปได้สูงในการออกแบบมาตรการ
ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ได้มากที่สุดคือ พลังร่วมของผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
และการเรียนการสอนที่มุ่งเปลี่ยนแปลงกระบวนการคิดและกระบวนการท างานในโรงเรียน”  

ดังนั น ความท้าทายของระบบการศึกษาของประเทศไทยนั น ไม่ใช่แค่ในมิติของการพยายามลดความ
เหลื่อมล  าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาภายในประเทศเท่านั น แต่ยังต้องพยายามพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้มีศักยภาพและเกิดทักษะที่สากลซึ่งจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในฐานะพลเมืองโลกด้วย ขณะที่โลก 
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 หลายประเทศได้ก าหนดเป้าหมายของการศึกษาโดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ

                                                           
2 ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ค านวณโดยใช้วิธกีารของธนาคารโลก ประยุกตก์ับคะแนน PISA ของไทย 
3 Hattie et al, Visible Learning. 2009 
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ด ารงชีวิต ดังนั น การพัฒนาศักยภาพและบทบาทของครูในการสอนและพัฒนาผู้เรียน คือ การพัฒนากระบวน  
การเรียนการสอนในห้องเรียนส าหรับฝึกฝนผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้ รวมถึงครูจะเป็นผู้ออกแบบ
การเรียนรู้และอ านวยความสะดวก (Facilitator) ในการเรียนรู้แบบ Active Learning อย่างแท้จริง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
และความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (School Quality Improvement 
Program: SQIP) และผลการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ส านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และ
สถานศึกษา กสศ. ได้ออกแบบและด าเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง (TSQP) ขึ นมา เพ่ือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั งระบบสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (Whole School Approach) ซึ่งพบว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียน และ (2) ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  
ได้ด าเนินการกับกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัด สพฐ. จ านวน 290 แห่ง ในพื นที่ 36 จังหวัด  
ผ่าน 5 เครือข่ายร่วมด าเนินงานที่มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นต้นทุนในการพัฒนาโรงเรียนมาอยู่แล้ว 
ได้แก่ (1) มูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา (2) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (3) มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม (4) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ (5) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (รายละเอียดสรุปผลการด าเนินงานโครงการ รุ่นท่ี 

1 ปีงบประมาณ 2562 ตามเอกสารแนบเพิ่มเติมภาคผนวก 1) โดยใช้แนวทางการด าเนินงานในมิติของการบริหารจัดการ
โรงเรียนทั้งระบบ และการเรียนรู้ในห้องเรียน จนเกิดเป็นกลไกที่เข้มแข็งในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยตนเอง ดังภาพ 
 

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบเพื่อการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ 
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 ทั งนี  การด าเนินงานด้านการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั นเรียนให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้

แบบ Active Learning ตามหลักการห้องเรียนคุณภาพสูง (High Functioning Classroom) ของแต่ละเครือข่าย

อาจใช้รูปแบบที่แตกต่างกัน แต่จะมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ที่เกิดขึ นกับผู้เรียนเป็นส าคัญเช่นเดียวกัน (Core Learning 

Outcomes)4 ตามที่ก าหนดไว้ 2 ส่วน ได้แก่  

(1) ทักษะ ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และ

ทักษะชีวิต  

(2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ มีวินัย ซื่อสัตย์ และจิตสาธารณะ  
(รายละเอียดสรุปเกณฑ์การวัด Core Learning  Outcomes ของโครงการ ตามเอกสารแนบเพ่ิมเตมิภาคผนวก 2) 

 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP)  

รุ่นที่ 1 ที่ผ่านมา (กันยายน 2562 – มกราคม 2563) ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นโครงการ กสศ. จัดให้มีการศึกษาและ

ประเมินผลความก้าวหน้า และจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรมประจ าทุก 2 เดือน 

พบว่า5 

1. การด าเนินงานในภาพรวมมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ดีของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทั ง 5 

เครือข่าย ที่ด าเนินการตามกรอบแนวคิดที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาโรงเรียนได้ทั งระบบ พร้อมกับ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยมีครูที่จะได้รับการพัฒนา ประมาณ 

5,700 คน ส่งผลต่อนักเรียนที่จะได้รับผลประโยชน์กว่า 77,000 คน โดยในจ านวนนี พบว่าเป็นเด็ก

ด้อยโอกาส เด็กท่ีมีสถานะยากจนและยากจนพิเศษ มากถึง 35,000 คน 

2. ผลประเมินการด าเนินงานในแต่ละระดับ มีดังนี  

2.1 เครือข่ายและการคัดเลือกโรงเรียน ของ 5 เครือข่าย/ส านัก มีฐานการท างานและต้นทุนในการ

ท างานมาก่อน โดยเฉพาะการท างานกับโรงเรียนในพื นที่ จึงท าให้สามารถเลือกหรือหาโรงเรียน

มาร่วมโครงการได้ แต่ในระยะต่อไปอาจเป็นความท้าทายหากต้องเพ่ิมจ านวน ซึ่งจ าเป็นต้อง

ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณควบคู่กันด้วย 

2.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการท าความเข้าใจระหว่าง กสศ. เครือข่ายทั ง 5 เครือข่ายเพ่ือให้เห็นทิศ

ทางการท างานร่วมกันยังคงมีความส าคัญ โดยเฉพาะผลลัพธ์สุดท้ายที่หวังจะได้เกิดขึ นกับผู้เรียน 

(Core Learning Outcome) การประชุมท าให้เกิดความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและปรับวิธีคิด 

(Mindset) ได้ด ี

                                                           
4 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นกับผู้เรียนในโรงเรียนเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถวัดและประเมินผลได้ตามตัวชี วดัที่ก าหนดไว้ 
5 รายงานความก้าวหนา้การวิจยั ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง, กุมภาพันธ์ 2563 
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2.3 การบริหารจัดการโครงการในภาพรวมค่อนข้างมีความยืดหยุ่นสูง ทีมกลาง (กสศ.) เปิดโอกาสให้

แต่ละเครือข่ายสามารถออกแบบการบริหารจัดการได้อิสระพอสมควร โดยเฉพาะกระบวนการ

จัดการเรียนรู้ในชั นเรียน ซึ่งมี Core Learning Outcome เป็นตัวก ากับ 

2.4 การท างานในระดับโรงเรียน (รุ่นที่ 1) เริ่มด าเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2562 จึงท าให้เวลา

ด าเนินงานส าหรับผู้เรียนได้เพียง 1 ภาคเรียนในระดับชั น จึงอาจเห็นการเปลี่ยนแปลงได้น้อย 

การท างานควรมีระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 

2.5 การเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินงานต่อไปนั น กสศ. ต้องนิยามความหมายของ Whole School 

Approach ให้ชัดเจน และวางแนวทางการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงที่เหมาะสมกับทั ง 5 

เครือข่าย หรือเครือข่ายใหม่ท่ีจะเพ่ิมเติมเข้ามา  

2.6 การด าเนินการของ 5 เครือข่าย มีบางเครือข่ายที่เน้นเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในระดับชั น

เรียน ยังไม่ได้มองภาพการพัฒนาองค์ประกอบอ่ืนๆที่เชื่อมโยงการเรียนการสอน เช่นมิติการ

บริหารจัดการ การจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฯลฯ 

 

ความก้าวหน้าที่เกิดกับตัวผู้เรียนในปี 2562 จาก 5 เครือข่าร่วมด าเนินงานใน 290 โรงเรียน 

เครือข่าย ความก้าวหน้าที่เกิดกับตัวผู้เรียน 
1. มูลนิธิล าปลายมาศพัฒนา ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกจากปัญญาภายใน เห็นคุณค่าใน

ตนเองและผู้อื่น พร้อมทั งเกิดความคิดอย่างเป็นระบบและสามารถเรียนรู้

จากปัญหาได้  

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์เรื่องรอบตัว

ในรูปแบบของโครงงาน บนฐานจิตปัญญา ฐานการคิด และฐานวิจัย 

3. มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ด้วยตนเอง ผ่านการตั งค าถาม 

การใช้จินตนาการ วางแผน สร้างสรรค์ และคิดสะท้อนเพื่อออกแบบใหม่ 

4. มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 

ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการคิดแก้ปัญหา และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันทั งชั นเรียน พร้อมทั งเชื่อมโยงแนวคิดทางคณิตศาสตร์สู่การค้นหา
แนวทางแก้ไขด้วยตนเอง 

5. มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
วิทยาเขตชลบุรี 
 

ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะความคิด  สร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ ผ่าน  
กระบวนการ Active Learning พร้อมทั งสามารถประเมินตนเองและต่อ
ยอดความรู้ได้  
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กรอบแนวคิด 

กรอบแนวคิดส าคัญของโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเองจะใช้แนวทางให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพได้

ด้วยตนเองทั งระบบโรงเรียน (whole school approach ) โดยการเสริมหนุนมาตรการต่างๆ เพ่ือสร้างกรอบ

แนวคิดความก้าวหน้าให้แก่ผู้บริหารในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เสริมสร้างสมรรถนะให้ครูผู้สอน

สามารถจัดการสอนแบบ active learning  เพ่ือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรียนและมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ มาตรการเสริมหนุนเพ่ือให้โรงเรียนขับเคลื่อนการพัฒนาต่างๆ ที่ควรใช้ อาทิ การมีเป้าหมายของโรงเรียน

อย่างชัดเจน การใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือเป็นฐานก าหนดเป้าหมายรวมทั งการติดตามการมาโรงเรียนของนักเรียน 

ส าหรับครูจะเสริมหนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถในสาระวิชาที่สอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ active 

learning  ประเมินผลความก้าวหน้าของนักเรียนได้  สามารถดูแลนักเรียนได้เป็นรายคน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ

นักเรียน  การพัฒนาสมรรถนะครูจะเน้นกระบวนการ Professional Learning Community: PLC เพ่ือสร้าง

ชุมชนวิชาชีพของครูในโรงเรียน และขยายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนด้วย 

 ในการด าเนินการดังกล่าวจะอาศัยเครือข่ายองค์กร สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิชาการ ที่มีต้นทุนและ

ตัวแบบที่ดีในการพัฒนาครูท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนจากภายนอก เพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาตนเองของโรงเรียนทั ง

ระบบ ทั งในด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื อต่อการเรียนรู้และความ

ปลอดภัยแก่นักเรียน นอกจากนี สถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ยังสามารถร่วมแลกเปลี่ยนและ

ขยายการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร คณะครู และชุมชนในพื นที่ไปพร้อมกับกระบวนการท างานร่วมกัน ซึ่งคาดหวังว่า

จะเป็นส่งผลต่อการพัฒนากระบวนการผลิตครูในอนาคตด้วย 

 อนึ่ง ในการด าเนินงานขับคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั งระบบนั น จะจัดให้มีการติดตาม/ประเมิน

ระหว่างด าเนินงานคู่ขนานไปด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อม

ส าหรับการขยายผลในโรงเรียนอ่ืนๆ ต่อไปได ้

 ส าหรับโรงเรียนที่จะขยายผลในระยะที่สองนี จะยังคงเน้นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง  และบนฐานความ
สมัครใจของโรงเรียนโดยเฉพาะผู้บริหาร และเพ่ือเป็นการเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษา และสร้างคุณภาพการ
เรียนรู้ให้แก่เด็กด้อยโอกาสมากยิ่งขึ น พื นที่การด าเนินงานจึงจะกระจายไปยังจังหวัดและภูมิภาคที่มีความท้าทาย
และเหมาะสมกับการบริหารจัดการ 
 

ดังนั้น “โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2” หรือ 
“โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง” จึงสนับสนุนให้โรงเรียนเกิดการพัฒนาคุณภาพตนเองได้ 2 เรื่อง คือ 1) สนับสนุน
โรงเรียนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ทั้งโรงเรียน และ 2) การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการคิด 
การสนับสนุนนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ทั้งระบบแล้ว  ยังเป็นการด าเนินงานเพ่ือขยายการ
พัฒนาโรงเรียนและพ้ืนที่เป้าหมายของการพัฒนาพร้อมเน้นให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้เด็กเยาวชนด้อย
โอกาสในพ้ืนที่มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างเหมาะสม และสามารถพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้อีกด้วย  
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ภาพ 2 : กรอบแนวคิดการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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นิยามค าส าคัญ 
1. โรงเรียนขนาดกลาง6 หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั นพื นฐานที่มีเด็กและเยาวชนซึ่ง 

ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสอยู่หนาแน่น โดยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับประถมศึกษาเป็นหลัก แต่อาจมีการจัดการศึกษาตั งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา หรือ 
จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่มีนักเรียนจ านวน
ระหว่าง 121-600 คน 

2. การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน
อย่างเป็นระบบด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของโรงเรียน (ผู้บริหารโรงเรียน ครูในโรงเรียน 
และบุคลากรภายในโรงเรียน) และการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ ผู้ปกครองอย่างแยบยล เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการเรียนรู้ คุณลักษณะ และพฤติกรรมของนักเรียน ด้วยภารกิจ 3 ด้าน ดังนี   

(1) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ การวางแผน การปฏิบัติ  
ตามแผน และการประเมินผลการด าเนินงาน 

(2) การจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
(3) การสนับสนุนสภาพแวดล้อมและสิ่งต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่เอื อการเรียนรู้ของนักเรียน 

3. การก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน (Goal) หมายถึง การก าหนดความคาดหวังสูงสุดที่ต้องการให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน และเกิดขึ นกับนักเรียนในโรงเรียน โดยเป้าหมายดังกล่าวเกิดจากการ
ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการและปัญหาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั งหมดของโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการ
แก้ไขและพัฒนาโรงเรียนในมิติต่าง ๆ ที่หลากหลายที่ส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 

4. กระบวนการชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) หมายถึง กิจกรรมการรวมตัวของครูเพ่ือการพัฒนา
และการเรียนรู้ทางวิชาชีพของตนเองและกลุ่มอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ในสาขาวิชา และนวัตกรรมการ
เรียนรู้ที่เพ่ือการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน โดยการสนับสนุนของทีมพ่ีเลี ยง 
และผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง  

5. ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาโรงเรียน (Info) หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
โรงเรียน และการจัดการเรียนรู้ ติดตามดูแลนักเรียน และอ านวยความสะดวกแก่ครูในการจัดท า
ข้อมูลของนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 
และพัฒนาครู โรงเรียน และผู้เรียนที่จ าเป็นต่อไป 

6. การพัฒนาการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน (Classroom) หมายถึง กระบวนการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ ผ่านการพัฒนาให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยวิธีการเรียนรู้
เชิงลุก (Active Learning) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ Core Learning 

                                                           
6 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน. ขนาดสถานศึกษา, 2560 
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Outcomes ของโครงการ พร้อมทั งเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของการเป็นพลเมืองที่ดี และ
สามารถด ารงตนในสังคมและในบริบทชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุข 

7. เครือข่ายการท างาน (Network) หมายถึง การท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายของกลุ่มบุคคลของ
โรงเรียน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน ทั งเครือข่ายภายในโรงเรียน อาทิ ผู้บริหาร  
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และเครือข่ายภายนอกโรงเรียน อาทิ ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนที่อยู่ในพื นที่ใกล้เคียงกัน  ผู้บริหารเขตพื นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ศึกษาธิการ
จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  ทั งในระดับพื นที่และระดับประเทศ  

8.  โค้ชภายนอก หมายถึง ทีมพ่ีเลี ยงภายนอกโรงเรียน ที่โครงการร่วมพัฒนาคุณภาพโรงเรียนก าหนดให้
ท าหน้าที่สนับสนุนเทคนิคการบริหารจัดการโรงเรียนและเทคนิคการจัดการเรียนการสอนนในระดับ 
ชั นเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ทั งนี  ในโครงการนี ใช้ค าว่าโค้ชหรือ
ทีมพ่ีเลี ยงภายนอก แตกต่างกันตามลักษณะของโครงการสนับสนุนดารพัฒนาคุณภาพโรงเรียนที่
ด าเนินการ ทั งนี  หมายรวมถึงอาจารย์ในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจท าหน้าที่โค้ชภายนอกได้ 

9. ครูแกนน า หมายถึง ผู้บริหารหรือครูที่ได้รับการฝึกทักษะเป็นผู้น า ทั งในเชิงการบริหารจัดการ และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ท าหน้าที่เป็นกลุ่มพ่ีเลี ยงภายในโรงเรียน เพ่ือการขยายผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทั งโรงเรียน 

10. ผู้เรียน หมายถึง นักเรียนทุกคน และทุกระดับชั นในโรงเรียนเป้าหมายทั ง 560 โรง และยังหมายความ
รวมถึงนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายที่โครงการได้ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน 
 
 

เป้าประสงค์  
เกิดการพัฒนาโรงเรียนทั งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อนักเรียนในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการได้รับการพัฒนาคุณภาพทั งในด้านของการมีทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามช่วงวัยเพ่ิมขึ น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ น และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ทั งระบบ (Whole School Approach) และสามารถขยาย

ผลไปยังโรงเรียนเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูในการจัดการเรียนการสอน ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 (Creative thinking & Creativity) ได ้
3. เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตามแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบ 

Active Learning ที่ส่งการต่อการพัฒนาผู้เรียนทั งในระดับโรงเรียนและเครือข่าย 
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4. เพ่ือศึกษาวิจัย และถอดบทเรียนจากกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนได้ทั งระบบ และน าไปสู่การ
พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ต่อไป 

 

ขอบเขตและกลุ่มเป้าหมาย 
1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง (รวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา/

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่มีจ านวนนักเรียนระหว่าง 121 - 600 คน จ านวน 560 แห่ง  
2. โรงเรียนที่มีสัดส่วนของเด็กด้อยโอกาสหนาแน่นในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน (สพฐ.) เป็นหลัก (ประมาณการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนโรงเรียนเป้าหมาย) และ
อาจเพิ่มเติมโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพตนเองตามความสมัครใจ เช่น โรงเรียน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ โรงเรียนเอกชน 

3. ระยะเวลาของการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือ 1 ปีการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2563) 

4. พื นที่เป้าหมายการด าเนินงานจะอยู่ในพื นที่ 43 จังหวัด โดยเป็นพื นที่การท างานจากรุ่นที่ 1 มี 36 
จังหวัด และอาจเพ่ิม 5 จังหวัดในพื นที่ภาคกลางและ 2 จังหวัดในภาคใต้ ดังนี   

 
ภาค จังหวัดที่ด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ จังหวัดเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๓ 

เหนือ  
(๑๐ จังหวัด) 

เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
พิษณุโลก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์  

นครสวรรค์ อุทัยธานี 

ใต ้ 
(๘ จังหวัด) 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
สงขลา สตูล ปัตตานี  

ยะลา นราธิวาส 

กลาง + ตะวันตก 
(๑๑ จังหวัด)  

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เพชรบุรี  

อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท 

ตะวันออก  
(๓ จังหวัด) 

ชลบุร ีระยอง ตราด  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๑๑ จังหวัด)  

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร เลย 
ขอนแก่น อ านาจเจริญ นครราชสีมา 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

 

รวม ๓๖ จังหวัด ๗   จังหวัด 
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จากการศึกษารายงานสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าด้านรายได้ในระดับภาคของประเทศ

ไทย7  ได้สะท้อนให้เห็นข้อมูลการวัดผลการพัฒนาคนในแต่ละภูมิภาคด้านการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากผลการทดสอบ 

O-Net ใน 4 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่มีคะแนนเฉลี่ยตั งแต่ร้อยละ 

50 ขึ นไป ซึ่งจากคะแนนที่ผ่านมาพบว่า มีนักเรียนเพียง 1 ใน 3 เท่านั นที่สอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม 

เมื่อน าข้อมูลพื นที่การด าเนินงานโครงการของ รุ่นที่ 1 จ านวน 36 จังหวัด มาวิเคราะห์สัดส่วนความยากจน 

ในแต่ละจังหวัดพบว่า ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่มีมีสัดส่วนความยากจนเพ่ิมขึ นต่อเนื่อง ในระยะเวลา 3  ปี ตั งแต่ปี 

2557 – 2559 (รายละเอียดสรุปข้อมูลสภาวการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ าของรายได้ะดับภาคของประเทศไทยในพ้ืนท่ี 

41 จังหวัดพื้นท่ีเป้าหมายตามเอกสารแนบเพ่ิมเติมภาคผนวก 3) 

 นอกจากนี  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน (สพฐ.)8  ได้เสนอให้พิจารณาโรงเรียน

เป้าหมายส าหรับการด าเนินงานในรุ่นที่ 2 ว่า เพ่ือลดความเหลื่อมล  าและเพ่ิมความเสมอภาคทางการศึกษาให้

เกิดขึ นได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ น อาจพิจารณาโรงเรียนในพื นที่ 5 จังหวัด ภาคกลาง ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี 

อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ซึ่งเป็นจังหวัดที่ยังมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กกลุ่มเสี่ยงอยู่จ านวนไม่น้อย อีกทั งยังเป็นพื นที่

ท างานพัฒนาอยู่ค่อนข้างน้อย และการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล  าของรายได้ 

พบว่า 5 จังหวัดดังกล่าวมีสัดส่วนคนจนอยู่ในล าดับที่สูง และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นทุกปีอีกด้วย โดยเฉพาะจังหวัด

ชัยนาทที่มีสัดส่วนคนจนมากท่ีสุดในภาคกลางสูงเกินร้อยละ 20 ของประชากรทั งหมดในจังหวัด  

 

ผลผลิตและผลลัพธ์  
1. โรงเรียนอย่างน้อยร้อยละ 80 จาก 560 โรงเรียน สามารถพัฒนาตนเองทั งระบบได้อย่างต่อเนื่อง โดย 

ก. โรงเรียนมีเป้าหมายและแผนในการพัฒนาที่คาดหวังสูงเพ่ือท้าทายและต้องการความชัดเจน 

(High Expectation) 

ข. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ และน าระบบสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียน  

ค. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ง. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก  

จ. โรงเรียนมีกระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่อง   

                                                           
7 ส านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัดทางสังคม ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2561 
8 ในการประชุมคณะอนุกรรมการก ากับทิศทางโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ครั งที่ 1 ปี 2563 
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2. ครูร้อยละ 80 สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้เกิดการพัฒนาครใูห้มี

สมรรถนะจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 

ก. ครูสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21  

ข. ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21 และ

ยกระดับสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่สูงขึ น  

ค. ครูสามารถวัดผลและประเมินผลนักเรียนได้ทั งระหว่างเรียนและหลังเรียนได้ 

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ นตามศักยภาพของผู้เรียน โดยสามารถวัดผลตาม 

Core Learning Outcomes ที่ก าหนด 

4. นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

5. สถาบันอุดมศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหนุนเสริมการพัฒนา 
6. ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาโรงเรียน  และดูแลการศึกษาของ

เด็กในครอบครัวและชุมชน 
7. พัฒนาโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการดูแลการศึกษาของเด็กในครอบครัว 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิรูปการบริหารจัดการและการเรียนการสอนทั งโรงเรียน  (School 

Transformation) โดยพัฒนาคุณภาพตนเองจนน าไปสู่การประกันคุณภาพภายในและการรับรอง

คุณภาพโรงเรียนต่อไป 

2. ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในระดับพื นที่ 

3. หน่วยงานที่ขับเคลื่อนการศึกษาทั งในระดับพื นที่และส่วนกลางได้ต้นแบบในการพัฒนาครูและ

โรงเรียนน าไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลาการด าเนินงาน เดือน มีนาคม 2563 - พฤษภาคม 2564 แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

 

ระยะที่ 1 มีนาคม – เมษายน 2563 (ออกแบบแนวทางการด าเนินงานโครงการและจัดท าสัญญา) 
 

ระยะที่ 2 พฤษภาคม 2563 – พฤษภาคม 2564  (สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนเป้าหมายผ่านเครือข่าย) 
(งบประมาณปี 2563 ใช้ส าหรับการสนับสนุนการพัฒนาสอดคล้องกับระยะเวลาของการเปิดการเรียน 

การสอนของโรงเรียน จ านวน 2 ภาคเรียน ใน 1 ปีการศึกษา 2563 ) 
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วิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานโครงการ 

ล าดับ ความเสี่ยงในการด าเนินโครงการ แผนงาน/มาตรการ/กิจกรรม 
เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง 

1 การบริหารจัดการงบประมาณผ่านภาคี 

ร่วมด าเนินงาน 

1. มีคู่มือการด าเนินงานโครงการตามระเบียบการใช้
งบประมาณของกองทุนฯ 
2. จัดปฐมนิเทศสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการ
งบประมาณ และมีศูนย์ให้ค าปรึกษาเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณ 
3. วางระบบการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
ภาคีเครือข่าย  

2 โครงการมีรูปแบบการบริหารจัดการในระดับ
เครือข่ายและระดับโรงเรียนแบบใหม่ ที่อาจจะ
แตกต่างไปจากการท างานเดิม 

จัดให้มีเวทีท าความเข้าใจและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
แต่ละเครือข่าย และโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการทุก ๆ 2 เดือน 

3 ความร่วมมือและการสนับสนุนของหน่วยงาน
ต้นสังกัดในระดับพื นที่  

สื่อสารไปยังหน่วยงานต้นสังกัดทั งในส่วนกลางและระดับ
พื นที่  เ พ่ือสร้างการรับรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน 
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ปฏิทินการด าเนินงาน 
ล าดับ ระยะเวลา กิจกรรม 
1 กุมภาพันธ์ 2563   ศึกษาจุดเด่น จุดที่ต้องพัฒนา และบทเรียนจากการด าเนินงานโครงการ

พัฒนาครูและโรงเรียนฯ ในปีงบประมาณ 2562 ในมิติต่าง ๆ  

 พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ครูและโรงเรียน  

 สร้างและพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนฯ  
จากทุกภาคส่วน  

 ก าหนดแนวทาง ขอบเขต และเงื่อนไขการด าเนินงานโครงการ  
ทั งในส่วนของพื นที่จังหวัดด าเนินการ แนวทางการสนับสนุนงบ
ประมาณ เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียน รูปแบบของการบริหารจัดการ 
แนวทางการวัดผลประเมินผล และการก าหนด Core Learning  
Outcomes 

 เสนอโครงการต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ พิจารณา 
2 มีนาคม 2563 – 

เมษายน 2563 
 ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการ ทั งในส่วนของโครงการสนับสนุน 

การพัฒนาครูและโรงเรียนฯ (ข้อเสนอโครงการของเครือข่ายสนับสนุน
การพัฒนาฯ) และโครงการหนุนเสริมการด าเนินงาน (Q-info, วิจัย 
ติดตาม และประเมินผล)  

 พิจารณากลั่นกรองโครงการ และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ 

 วางแผนการสื่อสารสาธารณะของโครงการ  
3 เมษายน 2563  จัดท าข้อตกลงกับเครือข่ายร่วมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 2 เพ่ือด าเนินการสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนทั ง
ระบบ จ านวน 560 แห่ง  รวมถึงโครงการหนุนเสริมการด าเนินงาน 

4 พฤษภาคม 2563 – 
เมษายน 2564 

 โรงเรียนจ านวน 560 แห่ง เริ่มด าเนินงานพัฒนาโรงเรียนทั งระบบ (ปี
การศึกษา 2563) ระยะเวลาการด าเนินงานของโรงเรียน 1 ปีการศึกษา 

5 มิถุนายน 2563 
เป็นต้นไป 

 เริ่มด าเนินการโครงการวิจัย ติดตาม และประเมินผล โรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายรุ่นที่ 2 

 
 



เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน 
โครงการพัฒนาครูและโรงเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ 

 
๑. พ้ืนที่เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการฯ รุ่นที่ ๒ มีจ านวน ๔๓ จังหวัด ประกอบด้วยพ้ืนที่การ

ด าเนินงานในรุ่นที่ ๑ จ านวน ๓๖ จังหวัด และเพ่ิมเติมอีก ๗ จังหวัด ดังนี้ 
ภาค จังหวัดที่ด าเนินงานในปี ๒๕๖๒ จังหวัดเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๓ 

เหนือ  
(๑๐ จังหวัด) 

เชียงราย น่าน เชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน 
พิษณุโลก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์  

นครสวรรค์ อุทัยธานี 

ใต ้ 
(๘ จังหวัด) 

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต 
สงขลา สตูล ปัตตานี  

ยะลา นราธิวาส 

กลาง + ตะวันตก 
(๑๑ จังหวัด)  

พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี กาญจนบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 
ราชบุรี เพชรบุรี  

อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท 

ตะวันออก  
(๓ จังหวัด) 

ชลบุร ีระยอง ตราด  

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
(๑๑ จังหวัด)  

หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร เลย 
ขอนแก่น อ านาจเจริญ นครราชสีมา 
สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี 

 

รวม ๓๖ จังหวัด ๗   จังหวัด 
 
๒. แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  

๒.๑ โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง (รวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ที่มีนักเรียนจ านวน ๑๒๑-๖๐๐ คน และเป็นโรงเรียน
ที่มีเด็กด้อยโอกาสหนาแน่น  

๒.๒ สังกัดของโรงเรียนและจ านวนโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ  
(๑) โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จ านวน ๔๔๐ แห่ง  
     โดยเน้นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และกระจายอยู่ในทุกจังหวัดกลุ่มเป้าหมาย 
(๒) โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จ านวน ๖๐ แห่ง 
(๓) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จ านวน ๖๐ แห่ง 

๒.๓ ผู้บริหารและครูมีความพร้อม สมัครใจเข้าร่วมการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ  
      ตามกรอบการด าเนินงานและขอบเขตของโครงการ 

























 
 

 

แบบตอบรับ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ ๒ 

 

 (กรุณากรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง) 
 

ชื่อโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
สังกัดหน่วยงาน (อบจ./เทศบาล/อบต.)  .......................................................................... ..................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................................จังหวัด ..................................................................................... 
โทรศัพท.์................................................................โทรสาร .................................................................................... 
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ 
 

เปิดสอนระดับ  
ประถมศึกษา/ขยายโอกาสทางการศึกษา.............................................................................................. .......... 
 จ านวนนักเรียน.................................................................................................. .............................................     
 

ข้อมูลการติดต่อ 
1. ศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ 
    หมายเลขโทรศัพท์...................................................................................................................... .......................... 
    Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. ชื่อ-สกุล ผู้อ านวยการสถานศึกษา........................................................................... ............................................. 
    หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................................  
    Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
1. ชื่อ-สกุล ผู้ประสานงาน........................................................................... ............................................................ 
    หมายเลขโทรศัพท์................................................................................................................................................ 
    Email………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับมาท่ี : กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
                                กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
                                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ตามช่องทาง ดังนี้ 

1. ผ่าน QR CODE  
2. Email : nipawan03@hotmail.com  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: 1. คุณนิภาวัลย์ เพ็ชร์ผึ้ง 0 2241 9021 3 ต่อ 202 , 08 1925 0316 
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