
โครงการสนับสนุนโรงเรียนพัฒนาตนเอง รุ4นท่ี 1 และรุ4นท่ี 2 ต4อเน่ืองในป? 2564 

ในวันพุธท่ี 29  กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.- 15.00 น. 

 

กิจกรรม Kick Off, Leadership Workshop (ช:วงเช>า เวลา 09.00 – 12.00 น.) 

08.30 น.-09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 น.-09.05 น.  พิธีกรกล:าวต>อนรับทักทาย ช้ีแจงการใช>เคร่ืองมือใน Zoom และช้ีแจงกำหนดการ 

09.05 น.-09.10 น.  วิดีโอตัวแทนจากต>นสังกัดกล:าวเก่ียวกับโครงการฯ  

09:10 น.-09:20 น. ดร.นรรธพร จันทรfเฉล่ีย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตารfฟlชคันทรีโฮม  

กล:าวต>อนรับ และทิศทางการทำกิจกรรมโครงการและและผลท่ีคาดหวัง 

09.20 น.-09.30 น.  นายธนิต มินวงษf ผู>อำนวยการ Starfish Academy กล:าวถึงภาพรวมของโครงการการ

ดำเนินการของโรงเรียน ในการทำโครงการ 

09.40 น.-09.50 น.  นางสาววรฉัตร ชวลิตพร ผู>อำนวยการฝ{ายบัญชีและการเงินมูลนิธิฯ งบประมาณและการ

จัดการบริหารการเงิน 

09.50 น.-10.00 น.  เจ>าหน>าท่ีจาก TDRI กล:าวถึงการศึกษา ผลจากการดำเนินโครงการ 

10.00 น.-11.15 น.  เสวนา บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19 

 ดำเนินรายการโดย ธนิต มินวงษf ผู>อำนวยการ Starfish Academy  

• ดร.สุวิทยf มุกดาภิรมยf ผู>อำนวย สพป. ลำพูนเขต 1 

• ดร.วนิจชfตา โชติวิศิษฐfกุล หัวหน>ากลุ:มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม: 

• ศน.เกริน ช>อยเครือ ศึกษานิเทศกf สพป.นครปฐม  

• นางมุกดา คำวินิจ ผู>อำนวยการโรงเรียนบ>านปลาดาว 

• นายชำนาญ สังขfทอง  ผู>อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล 

11:15-12:00 น.  แนวทางการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน อ.ธิติ ธีระเธียร นักวิชาการและนักพัฒนาครู

มูลนิธิโรงเรียนสตารfฟlชคันทรีโฮม 

 

12:00-13:00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

 



Script คำถาม – การเสวนา เร่ือง บทบาทของนักการศึกษากับการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนยุคโควิด-19 

   (เวลา 10.00 - 11.15 น. ) 

--- ทักทาย --- 

ระยะเวลา รายละเอียด 

5 นาที ผู)ดำเนินรายการกล2าวแนะนำตัว และ หัวข)อการเสวนา พร)อมแนะนำผู)ร2วมรายการ 

- ดร.สุวิทยA มุกดาภิรมยA ผู)อำนวย สพป. ลำพูนเขต 1 

- ดร.วนิจชAตา โชติวิศิษฐAกุล หัวหน)ากลุ2มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม2 

- ศน.เกริน ช)อยเครือ ศึกษานิเทศกA สพป.นครปฐม  

- นางมุกดา คำวินิจ ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านปลาดาว 

- นายชำนาญ สังขAทอง  ผู)อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล 

 

10 นาที 

 

ผู)ดำเนินรายการกล2าวถึง สถานการณAการแพร2ระบาดของเชื้อโควิด 2019 ในปZที่ผ2านมา ส2งผลให)เกิด

การหยดุเรียนเป\นระยะเวลายาวนาน และสอบถามผู)อำนวยการโรงเรียนในประเด็นต2าง ๆ ดังนี้ 

- โรงเรียนของท2านได)รับผลกระทบจากการหยุดเรียนอย2างไรบ)าง และการหยุดเรียนเป\น

ระยะเวลาที่ยาวนานมีผลต2อการเรียนรู)ของนักเรียนหรือไม2 อย2างไร ? 

- โรงเรียนของท2านมีการปรับเปลี่ยนรปูแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนอย2างไรบ)าง ? 

 

ผู$ตอบคำถาม 

- นางมุกดา คำวินิจ ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านปลาดาว 

- นายชำนาญ สังขAทอง  ผู)อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล 

 

ประเด็นสำหรับใช$เพื่อเป<นแนวการตอบและสรุป 

   -   ปaญหาเกี่ยวกับความรู) ทักษะ และความสามารถในการจัดการเรียนรู)ทางไกลของคร ู

   -   ผู)เรียนอาจเรียนรู)ได)ไม2เต็มที่และเกิดการถดถอยในการเรียนรู) 

   -   ปaญหาความเครียดของครูและผู)เรียน 

   -   การประยุกตAใช)เทคโนโลยีและชุดการเรียนรู)ด)วยตนเอง (Learning Box) ในการจัดการเรียนรู) 

 

15 นาที ผู)ดำเนินรายการชี้ให)เห็นประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโควิด-19 ทำให)ครูไม2สามารถใช)วิธีการสอนหรือ

เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการเรยีนรู)ในรูปแบบเดิมได)อีกต2อไป และในอนาคตก็อาจจะมวีิธีในการจัดการ

เรียนการสอนที่แตกต2างไปจากจาในอดีต โดยเฉพาะอย2างยิ่งการจัดการเรียนรู)แบบ Blended 

learning ซึ่งเป\นการจัดการเรียนรู)แบบผสมผสานกับระหว2างการจัดกิจกรรมที่โรงเรียนและการจัดการ

เรียนรู)ซึ่งผู)เรียนสามารถเรียนรู)ได)ด)านตนเองจากที่บ)าน รวมทั้งมีการใช)เทคโนโลยีต2าง ๆ มาช2วยในการ



จัดการเรียนรู)ทั้งแบบผสานเวลาและไม2ผสานเวลา นอกจากนี้โรงเรียนและครยูังต)องประสานความ

ร2วมมือกับผู)ปกครองในการจัดการศึกษาและการดูแลด)านสุขภาวะขั้นพื้นฐานให)กับเด็ก ๆ ด)วย  

 

ดังนั้น จะเห็นได)ว2าบทบาทของครูในยุคนีห้รือภายหลังการแพร2ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้นน2าจะ

เปลี่ยนแปลงไปอย2างแน2นอน  

 

ในฐานะของผู)ให)คำแนะนำโรงเรียนในการพัฒนาการจัดการศึกษาและสมรรถนะของครู  

ท2าน ศน. คิดว2า “ครูไทยยุคใหม2ควรมคีวามรู) ทักษะ และสมรรถนะอย2างไร ?” 

 

ผู$ตอบคำถาม 

- ศน.เกริน ช)อยเครือ ศึกษานิเทศกA สพป.นครปฐม  

 

ประเด็นสำหรับใช$เพื่อเป<นแนวการตอบและสรุป 

- การเปลี่ยนบทบาทจากผู)สอน เป\น ผู)ออกแบบและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู) 

(ขยายความเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู)) 

- การสร)างความร2วมมือในการเรยีนรู)จากชุมชนและผู)ปกครอง ในการจัดการศึกษาและการพัฒนา

สุขภาวะของผู)เรียน 

- การรู)จักใช)วิธีการหรือเครื่องมือเพื่อให)ความช2วยเหลือและพัฒนาผู)เรียนตามศกัยภาพเป\น

รายบุคคล เช2น การใช)เครื่องมือวัดและประเมินผู)เรียนตามสภาพจริง การใช)ประโยชนAจาก e-

Portfolio และการใช)เทคโนโลยเีพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาตามศักยภาพของผู)เรียนหรือการ

สอนซ2อมเสริมเพื่อลดปaญหาการถดถอยในการเรียนรู) 

- การเป\นผู)สร)างและเผยแพร2ความรู) ผ2านสื่อและช2องทางยุคใหม2และตรงกับ Learning Style 

ของผู)เรียน 

- การเป\นนักนวัตกรรมการศึกษา เช2น มีความสามารถในการใช)เครื่องมือ/วิธีการใหม2 ๆ และมี

ทักษะในการวิจัยชั้นเรียน 

 

ผู)ดำเนินรายการสรุปโดยการเชื่อมโยงกับ การจัดการเรียนการสอนทางไกลหรือการสอนแบบ

ผสมผสาน การลดภาวะการเรียนรู)ถดถอยด)วยการช2วยเหลือและพัฒนาผู)เรียนเป\นรายบุคคล รวมทั้ง

ยังต)องคำนึงถึงความเครียดและปaญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของผู)เรียนทีอ่าจเกิดขึ้นในระหว2าง

กระบวนการจัดการเรียนรู)ด)วยเช2นกัน 

 

15 นาที สำหรับการดำเนินโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเอง หรือ TSQP ในปZ 2564 นอกจากจะมุ2งส2งเสริมให)

โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาผ2าน 6 มาตรการ ได)แก2 Goal, Info, PLC, 

Classroom, Network และระบบช2วยเหลือผู)เรียน แล)ว  ในปZนีย้ังมีการกำหนดธีมในการพัฒนา

นวัตกรรมของโรงเรียนจาก 1 ใน 3 เรื่อง ได)แก2 การจัดการเรียนรู)ฐานสมรรถนะ การลดภาวะการ

เรียนรู)ถดถอย และการพัฒนาสุขภาวะขั้นพื้นฐานของผู)เรียน 



 

ในฐานะของหน2วยงานตนสังกัดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ท2านมีความคาดหวังจะให)เกิด

ผลลัพธAอย2างไร ?  

 

ผู$ตอบคำถาม 

- ดร.สุวิทยA มุกดาภิรมยA ผู)อำนวย สพป. ลำพูนเขต 1 

 

ประเด็นสำหรับใช$เพื่อเป<นแนวการตอบและสรุป 

- โรงเรียนสามารถบริหารจัดการอย2างเป\นระบบ และมีกระบวนการสร)างนวัตกรรมเพื่อส2งเสริม 

ให)เกิดการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข)าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

ให)กับผู)เรียนได) 

- ครูมีการพัฒนาตนเองและมีการประยุกตAใช)นวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู)และพัฒนาผู)เรียน

อย2างต2อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู)ได)สอดคล)องกับสถานการณAและสภาพแวดล)อมที่

เปลี่ยนแปลงอย2างรวดเร็วและไม2แน2นนอนได) 

- ผู)เรียนได)รับการพัฒนาผลลัพธAทางการเรียนรู)และสมรรถนะต2าง ๆ ตามศักยภาพของตน และ

สอดคล)องกับการดำเนินชีวิตและการทำงานในแต2ละท)องถิ่น รวมทั้งสามารถใช)ชีวิตได)อย2างมี

ความสุขในโลกปaจจบุัน 

- การลดอัตราการหลุดออกจากระบบการจัดการศึกษา และลดภาวะการเรียนรู)ถดถอยของผู)เรียน 

- บทบาทของเขตพื้นที่ในการยกระดับโรงเรียนที่มีแนวปฏิบัตหิรือนวัตกรรมการศึกษาที่ดีให)เป\น 

โรงเรียนตนแบบในการเข)าศึกษาดูงานและขยายผลไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด 

 

15 นาที ในฐานนะของกลุ2มงานพัฒนาระบบการจัดการศกึษาตลอดชีวิต สังกัดศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม2 ซึ่งมี

บทบาทในการส2งเสริมการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู) แหล2งเรียนรู) และสื่อการเรียนรู) รวมทั้งเป\นผู)นำในเขตพื้นที่

นวัตกรรมทางการศึกษาของจังหวัด 

 

ท2านมีคำแนะนำอย2างไร เพื่อใช)เป\นแนวทางเกีย่วกับการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน ? 

 

ผู$ตอบคำถาม 

- ดร.วนิจชAตา โชติวิศิษฐAกุล หัวหน)ากลุ2มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม2 

 

ประเด็นสำหรับใช$เพื่อเป<นแนวการตอบและสรุป 

- การเริ่มต)นพัฒนานวัตกรรมด)วยการวิเคราะหAตนเอง อัตลักษณA จุดแข็ง จุดอ2อน โอกาส และ

อุปสรรคต2าง ๆ ในบริบทของโรงเรียนเอง (ไม2ต)องไปตามใคร) 



- การกำหนดประเด็นที่ต)องการพัฒนาให)มีความชัดเจน โดยอาจลำดับความสำคัญจาก 1 ใน 3  

ธีม ของการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน  

- กำหนดกลุ2มเป�าหมายและผลลัพธAในการพัฒนานวัตกรรมให)ชัดเจนว2า จะใช)กับครูและนักเรียน

กลุ2มใด และผลลัพธAหรือความสำเร็จที่คาดหวังนั้นจะมีลักษณะอย2างไร 

- การนำกระบวนการ PLC หรือ Lesson Study รวมทั้งแนวคิดเชิงออกแบบมาประยุกตAใช)ใน

การพัฒนานนวัตกรรม  

- การกำหนดให)ครูในโรงเรียนมีส2วนในการพัฒนานวัตกรรม และออกแบบกระบวนการสร)างและ

ทดลองใช)นวัตกรรมนั้นให)สอดรับกับการทำงานตามปกติของครูผู)สอน 

- การพัฒนาครูให)มีความสามารถและสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและมี

พื้นฐานเพียงพอต2อการนำนวัตกรรมไปประยุกตAใช)ในการจัดการเรียนรู) 

- ศน. และโค)ชของสตารAฟ�ช มีบทบาทสำคัญในการเป\นพี่เลี้ยงเพื่อให)ความรู)และให)คำแนะนำใน

การพัฒนาครูและนวัตกรรมของโรงเรียน 

- การมีวิธีการและเครื่องมือในการวิเคราะหAผลลัพธAและประสิทธิภาพของนวัตกรรมจากผลลัพธAที่

เกิดขึ้นกับผู)เรียน แล)วใช)เป\นข)อมูลป�อนกลับมายังครู ฝ�ายวิชาการ และผู)บริหารโรงเรียน 

- ศึกษาธิการจังหวัดและมูลนิธิฯ อาจสร)างความร2วมมือกันในการพัฒนาพื้นทีเ่พือ่การจัดเก็บองคA

ความรู)และนวัตกรรม รวมทั้งการสร)างเครือข2ายหรือเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู)ในระดับ

จังหวัดได) 

 

10 - 15 นาที โครงการ TSQP และกิจกรรมในการพัฒนานวัตกรรมนี้จะมีประโยชนAต2อโรงเรียนและการจัดการศึกษา

ของประเทศในสภาวะปaจจุบัน อย2างไร ? 

 

ผู$ตอบคำถาม (คนละ 2 - 3 นาที) 

- ดร.สุวิทยA มุกดาภิรมยA ผู)อำนวย สพป. ลำพูนเขต 1 

- ดร.วนิจชAตา โชติวิศิษฐAกุล หัวหน)ากลุ2มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม2 

- ศน.เกริน ช)อยเครือ ศึกษานิเทศกA สพป.นครปฐม  

- นางมุกดา คำวินิจ ผู)อำนวยการโรงเรียนบ)านปลาดาว 

- นายชำนาญ สังขAทอง  ผู)อำนวยการโรงเรียนวัดศิลามูล 

 

 

 

 

 




