
 

 

                                             

ที่ ชม.046/2563       มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
   71/11 ถนนเวียงพิงค์ ต าบลช้างคลาน  
   อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
 

๓ สิงหาคม 2563  
 

เรื่อง     แจ้งการเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รุ่นที่ 2 ปี 2563 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปฐมศึกษาเขต2  
สิ่งที่แนบมาด้วย   1. โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพท้ังระบบฯ 
   ๒. แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียนในโครงการฯ   
   

ตามที่กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสได้รับการ
ดูแลและพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถด ารงชีวิตได้ในสังคมอย่างมี
ความสุข และโรงเรียนของท่านได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ความทราบแล้วนั้น 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง กสศ. ได้มอบหมายให้มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ท าหน้าที่สนับสนุนส่งเสริม ให้
ค าปรึกษา จัดกระบวนการในการพัฒนาการบริหารจัดการ และกระบวนการเรียนรู้ระดับชั้นเรียนในโรงเรียนใน
สังกัดหน่วยงานของท่าน ทั้งนี้ นางสาวนพวรรณ  ค ายวง โทรศัพท์ : 081-9980436 อีเมล์ : nopawan-
cmslc@schsf.org เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี จึง
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

        ขอแสดงความนับถือ       
  

                
(นางสาวนพวรรณ ค ายวง) 

                                                 ผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 
 
 
 
ผู้ประสานงาน : ครูเจนจิรา เดชชัยพงศ์ (ครูเอ)  เบอร์โทร: 089-7012929   
อีเมล์: jenjira-cmslc@schsf.org โทร/แฟกซ:์ 053-277288 
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ข้อเสนอโครงการฉบับแนบท้ายสัญญา 
 

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน 1 กรกฎาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2564 

โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในโครงการ จำนวน 34 โรงเรียน  

 

 
............................................................................................................................. .................................... 

องค์กรรับทุน : มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
ผู้รับทุน : ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวนพวรรณ คำยวง 
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โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
รุ่นที ่2 ปี 2563 โดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วย 
1. ชื่อโครงการภาษาไทย  

โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 

2. ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ 
Supporting Program for Continuous Education to Improve Quality of Teachers and  
Schools 2nd Generation in 2020 : The Starfish Country Home School Foundation 

ส่วนที่ 2 รายละเอียดโครงการ 
 

1. ที่มาและความสำคัญของโครงการ  
 

กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดให้มีโครงการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างความร่วมมือกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 
121-600 คน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย  
ที่เป็นโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมดำเนินการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach)  
ตามแนวทางที่กำหนด ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษา 2563 จนถึงภาคเรียนที่ 2 ของปี
การศึกษา 2563 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา นำไปสู่การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน และระบบ 
การรับรองคุณภาพโรงเรียน เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน(School management) โดยช่วย 
ในการพัฒนาส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach ) ซึ่งประกอบด้วย 

(1) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจนเพ่ือ
ยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ (Info) สาหรับผู้บริหารและครูเพ่ือใช้ในการบริหาร 
โดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของครูมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน  
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(2) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครู  
ในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามที่
กำหนด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ 
(Network) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยชี้วัดจากอัตราการออกกลางคัน ผลการเรียนรู้ของเด็ก 
ที่พัฒนาขึ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งการเห็นคุณค่าในตนเอง และอ่ืนๆ 

มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2548 โดย ดร.ริชาร์ด พี ฮ็อกแลนด์ 
เป็นผู้ก่อตั้ง และปัจจุบัน ดร. นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ โดยได้รับการรับรองให้
เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 ทะเบียนเลขที่ 1345 มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 
71/11 ถนนเวียงพิงค์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ทุกข์ยาก ถูกทอดทิ้ง พิการ และเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับการเลี้ยงดู มีที่พักพิง 
ได้รับการศึกษา และมีโอกาสพัฒนาอย่างสมบูรณ์ เพ่ือให้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้
ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนบ้านปลาดาว ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ดำเนินโครงการทางศึกษา โดยวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน 2 ข้อ คือ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนบ้านปลาดาวให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาครูและการใช้
นวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งใน
ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยใช้ 

1) การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (PBL) เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยยึดหลักการตามทฤษฎี
การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) ซึ่งเชื่อว่า ผู้เรียนเป็นผู้แสวงหาความรู้และสามารถคิดหา
คำตอบในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ด้วยตัวเอง ครูจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ตรง และจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา วิธีการหาความรู้และค้นหาความจริงอย่างมีเหตุผล ส่งเสริมให้ท ำการ
ทดลองเพ่ือพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมทั้งส่งเสริมให้รู้จักการวางแผนการทำงาน ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามใน
สถานการณ์ต่าง ๆ และการพัฒนากระบวนการคิดเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างยืดหยุ่น โดยมีครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม โดยใช้กระบวนการหรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

     1.1) กระบวนการ STEAM Design Process เป็นกระบวนการคิดเชิงออกแบบในการแก้ไขปัญหา  
โดยการบูรณาการองค์ความรู้ ในสหวิทยาการตามความเหมาะสมของเนื้อหาหรือสาระความรู้  
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะในการคิด 
ออกแบบ วางแผน และลงมือสร้างสรรค์วิธีการหรือต้นแบบของชิ้นงานที่จะใช้เพ่ือแก้ไขปัญหา รวมทั้ง
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วิเคราะห์เพ่ือสะท้อนวิธีในการปรับปรุงและพัฒนาผลลัพธ์ดังกล่าวให้ดีขึ้น (มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม. 2561) รายละเอียดในภาคผนวก 

      1.2) การจัดกิจกรรมพ้ืนที่สำหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace) เป็นกิจกรรมที่เปิดให้โอกาสให้
นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมที่ใช้กระบวนการ STEAM Design 
Process เพ่ือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ซึ่งช่วยให้เกิดสร้างและใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

1. ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
2. ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) 
3. ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork 

and Leadership) 
4. ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and 

Media Literacy) 
5. ทักษะการรู้จักตนเอง (Self-Awareness) 
6. ทักษะการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) 
7. ทักษะการรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง (Responsible and Decision Making) 
8. ทักษะด้านความสัมพันธ์ (Relationship Skills) 
9. ทักษะการรู้จักสังคม (Social Awareness) 

2) ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การสร้างการเปลี่ยนแปลงโดย
เรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มครูที่มารวมตัวกันเพ่ือทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกัน วางเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียน และตรวจสอบ สะท้อน
ผลการปฏิบัติงานทั้งในส่วนบุคคลและผลที่เกิดขึ้นโดยรวมผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์ วิจารณ์
การทำงานร่วมกัน การร่วมมือรวมพลัง โดยมุ่งเน้นและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม 

วัตถุประสงค์ข้อ 2 เพ่ือการเผยแพร่นวัตกรรมและวิธีการจัดการเรียนรู้ไปยังโรงเรียนของรัฐให้มากขึ้น 
มูลนิธิฯ และโรงเรียนบ้านปลาดาวจึงได้ดำเนินการเปิดให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักการศึกษาที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับวิธีการและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านปลาดาว ได้เข้าศึกษาดูงาน หรือ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มูลนิธิฯ และโรงเรียนบ้านปลาดาว เพ่ือจะนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนและมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ และจัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือ (MOU) กับโรงเรียนในพ้ืนที่
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จังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร จำนวน 61 โรงเรียน เพ่ือการให้คำปรึกษาและการพัฒนาครูเพ่ือการ 
นำกระบวนการ STEAM Design Process และการจัดกิจกรรมพ้ืนที่สาหรับนักสร้างสรรค์ (Makerspace)  
ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้และขยายผลเพ่ือมุ่งสู่การปฏิรูปการศึกษาของไทย โดยในปีการศึกษา 2561 
มูลนิธิฯ ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้และชุมชนแบบออนไลน์ (Starfish Labz) สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและ
ผู้ปกครอง เพ่ือใช้ในการเผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ 

สำหรับโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 1 
โรงเรียนที่ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 59 โรงเรียน ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และสมุทรสาครทั้งหมด  
ได้ตั้งเป้าหมาย (Goal) ของโรงเรียนโดยคำนึงถึงบริบท ความถนัด และคุณลักษณะของนักเรียนที่ต้องการ โดยได้
จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทำให้โครงการขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของโรงเรียนแบ่งออกเป็น 
5 กลุ่ม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5 โรงเรียน อาชีพและผู้ประกอบการ 30 โรงเรียน  ภาษาและ  
การสื่อสาร 4 โรงเรียน ความคิดสร้างสรรค์ 11 โรงเรียน และด้านสิ่งแวดล้อม 9 โรงเรียน มีการกำหนดเป้าหมาย
ให้กับผู้เรียนให้สอดคล้อง ผ่านกิจกรรมต่างๆ การบูรณาการการเรียนรู้ในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมชุมนุม หรือ  
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยการทำงานร่วมกันของคณะกรรมการโรงเรียน และครูแกนนำ 

มีการใช้ระบบสารสนเทศ (info)  จัดทำระบบสารสนเทศอย่างง่ายผ่าน Google form ในการประเมินผล 
และจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยบกับการจัดเรียนรู้ ใช้เพ่ือเก็บข้อมูลหลักฐานในการจัดการเรียนรู้ และนำไปใช้
ประโยชน์  มีโรงเรียนที่ใช้ระบบ Q-info ในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือบันทึก และประเมินผลจำนวน 15 โรงเรียน มีการ
สำรวจและการจัดทำข้อมูลในแต่ละด้านของโรงเรียนโดยสถานบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเป็นรายโรงเรียน
เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับโรงเรียนใช้ในงานประกับคุณภาพการศึกษา 

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการโค้ชผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์ในระหว่าง
ครูในโรงเรียนเดียวกันและต่างโรงเรียน  โค้ชลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสถาพแวดล้อม จัดการ
เรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ STEAM Design Process ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกระบวนการ 
PLC ภายใน โรงเรียน จัดให้มีสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้
ความรู้ในเรื่องท่ีครูให้ความสนใจและต้องการพัฒนาในทุกเดือนผ่านช่องทางออนไลน์  

การจัดการเรียนการสอน (Classroom) ทุกโรงเรียนมีการนำกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning นำกระบวนการคิด STEAM Design Process ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ
การบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้ การทำโครงงาน การทำชุมนุม ในพ้ืนที่นักสร้างสรรค์ พบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ศักยภาพของตนเอง อันส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 ตามที่โครงการได้กำหนด มีโรงเรียนทั้งหมด 8 แห่งได้นำ
กระบวนการไปใช้ทั้งโรงเรียน  
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สนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่าย (Network)  ส่งเสริมให้เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้มีส่วนสร้างเครือข่าย
ระหว่างโรงเรียนภายในกลุ่มเดียวกัน  กำหนดบทบาทของศึกษานิเทศ ให้เป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ ส่งเสริม
ให้มีการแลกเปลี่ยนระดับเขตพ้ืนที่ คณะกรรมการของผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ โดยผู้ปกครอง และ
ชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และความรู้ประสบการณ์ในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนบางส่วน เช่น เป็นการมีความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก มีการคิดที่เป็นระบบ การแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ความตั้งใจในการเรียน ความคาดหวังที่จะมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน รู้ที่เกิดขึ้นตามความ
ถนัดและทักษะที่มี และสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ ในระยะการดำเนินการแต่ละโรงเรียนได้ถอด
บทเรียนการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของตน และเผยแพร่เพ่ือแบ่งปันการเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ผ่าน Starfish 
Labz 

การดำเนินงานในปีที่ 1 ที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคลากรที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษา 
ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ศึกษานิเทศก์ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาที่ระบบ
ตามความต้องการของที่เจาะจงและมีเป้าหมายของโรงเรียน โดยผ่านการให้คำปรึกษา การชี้แนะ การดำเนิน
กิจกรรมเสริมแทรก อีกทั้งการสร้างการพัฒนาคุณภาพของเรียนผ่าน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ผู้นำ เป้าหมาย ชุมชน 
บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี หลักสูตรและการประเมิน รูปแบบและปฏิบัติการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
สามารถนำไปใช้ในการจัดการบริหารโรงเรียนทั้งระบบอย่างยั่งยืนได้  มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจึงเห็นว่า 
ควรเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สนับสนุนให้โรงเรียนมีเป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ และด้านการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพและปลอดภัยต่อไป 

 

2. เป้าประสงค์  

เพ่ือดำเนินการส่งเสริม/สนับสนุนให้โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole 
School Approach) สามารถบริหารจัดการตนเองทั้งด้านบริหารจัดการ และด้านการจัดการเรียนการสอน 
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยมีการกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจน เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียน มีการใช้ระบบสารสนเทศ (Info) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และในการดูแลติดตาม
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู
มืออาชีพ เพ่ือการพัฒนาผู้ เรียน และมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของครูในระดับชั้นเรียน 
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(Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่างๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนตามที่กำหนด รวมถึงใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายต่างๆ (Network) 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้งได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย   

 
3. วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือนำแนวปฏิบัติที่ดีเยี่ยม (Best Practices) และนวัตกรรมมาใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ
พัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) 

2. เพ่ือให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ (Full participation) และพัฒนาไปพร้อมกัน
โดยใช้การบริหารจัดการโรงเรียน School management อย่างเป็นระบบ 

3. เพ่ือดำเนินการให้เกิดการบูรณาการเข้าสู่ระบบงาน (Built-in) ครอบคลุม 9 องค์ประกอบของ
โรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย ในด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้นำ ชุมชน เป้าหมาย บรรยากาศการเรียนรู้ 
เทคโนโลยี และในด้านการเรียนการสอน ได้แก่ รูปแบบและการปฏิบัติการสอน หลักสูตรและการประเมิน 
การพัฒนาวิชาชีพครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส และนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ โดยเริ่มต้นจากด้านการบริหารจัดการคือการตั้งเป้าหมายร่วมกันของผู้บริหารโรงเรียนและ
ชุมชน มีผู้รับผิดชอบและดำเนินงานในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน และทำงานผ่านความร่วมมือของเครือข่าย 
เพ่ือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของผู้เรียน คือ บรรยากาศการเรียนรู้ การใช้
เทคโนโลยี การสอน หลักสูตรและการประเมิน และการพัฒนาวิชาชีพ ที่นำไปสู่เรียนรู้ของผู้เรียนที่เจาะจง 
และท่ัวถึง เกิดทักษะในศตวรรษท่ี 21 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
4. นิยามศัพท์/นิยามเชิงปฏิบัติการ  

1. Whole School Approach หมายถึง การพัฒนาที่โรงเรียนทั้งระบบโดยคำนึงถึงปัจจัยที่เป็นองค์ประ
องค์หลักได้แก่ 

(1) การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย (Goal) ที่ชัดเจน
เพ่ือยกระดับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน มีระบบสารสนเทศ ( Info) สาหรับผู้บริหารและครู 
เพ่ือใช้ในการบริหาร โดยเฉพาะการดูแลติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคล มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (PLC) เป็นชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูมืออาชีพเพ่ือการพัฒนาผู้เรียน 

(2) การพัฒนาด้านการจัดการเรียนรู้ โดยโรงเรียนจะมีกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูในระดับชั้นเรียน (Classroom) ที่เป็น Active Learning ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้เรียนตามที่กำหนด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา 
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และเครือข่ายต่าง ๆ (Network) เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 และ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

2. Internal Coach (โค้ชภายใน) หมายถึงครูในโรงเรียนที่ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการจัดการเรียนรู้ใน 
โรงเรียนเพ่ือทำให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยมีส่วนในการให้ความรู้ ให้คำปรึกษากับ
เพ่ือนครูในโรงเรียน เพ่ือส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และทักษะของผู้เรียนตามที่ผลลัพธ์ที่ กสศ.
กำหนด โดย Internal coach ต้องเข้าร่วมการพัฒนาในชุมชนพัฒนาวิชาชีพภายกับโรงเรียน
เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการในมูลนิธิอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ 

3. External Coach (โค้ชภายนอก) หมายถึง ทีมพ่ีเลี้ยงภายนอกโรงเรียนที่โครงการร่วมพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนกำหนดให้ทำหน้าที่สนับสนุนเทคนิคการบริหารจัดการโรงเรียนและความรู้เชิงวิชาการให้กับ
โรงเรียนและครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย อาจหมายถึงโค้ชจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม โค้ช
จากเขตพ้ืนที่ หรือโค้ชจากสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น 

 
5. ระยะเวลาการดำเนินงาน 

เริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 

 

6. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

สถานศึกษาแต่ละแห่งย่อมมีบริบทแวดล้อมที่แตกต่างกัน ผู้บริหารที่ดีควรศึกษา รับทราบ และตระหนัก

ถึงความสำคัญของบริบทแวดล้อมเหล่านั้น เพ่ือจะได้นำมาสู่แนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้ตรงตามความ

ต้องการและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนให้

องคาพยพต่าง ๆ ของสถานศึกษาเกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนาไปพร้อมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม จึงได้นำแนวคิดเก่ียวกับองค์ประกอบแห่งความสำเร็จของผู้นำ

สถานศึกษาเพ่ือการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และการนำพาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม ของบริษัท 

Apple มาประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงระบบภายในโรงเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืนในส่วนของการบริหารโรงเรียน การสอน และการเรียนรู้ 

(1) การขับเคลื่อนด้านการบริหารโรงเรียน มีปัจจัยหลักจำนวน 5 องค์ประกอบ คือ 
(1.1) ผู้นำ เป็นทีมงานซึ่งเป็นผู้มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดทำกลยุทธ์และเป้าหมาย (Goal) ด้าน

วิสัยทัศน์ ชุมชน การวัดผล บรรยากาศการเรียนรู้ เทคโนโลยี รูปแบบการสอน หลักสูตร การพัฒนาวิชาชีพ 
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และการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมทั้งช่วยส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนและก่อร่างนวัตกรรมในการเรียน การ
สอน และสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

(1.2) ชุมชน เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทีมผู้นำจะต้องสร้างความเห็นพ้องในวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ธุรกิจในพื้นที่ ภาครัฐ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ต่างยึดถือและเกิดการมีส่วนร่วมและเครือข่ายความร่วมมือ (Network) เพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา 

(1.3) บรรยากาศการเรียนรู้ เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการเรียนการสอนของ
โรงเรียน(Classroom) ซึ่งจะต้องมีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 
รวมทั้งสามารถตอบสนองการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตาม
ความแตกต่างของผู้เรียนได้ 

(1.4) เทคโนโลยี เป็นการกำหนดนโยบายและรูปแบบการใช้งาน รวมทั้งการพัฒนาความรู้และทักษะ 
(Coach) ในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ (Info) และเพ่ิมผลิตภาพของ
การทำงาน รวมทั้งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (Classroom) ให้ได้อย่างเหมาะสมตามพัฒนาการของ
ผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา 

 
(1.5) เป้าหมาย เป็นการกำหนดเป้าหมายและวิธีการตรวจสอบความคืบหน้าตามเป้าหมาย (Info) รวมทั้ง

แนวทางในการถ่ายทอดเรื่องราว ความสำเร็จและระบุส่วนที่ควรปรับปรุงเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนที่ยั่งยืน
โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพ่ือให้ได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก เช่น ชี้วัดจากอัตราการออกกลางคัน ผล
การเรียนรู้ของเด็กที่พัฒนาขึ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งการเห็นคุณค่าในตนเอง และอ่ืนๆ  

(2) การขับเคลื่อนด้านการสอน มีปัจจัยหลักจำนวน 3 องค์ประกอบ คือ 
(2.1) หลักสูตรและการประเมิน เป็นการพัฒนาครู (Coach) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักสูตรและสามารถพัฒนาแผนการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรรมการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมต่อผู้เรียน 
รวมทั้งสามารถเลือกใช้วิธีการในการประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายสามารถสะท้อนถึงผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและทักษะที่ได้รับการพัฒนาได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของกระทรวงศึกษาธิการ 

(2.2) รูปแบบและการปฏิบัติการสอน เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
(Classroom) แบบบูรณาการและส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านการใช้
กระบวนการ STEAM Design Process เพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานหรือการใช้ปัญหาเป็นฐานใน
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
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(2.3) การพัฒนาวิชาชีพ เป็นการกำหนดนโยบายและกระบวนการในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของครู
อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยอาศัยการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเพ่ือการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) และเครือข่าย (Network) เพ่ือการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพทั้งในและนอกโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

(3) การขับเคลื่อนด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน มีปัจจัยหลัก คือ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดการมีส่วนร่วมใน
การทพกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ (Classroom)โดยอาศัยการเรียนรู้แบบ Active Learning เพ่ือการสร้างองค์
ความรู้และการใช้กระบวนการ STEAM Design Process ในการพัฒนาทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 และ
บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
 

ในการทำงานในรุ่นที่ 2 ได้มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมโดยยึดแนวทางและ
ขั้นตอนการทำงานของโครงการที่ 1 เป็นหลัก เช่น จัด Leader Boot Camp, Teacher Boot Camp และ 
School Transformation ในช่วงสรุปโครงการ ในการทำงานนอกพ้ืนที่ เพ่ือสร้างให้เกิดความเข้าใจโครงการรู้จัก
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมมากขึ้น ได้จัดให้มีการแนะนำโครงการก่อนเริ่มโครงการ ในส่วนของการดำเนิน
โครงมีการปรับเปลี่ยนให้โรงเรียนมีความยึดหยุ่นในการจัดการมากข้ึน ลดบทบาทของโค้ชภายนอกลง เพิ่มบทบาท
ของโค้ชภายในโรงเรียนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโรงเรียน ทำให้เกิดความเข้มแข็งภายในโรงเรียน 
ให้ความสำคัญกับการสำรวจและติดตามเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษและเด็กด้อยโอกาส เพ่ิมบทบาทของเขต
พ้ืนที่โดยจัด PLC ระดับเขตพ้ืนที่ขึ้น โดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมจะสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาครู และ
ผู้บริหารโรงเรียนทั้งระบบ ร่วมกับศึกษานิเทศก์ เพ่ือพัฒนาทำความเข้าใจในองค์ประกอบแต่ละด้านอย่างเป็น
ระบบ โดยครู ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษานิเทศก์สามารถเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่องทั้งโครงการ 
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เอกสารอ้างอิง 

- Apple Education. “Eight Elements for Success.” Apple Inc. - Education, 2015. Retrieved 

from https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewBook?id=1061241828 

7. ขอบเขตการดำเนินงาน 

7.1 ประสานงานโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ กสศ. จัดให้ ซึ่ งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียน
ประถมศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา/โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) ขนาดกลาง (จ ำนวน
นักเรียน 121-600 คน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) กระทรวงมหาดไทย จำนวนโรงเรียนตามท่ี กสศ. กำหนด  

7.2 สร้างความเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนผ่านการประชุมแนะนำโครงการ และ
รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ โดยนัดประชุมกลุ่มย่อยตามพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
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7.3 จัด Leadership Workshop เป็นระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนวิเคราะห์ และสร้าง
เป้าหมายตามอัตลักษณ์ พร้อมกับวางแผนโดยพิจารณาแต่ละส่วนที่มีความเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลได้จริงใน
การปฏิบัติงาน  

7.4 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (ต่อเนื่อง) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนจาก ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ครูแกนนำ 
ผู้ปกครอง หรือตัวแทนจากชุมชน เพ่ือใช้ 9 องค์ประกอบในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ เริ่มตั้งแต่
การสำรวจความต้องการและบริบท ตั้งเป้าหมายให้กับการทำงาน และแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียน
ให้ไปสู่เป้าหมาย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการโรงเรียนสนับสนุนความต้องการของโรงเรียน ตามความถนัด
และเชี่ยวชาญทีม่ีในท้องถิ่น 

7.5 จัดโครงสร้างการทำงานร่วมกัน ระหว่างโดยมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทำงานผ่านทีมโค้ชจาก
มูลนิธิฯ ร่วมกับทีมงานจากเขตพ้ืนที่การศึกษา มายังโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูผู้สอน ส่งผลไปถึงผู้เรียน 

7.6 จัดอบรม Teacher Boot Camp เพ่ือสร้างพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายและ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนเรียนรู้แบบ Active Learning และการดูแลนักเรียนที่ทั่วถึง ตรงตามความต้องการ 
ตามศักยภาพ 

7.7 มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมสร้างระบบการช่วยการทำงานโดย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหา เทคนิค วิธีการ เพื่อสนับสนุนให้การปฏิบัติการของโรงเรียนเกิดข้ึนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
ด้วยการสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ สำหรับเขตพ้ืนที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 
ประกอบด้วย หนังสือ VDO และเอกสาร ผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน์ 

7.8 สร้างโค้ชภายในโรงเรียนเพ่ือทำหน้าช่วยเหลือในด้านการให้คำปรึกษา และแนะนำในแต่ละ
องค์ประกอบแก่ครูท่านอ่ืนในโรงเรียน 

7.9 โค้ชภายนอก ทำงานร่วมกับครูในโรงเรียนโดยติดตามให้คำปรึกษาอย่างสม่ำเสมอ ผ่านทางออนไลน์
และออฟไลน์  โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมออนไลน์ตลอดการดำเนินโครงการ  และจัดทีมลงพ้ืนที่
จริงในทุกโรงเรียนเพ่ือให้คำปรึกษา 3 ครั้ง โดยเน้นการทำงานและให้คำปรึกษากับโค้ชภายใน โดยยึดจาก
ข้อมูลและคลังสมองที่มูลนิธิฯ รวบรวมไว้ และโค้ชภายในทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดการดำเนินการ
ภายในของโรงเรียน 

7.10 นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจที่ได้รับจากการประชุมแต่ละครั้ง พร้อมกับหาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง โดยรับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิผ่าน PLC Happy Hour Live ในช่องทางสังคมออนไลน์ของกลุ่ม
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเกิดข้ึนตามเป้าหมายของโครงการได้อย่างชัดเจน 



ฉบับแนบท้ายสัญญา 

13 
 

7.11 จัดให้มีชุมชนพัฒนาวิชาชีพ PLC ออนไลน์ระหว่างโรงเรียนในแต่ละเขตพ้ืนที่  จัดโดยเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภาคเรียนละ 1 ครั้ง โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้จัดเตรียมห้องประชุมออนไลน์ เพ่ือให้ครูแกนนำ 
ผู้อำนวยการ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และสร้างเครอืข่ายการเรียนรู้ 

7.12 นำเสนอกรณีศึกษาและถอดบทเรียนจากแต่ละโรงเรียนในรูปแบบ งานเขียน ภาพนิ่ง  VDO หรือ 
อ่ืนๆ เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

7.13 รวมรวบตัวอย่างและกรณีศึกษาของแต่ละโรงเรียนให้สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ และบทเรียน
ออนไลน์ Starfish Labz ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบโดยใช้ 9 องค์ประกอบ และ
เนื้อหาที่จำเป็นสำหรับผู้สอน เช่น การสร้างทักษะของผู้จัดการเรียนรู้ ทักษะของผู้เรียน การเรียนรู้แบบ 
Active Learning เป็นต้น 

7.14 เน้นให้เกิดการประเมินผลผู้ เรียนตามสภาพจริง สร้างแฟ้มสะสมผลงาน โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลายและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดการติดตามพัฒนาการในตัวของผู้เรียนแต่ละคนอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

7.15 การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือการจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ และการ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินโครงการที่มีต่อครูและนักเรียน ผ่านงาน School Transformation 
Celebration 

7.16 การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาผลกระทบของวิธีการที่ใช้ในโครงการต่อการพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน ผู้อำนวยการ ครู และผู้เรียน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) และนำเสนอผลลัพธ์
ที่เกิดจากการดำเนินโครงการและผลการวิจัย ผ่านงาน School Transformation Celebration 
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กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินการกิจกรรมโครงการ ดังนี้ 

(1) มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม มีหน้าที่รับผิดชอบคือ เสนอ กำกับ ติดตาม ประเมิน ผล และ

รายงานโครงการชี้แจงทำความเข้าใจกับเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีม Trainer Coach และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ช่วยสนับสนุนและอำนวยให้เกิดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยจัดให้มีทีมดำเนินงานดังนี้ 

- ทีมวิชาการ เพื่อให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนและครูในการเปลี่ยนแปลงโรงเรียน

ทั้งระบบ รวมถึงการใช้นวัตกรรมและกระบวนการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในโครงการ 

- ทีมนักวิจัย ประกอบด้วย นักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูล มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลจากการ

ดำเนิน งานของโครงการเพ่ือนำมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล

และ สรุปผลที่เกิดจากการพัฒนามาจัดทำรายงานเพื่อแสดงถึงพัฒนาการโรงเรียน ครู และนักเรียน 

- เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ เพ่ือให้กิจกรรมดาเนินการลุล่วงตามกรอบเวลา รวมทั้งมหีน้าที่รวบรวมข้อมูลและทารายงานแต่

ละ งวดงาน 

- เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินของโครงการ มีหน้าที่ จัดการงานการเงิน งานพัสดุ และงานบัญชี 

(2) ทีม Trainer Coach ประกอบไปด้วย นักวิชาการของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผู้เชี่ยวชาญ

ด้าน การจัดการเรียนรู้ และผู้แทนจากเขตพ้ืนที่การศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ การให้คำปรึกษากับผู้บริหาร

โรงเรียน การวางแผนและจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาครู การมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิเทศ ติดตาม 

และประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

(3) คณะกรรมการเพ่ือพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา ครูแกนนำ และโค้ชภายใน มีหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนทั้ง

ระบบ ขับเคลื่อน ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน รวมทั้งจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง

ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการเป็นระยะทุกภาคการศึกษา 
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8. กลุ่มเป้าหมาย  

    โรงเรียนประถมศึกษา (รวมถึงโรงเรียนประถมศึกษาที่จัดการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา/โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 121-600 คน) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย จำนวนโรงเรียนตามที่ กสศ. กำหนด ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน นครปฐม และพระนครศรีอยุธยา  (เอกสารแนบท้ายฉบับที่ 4 ในภาคผนวก) โรงเรียนเป้าหมาย  
34 โรงเรียน อยู่ ในพ้ืนที่จัดหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียน  ลำพูน 3 โรงเรียน  นครปฐม 11 โรงเรียน และ 
พระนครศรีอยุธยา 15 โรงเรียน   

จำแนกตามสังกัดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอยู่ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
28 โรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ 4 โรงเรียน และสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย 2 โรงเรียน โดยมี นักเรียนทั้งหมด 7,204 คน 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 34 โรงเรียน โค้ชภายใน 34 คน และครูแกนนำ 68 คน 

โรงเรียนและผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจเข้าโครงการและดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน 
ทั้งระบบอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมีโค้ชภายนอกจากมูลนิธิฯ เขตพ้ืนที่ หรือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญในท้องถิ่น ให้คำปรึกษา ชี้แนะและเป็นพ่ีเลี้ยง ในแต่ละโรงเรียน โดยสร้างให้เกิดโค้ชภายใน ผู้ที่
รับบทบาทในการทำความเข้าใจ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนทั้งระบบ
แก่ครูแกนนำ หรือครูที่อยู่ในช่วงชั้นที่เข้าร่วมโครงการได้   

 
9.  พื้นที่ดำเนินการ  

โรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งตั้งอยู่ ในพ้ืนที่  4 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน นครปฐม และ
พระนครศรีอยุธยา  จำนวนรวมทั้งสิ้น 34 โรงเรียน รายชื่อตามเอกสารแนบ 1 ข้อมูลรายละเอียดรายชื่อโรงเรียน
ในโครงการ 

หมายเหตุ : รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการตามพ้ืนที่จังหวัดที่กำหนดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  

แต่ต้องเป็นโรงเรียนตามเงื่อนไขโครงการ และต้องดำเนินการพัฒนาโรงเรียนได้ครบตามจำนวนโรงเรียนที่ระบุไว้ใน

ข้อเสนอโครงการฉบับแนบท้ายสัญญา 
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10. ผลผลิตของโครงการ 

10.1 ผลผลิตรายกิจกรรมของโครงการ 

ที ่ กิจกรรมโดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์

ฟิชคันทรีโฮม 

กิจกรรมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตจากการดำเนินกจิกรรม 

ระยะที่ 1 : 1 กรกฎาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 

1 ประสานงานโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายที่ กสศ. จัดให ้

รับฟังโครงการและพิจารณาเข้า

ร่วม หรือไม่เข้าร่วมโครงการ 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้แทนครูในสถานศึกษา 

ผลการยืนยันเข้าร่วมโครงการ

อย่างเป็นทางการ 

 

 

2 สร้างความเข้าใจในการเข้าร่วม 

ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากร

ของโรงเรียนผา่นการประชุม

แนะนำโครงการ รับทราบแนวทาง

การดำเนินโครงการ โดยนดั

ประชุมกลุม่ย่อยตามพื้นท่ีที่

โรงเรียนตั้งอยู ่

เข้าร่วมประชุมแนะนำโครงการ

เพื่อรับทราบแนวทางการ

ดำเนินโครงการ การสนับสนุนท่ี

ได้รับ และผลที่คาดหวัง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้แทนครูในสถานศึกษา 

ทุกโรงเรียนที่ยืนยันเข้าร่วม

โครงการเข้ารับฟังการแนว

ทางการดำเนินโครงการ 

 

3 จัด Leadership Workshop เป็น

ระบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้บรหิาร

โรงเรียนวเิคราะห์ และสร้าง

เป้าหมายตามอัตลักษณ์ พร้อมกับ

วางแผน 

 

ผู้บริหารโรงเรียนเข้าร่วม 

Leadership workshop 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

โรงเรียนทั้งหมดมีแผนการพัฒนา

โรงเรียนทั้งระบบ โดยให้

คณะกรรมการโรงเรียนร่วม

วางแผนของ โดยให้แต่ละส่วนมี

บทบาทที่ชัดเจนซึ่งครอบคลมุ

องค์ประกอบท้ัง 9 ด้าน ของทุก

โรงเรียน โดยยดึจากผลการ

ประเมินโรงเรียนสิ่งที่ทำได้ดี และ

สิ่งที่ต้องการพัฒนา  

 

4 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ

การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

(ต่อเนื่อง) ตามเงือ่นไขที่กำหนดไว ้

โดย ใช้ 9องค์ประกอบในการ

พัฒนาคุณภาพโรงเรยีนทั้งระบบ  

โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ 

(ต่อเนื่อง) 

ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษา

,ศึกษานิเทศก ์

กรรมการสถานศึกษา 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

คณะบริหารโรงเรียน 

คร ู
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ที ่ กิจกรรมโดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์

ฟิชคันทรีโฮม 

กิจกรรมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตจากการดำเนินกจิกรรม 

5 จัดอบรม Teacher Boot Camp 

ออนไลน์ เพื่อสร้างพัฒนาครูใน

การจัดการเรยีนรู้ในรูปแบบท่ี

หลากหลายและส่งเสรมิให้เกิดการ

เรียนเรียนรู้แบบ Active 

Learning และการดูแลนักเรียนท่ี

ทั่วถึงตรงตามความต้องการ 

 

เข้าร่วมกิจกรรม โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วมการอบรม  

บันทึกการอบรม 

สรุปการอบรมเป็นภาพ 

6 สร้างระบบการช่วยการทำงานโดย 

สร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีนสำหรับ เขตพื้นท่ี 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน ครผูู้สอน 

ผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน ์

 

เลือกใช้เครื่องมือ ตามความ

ต้องการ เพื่อพัฒนาตนเองและ

คุณภาพของโรงเรียน 

เขตพื้นท่ี 

โค้ช 

ผู้อำนวยการ 

ครูแกนนำ  

เครื่องมือในระบบออนไลน์

สำหรับโค้ช ผู้อำนวยการ 

ครูผูส้อน เขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการ 

โค้ชภายใน และครูแกนนำเข้าใช้

งานเครื่องมือ 

7 โค้ชจากมูลนิธโิรงเรยีนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮม ทำงานร่วมกับครูใน

โรงเรียนผ่านการประชุมออนไลน์ 

2 ครั้ง โดยมูลนิธฯิ เป็นผู้จัดเตรียม

ห้องประชุมออนไลน์ ลงพื้นที่จริง

เพื่อให้คำปรึกษา 1 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และ

รับคำแนะนำจากการลงพื้นที ่

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

 

 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วมประชุม 

บันทึกประชุม 2 ครั้ง 

บันทึกการลงพื้นที่ 1 ครั้ง 

8 นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ พร้อม

กับหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

จากผู้ทรงคณุวุฒิผ่าน PLC 

Happy Hour Live ผา่นสังคม

ออนไลน์ของโรงเรยีนที่เข้าร่วม

โครงการ 2 ครั้ง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน โค้ช

ภายใน และครูที่สนใจเขา้ร่วม

รับฟังแนวทางการแก้ไขปญัหา 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วม PLC 

สรุปเนื้อหา PLC 2 ครั้ง 
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ที ่ กิจกรรมโดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์

ฟิชคันทรีโฮม 

กิจกรรมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตจากการดำเนินกจิกรรม 

9 การจัด PLC ระหว่างโรงเรียนใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  1 ครั้ง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการใน

แต่ละเขตพื้นท่ี 

ตัวแทนจากเขตพื้นที ่

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ครูแกนนำ 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วม PLC สรุปเนื้อหา PLC 1 

ครั้ง 

ระยะที่ 2 : 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 

1 โค้ชจากมูลนิธโิรงเรยีนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮม ทำงานร่วมกับครูใน

โรงเรียนผ่านการประชุมออนไลน์ 

6 ครั้ง โดยมูลนิธฯิ เป็นผู้จัดเตรียม

ห้องประชุมออนไลน์ ลงพื้นที่จริง

เพื่อให้คำปรึกษา 2 ครั้ง 

เข้าร่วมประชุมออนไลน์ และ

รับคำแนะนำจากการลงพื้นที ่

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วมประชมุ 

บันทึกประชุม 6 ครั้ง 

บันทึกการลงพื้นที่ 2 ครั้ง 

2 สร้างระบบการช่วยการทำงานโดย 

สร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีนสำหรับ เขตพ้ืนท่ี 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน ครผูู้สอน 

ผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน ์

เลือกใช้เครื่องมือ ตามความ

ต้องการ เพื่อพัฒนาตนเองและ

คุณภาพของโรงเรียน 

เขตพื้นท่ี 

โค้ช 

ผู้อำนวยการ 

ครูแกนนำ  

เครื่องมือในระบบออนไลน์

สำหรับโค้ช ผู้อำนวยการ 

ครูผูส้อน เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการ 

โค้ชภายใน และครูแกนนำเข้าใช้

งานเครื่องมือ 

3 นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ พร้อม

กับหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

จากผู้ทรงคณุวุฒิผ่าน PLC 

Happy Hour Live ผา่นสังคม

ออนไลน์ของโรงเรยีนที่เข้าร่วม

โครงการ 3 ครั้ง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน โค้ช

ภายใน และครูที่สนใจเขา้ร่วม

รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วม PLC 

สรุปเนื้อหา PLC 3 ครั้ง 

ระยะที่ 3 : 1 เมษายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2564 

1 การจัด PLC ระหว่างโรงเรียนใน

เขตพื้นท่ีการศึกษา  1 ครั้ง 

แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่าง

โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการใน

แต่ละเขตพื้นท่ี 

ตัวแทนจากเขตพื้นที ่

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ครูแกนนำ 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วม PLC สรุปเนื้อหา PLC 1 

ครั้ง 
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ที ่ กิจกรรมโดยมูลนธิิโรงเรียนสตาร์

ฟิชคันทรีโฮม 

กิจกรรมโดยโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผลผลิตจากการดำเนินกจิกรรม 

2 โค้ชจากมูลนิธโิรงเรยีนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮม ทำงานร่วมกับครูใน

โรงเรียนผ่านการประชุมออนไลน์ 

2 ครั้ง โดยมูลนิธฯิ เป็นผู้จัดเตรียม

ห้องประชุมออนไลน์  

เข้าร่วมประชุมออนไลน์  ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วมประชุม 

บันทึกประชุม 6 ครั้ง 

 

3 นำเสนอประเด็นที่น่าสนใจ พร้อม

กับหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง

จากผู้ทรงคณุวุฒิผ่าน PLC 

Happy Hour Live ผา่นสังคม

ออนไลน์ของโรงเรยีนที่เข้าร่วม

โครงการ 1 ครั้ง 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน โค้ช

ภายใน และครูที่สนใจเขา้ร่วม

รับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

โค้ชภายใน 

ครูแกนนำ 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

รายชื่อ โรงเรยีน จำนวนคนเข้า

ร่วม PLC 

สรุปเนื้อหา PLC 1ครั้ง 

4 สร้างระบบการช่วยการทำงานโดย 

สร้างหลักสูตรเพื่อการพัฒนา

คุณภาพโรงเรยีนสำหรับ เขตพ้ืนท่ี 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน ครผูู้สอน 

ผ่านระบบออนไลน์ และออฟไลน ์

เลือกใช้เครื่องมือ ตามความ

ต้องการ เพื่อพัฒนาตนเองและ

คุณภาพของโรงเรียน 

เขตพื้นท่ี 

โค้ช 

ผู้อำนวยการ 

ครูแกนนำ  

เครื่องมือในระบบออนไลน์

สำหรับโค้ช ผู้อำนวยการ 

ครูผูส้อน  

เขตพื้นท่ี ผู้อำนวยการ โค้ช

ภายใน และครูแกนนำเข้าใช้งาน

เครื่องมือ 

5 การเก็บรวมรวมข้อมลูเพื่อการ
จัดทำรายงานความก้าวหน้าใน
การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ และ
การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ที่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการ School 
Transformation Celebration 

สรุปผลเตรยีมการนำเสนอผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

ผู้อำนวยการโรงเรยีน 

ฝ่ายวิชาการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพฯ 

ผู้แทนครูแกนนำ 

ครูผูส้อน 

นักเรียน 

สรุปผลการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 
 

6 ทีมวิจัยดำเนินการเก็บข้อมลูและ
นำเสนอผลการวจิัย 

 

ให้ข้อมูลจริง ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา 
 

- คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนทั้งระบบ  
- ทีม Trainer Coach  
- ทีมนักวิจัย  
- ทีมงานโครงการ  

สรุปข้อมลูที่ไดจ้ากการ
ดำเนินงานของทีมวิจัย  
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10.2 ผลผลิตภาพรวมของโครงการ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษากำหนดเป้าหมายตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนทีมี

ความชัดเจน และร่วมกันวางวิธีการไปถึงเป้าหมายซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชน โค้ช

จากมูลนิธิฯและเขตพ้ืนที่การศึกษาให้คำแนะนำโรงเรียนในแต่ละองค์ประกอบ โรงเรียนมีการใช้

ระบบสารสนเทศในการรองรับการบริหารจัดการ วิชาการ และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

ของ สพฐ.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษารู้จักระบบสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์กับส่วนงานที่

เกี่ยวข้องกับตนเอง 

2. ผู้บริหารโรงเรียน และครู พัฒนาวิชาชีพผ่าน PLC ทุกเดือน ในด้านการจัดการบริหารโรงเรียน การ

จัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรที่เป็น Active Learning การวัดประเมินผลผู้เรียน การดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รวบรวมเนื้อหาและความต้องการในการพัฒนาปรับปรุง ให้

ความรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญผ่านช่องทางออนไลน์ในทุกเดือน ผู้บริหารและครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

พัฒนาการบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

3. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศทั้งโรงเรียนที่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning โดยจัดพ้ืนที่นักสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมายมาใช้เรียนรู้ ผ่าน

กิจกรรมการเรียนการสอน จัดชมรม หรือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

4. นักเรียนได้เรียนรู้แบบ Active Learning การฝึกฝนในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ผลงาน

อย่างเป็นขั้นตอน ตาม 5 ขั้นตอนของ STAEM Design Process ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาคำตอบ การ

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 และทักษะอาชีพ  

5. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ และด้อยโอกาสได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และถูกต้องตามหลัก

วิชาการ ตรงตามความต้องการของนักเรียน ผ่านระบบการดูแลช่วยเหลือที่โรงเรียนจัดไว้ให้ 

6. ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ด้วยการเป็นเป็นคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียน

และให้ความร่วมมือกับโรงเรียนโดยการสนับสนุนการศึกษา 
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11. ผลลัพธ์ของโครงการ 

11.1 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อย ร้อยละ 80 สามารถพัฒนาเองทั้งระบบได้ โดยแสดงความตื่นตัว 
(A1) ความพยายาม (A2) และผลสำเร็จ (A3) ที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในด้านต่อไปนี้ 

(1) โรงเรียนมีเป้าหมาย (Goal) และแผนในการพัฒนาที่ท้าทายและชัดเจน (High Expectation) 
ในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยตาม Common 
learning outcome ที่ กสศ. กำหนด 

(2) โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ (Info)โดยผู้บริหารและครูใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและ
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับผู้ปกครองได้ 

(3) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน (Classroom) แบบ Active Learning 
ในทุกห้องเรียนอย่างน้อง 1 ช่วงชั้นเรียน ในระดับประถมศึกษา 

(4) โรงเรียนมีการใช้ชุมชนปฏิบัติ (PLC) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

(5) โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก 
(6) โรงเรียนมีเครือข่าย (Network) การเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน และเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ

ครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกีย่วข้อง ใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
11.2 นักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 80 เกิดการเรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพ่ิมขึ้นตาม

ศักยภาพของ ผู้เรียนและมีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้นอย่างน้อยตาม Common learning outcome  
ที่ กสศ. กำหนด 

11.3 ครูแกนนำร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย เข้าใจและสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ Active 
Learning ระดับชั้นเรียน ทั้งในด้านการออกแบบแผนการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
การวัด และประเมินผลผู้เรียนในระหว่างเรียนและหลังเรียน เพ่ือพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ สอดคล้อ งกับ 
ศตวรรษท่ี 21 สามารถทำหน้าที่โค้ชภายในโรงเรียนให้กับครูทุกคนในโรงเรียนได้ 

11.4 ผู้บริหารกลุ่มเป้าหมายของโครงการ ร้อยละ 80 มีความเข้าใจและสามารถดาเนินการกาหนด
เป้าหมายและแผนพัฒนา (Goal) การใช้ระบบสารสนเทศ (Info) การสนับสนุนการเรียนการสอนในระดับชั้น
เรียนแบบ Active learning (Classroom) การจัดให้มีชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (PLC) รวมทั้งเครือข่าย 
(Network) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ 
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ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

ผู้นำ 

ผลลัพธ์ ผู้นำมีวิสัยทัศน์ในการบริหารโรงเรียน 

 

ตัวชี้วัด เป้าหมายของโรงเรียนสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบาย 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 ตั้งเป้าหมายและมี

แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ครอบครัวและชุมชน 

ผลลัพธ์ คือ ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในเป้าหมายการ

พัฒนาและมีส่วนในการดูแลการศึกษาของเด็กในครอบครัว  

 

ตัวชี้วัด โรงเรียนมกีารกำหนดแนวทางการมีส่วน

ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา

และพัฒนาผู้เรียน  

ค่าเป้าหมาย ทุกโรงเรียนมีการกำหนดแนว

ทางการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน

การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน 

 

บรรยากาศการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์ คือ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศดี เอื้อต่อการ

เรียนรู้  

 

ตัวชี้วัด ร้อยละของนักเรียนที่ใช้บริการพ้ืนที่

สร้างสรรค์และพึงพอใจในการเรียนรู้ที่ได้รับ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในการเรียนรู้ที่ได้รับ 

เทคโนโลยี 

ผลลัพธ์ คือ ใช้ระบบสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล 

ประมวลผลเพื่อการบริหาร การจัดการเรียนรู้ การ

ประเมินผล 
 

ตัวชี้วัด โรงเรียนมีการใช้ระบบสารสนเทศในการ

รองรับการบริหารจัดการ วิชาการ และการ

จัดการเรียนการสอนตามแนวทางของ สพฐ. 

ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ 80 ของโรงเรียนใช้ระบบ

สารสนเทศในการบริหาร จัดการเรียนรู้และ

ประเมินผล 
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ผลลัพธ์  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

PLC 

ผลลัพธ์ คือ มีกระบวนการ PLC ของครูและผู้อำนวยการ

อย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัด จำนวนโรงเรียนที่ผู้อำนวยการและครู

ตัวแทนของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วม PLC  

ค่าเป้าหมาย ผู้อำนวยการและครูทุกโรงเรียนเข้า

ร่วม PLC 

การจัดการเรียนรู้ของครู 

ผลลัพธ์ คือ ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ

ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่ผู้เรียน 
 

ตัวชี้วัด จำนวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active 

Learning อย่างน้อย 1 ช่วงชั้น ต่อสัปดาห์ 

นักเรียนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของครูแกนนำสามารถ

จัด Active learning  

ทักษะของนักเรียน 

ผลลัพธ์ คือ นักเรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21  

และมีผลการเรียนสูงขึ้น 
 

ตัวชี้วัด นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีทักษะใน

ศตวรรษท่ี 21 เพ่ิมข้ึนตามศักยภาพของผู้เรียน 

ค่าเป้าหมาย ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญ

ในศตวรรษท่ี 21 ตาม common Learning 

outcome ที่ กสศ.กำหนด 
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12. การวัดและประเมินผลการดำเนินงาน  
การติดตามการดำเนินกิจกรรมและการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะดำเนินการโดย 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. การประเมินตนเองของโรงเรียน: โรงเรียนแต่ละโรงเรียนดำเนินการติดตามและประเมินตนเองตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในโครงการเป็นระยะ โดยประเมินทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ผู้
ประเมินอาจเป็นโค้ชภายใน หรือครูคนอ่ืนที่อาสาเป็นแกนนำให้กับกิจกรรมนี้ เนื่องจากเกี่ยวข้อง
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนตามนโยบาย  และนำเสนอผ่านการประชุมเครือข่ายระหว่าง
ผู้บริหาร หรือ เครือข่ายของ Internal coach หรือการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

2. การประเมินโรงเรียน โดยทีม Trainer Coach: ทีม Trainer Coach ออกลงพ้ืนที่เยี่ยมโรงเรียน 3 
ครั้ง โดยบันทึกรายงานการออกพ้ืนที่และมีการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นิเทศ ติดตาม และประเมินความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลง บันทึกปัญหาที่พบหรอืความต้องการ
ของโรงเรียนแต่ละแห่งอย่างเจาะจง เพ่ือหาทางพัฒนาโดยการปรึกษาผู้ เชี่ยวชาญและผู้มี
ประสบการณ ์ติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน 

3.   ประเมินโดยทีมงานโครงการ  
3.1 ประเมินการดำเนินการของกิจกรรมในโครงการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ 
3.2 ทีมงานโครงการจัดทำรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมและ
แผนการดำเนินการต่อไปซึ่งผ่านการเห็นชอบเสนอต่อผู้ให้ทุน ทุกระยะของการพัฒนา  
3.3 ทีมนักวิจัยและนักวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการ ทำการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและ
ข้อมูลจากการใช้ระบบ Starfish Labz เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูลและสรุปผลที่เกิดจาก
การพัฒนามาจัดทำรายงานเพื่อแสดงถึงพัฒนาการของครูและนักเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียน 
3.4 ทีมงานโครงการดำเนินการสรุปผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 
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แผนการดำเนนิงาน  
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กิจกรรม 
ปี 2563 ปี 2564 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1 Introduction + Leadership (Offline)             

2 Leadership workshop (Online)            

3 Teacher Boot Camp (Online)             

4 Reflective Coaching (Offline)            

5 PLC เขตพ้ืนที่การศึกษา             

6 PLC Happy Hour Live             

7 Online Coaching            

8 หลักสูตรสำหรับ เขต ผอ. ครู และโค้ช            

9 ถอดบทเรียนเผยแพร่            

10 School Transformation Celebration            

11 งานวิจัย            
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ผลงานนำส่ง  
 
งวดที่  รายการผลงานที่ส่งมอบ จำนวน กำหนดส่ง 

งวดที่ 1 กสศ. จะจ่ายเงินอุดหนุนให้ภายใน 15-30 วัน 
หลังจากได้รับเอกสารสัญญา พร้อมหน้าสมุดบัญชีโครงการครบถ้วน 

และคณะกรรมการเห็นชอบกับรายการ 
 
 

ส่งสัญญาต้นฉบับที ่
ลงนามครบถ้วนพร้อม
หลักฐาน และแนบหน้า
สมุดบญัชีธนาคารในนาม
ช่ือโครงการส่งให้ กสศ. 
ภายใน 15-30 วันทำการ
จากวันที่เริ่มต้นโครงการ 

งวดที่ 2 
(การส่ง
รายงาน 
แบ่งเป็น 
2 ช่วง) 

 

ช่วงที่ 1 ข้อมูลเพ่ือความชัดเจนของการดำเนินงาน 
1. แผนการดำเนินงานโครงการ และแผนปฏิบัติงานร่วมกับ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วม 
2. รายชื่อโรงเรียน พร้อมข้อมูลพืน้ฐานของโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายทีร่่วมดำเนินการตามพื้นท่ีจังหวัดและ  
จำนวนโรงเรยีนที่ระบไุว้ในข้อเสนอโครงการ 
(ทาง กสศ. จะส่งไฟล์แบบฟอร์มขอ้มูลพื้นฐานโรงเรียนให้ท่าน
ดำเนินการกรอกข้อมูล) 
 

เอกสารทุกรายการ 
ส่งจำนวน 2 ฉบับ  
พร้อมแผ่นซดีีข้อมูล 
หรือแฟลชไดร์ฟ 
ที่ประกอบด้วยไฟล์  
Word และ PDF 

 

ภายใน 31 กรกฎาคม 
2563  โดยไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
แต่เป็นข้อกาหนดที่ต้อง
ส่งข้อมูลเพื่อรายงานต่อ
คณะอนุกรรมการกำกับ
ทิศทางโครงการฯ และ
วางแผนการดำเนินงาน
ของ กสศ. ทีมบริหาร
จัดการโครงการ และ 
ทีมวิจัย ติดตาม และ
ประเมินผล  

ช่วงที่ 2 รายงานความก้าวหน้างวดที่ 1  ประกอบด้วย 
1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 1 
ทีอ่ย่างน้อยต้องรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น ดังนี ้
    1.1 รายงานการสร้างความเข้าใจกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมการดำเนินการ 
    1.2 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานสนับสนุน 
ส่งเสริม จัดกระบวนการ ให้คำปรกึษาแนะนำ การพัฒนาครู
และโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน
ของโครงการเพื่อการพัฒนาโรงเรยีนทั้งระบบ ทั้งมิติของการ
บริหารจดัการ และมติิของการพฒันาการจัดการเรยีนการสอน
ในห้องเรียน (ส่วนท่ีโครงการดำเนนิงานกับโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายภายในโครงการ) 

เอกสารทุกรายการ 
ส่งจำนวน 2 ฉบับ  
พร้อมแผ่นซดีีข้อมลู 
หรือแฟลชไดร์ฟ 
ที่ประกอบด้วยไฟล์  
Word และ PDF 
จำนวน 2 ช้ิน  

ภายในวันท่ี  
16 พฤศจิกายน 2563 
จะเบิกจ่ายงบประมาณให้
ภายใน 15-30 วัน  
หลังส่งรายงาน
ความก้าวหน้าผล 
การดำเนินงานในงวดที่ 1 
และคณะกรรมการตรวจ
รับเห็นชอบกับรายการ
ผลงานนำส่ง 
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งวดที่  รายการผลงานที่ส่งมอบ จำนวน กำหนดส่ง 
    1.3 รายงานสรุปประเด็นกิจกรรมหรือโครงการของ
โรงเรียนภายในโครงการ ท่ีเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุน 
พร้อมแนบรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนที่
เข้าร่วมพัฒนาเป็นรายโรง และสรปุงบประมาณที่สนับสนุนให้
โรงเรียนเป็นรายโรง 
    1.4 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรยีน
ภายในโครงการเป็นรายโรง (ทุกโรงเรียน) ทั้งมิติด้านการ
บริหารจดัการ และการพัฒนาการเรียนการสอน พร้อม
วิเคราะหส์รปุผลการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และจัดกลุ่ม
โรงเรียนตามระดบัความก้าวหน้าของการดำเนินงาน  
   1.5 ประเด็น ข้อมูล ภาพ สื่อประเภทต่าง ๆ  หรือเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีสอดคล้องและเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการ และผลผลติ 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุไว้ในแต่ละช่วง  
2. นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการงวดงาน
ที่ 1 ต่อคณะอนุกรรมการการกำกบัทิศทางโครงการ ตามวัน
และเวลาที่ กสศ. กำหนด 
3. รายงานการเงินงวดที่ 1 พร้อมสำเนาบญัชีธนาคารที่ปรับ
สมุดเงินฝากครั้งล่าสดุ 
4. รายงานสรุปผลการตรวจสอบการรับรองการใช้จ่ายเงิน 
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของงวดที่ 1 พร้อมหลักฐาน ผู้ตรวจสอบ
บัญชีรับอนุญาต  

งวดที่ 3 
(การส่ง
รายงาน 
แบ่งเป็น 
2 ช่วง) 

ช่วงที่ 1 รายงานความก้าวหน้างวดที่ 2  
1. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ งวดที่ 2 
ทีอ่ย่างน้อยต้องรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น ดังนี้  
    1.1 รายงานความก้าวหน้าผลของการดำเนินงาน 
สนับสนุน ส่งเสรมิ จัดกระบวนการ ให้คำปรึกษา แนะนำ  
การพฒันาครูและโรงเรียนทีเ่ข้าร่วมการดำเนินการ   
ตามกรอบการดำเนินงานท้ังมิติของการบริหารจัดการ และ 
มิติของการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนห้องเรยีน 
    1.2 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ
โรงเรียนทีเ่ข้าร่วมโครงการในมิติตา่งๆ โดยเปรียบเทยีบกับ
ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 
    1.3 รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของ

เอกสารทุกรายการ 
ส่งจำนวน 2 ฉบับ  
พร้อมแผ่นซดีีข้อมูล 
หรือแฟลชไดร์ฟ 
ที่ประกอบด้วยไฟล์  
Word และ PDF 
จำนวน 2 ช้ิน  

ภายใน 31 มนีาคม 2564  
โดยไม่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ แต่เป็น
ข้อกำหนดที่ต้องส่งเพื่อ
รายงานความก้าวหน้าผล
การดำเนินงานในงวดที่ 2 
ต่อ กสศ. และ
คณะอนุกรรมการกำกับ
ทิศทางโครงการฯ และ 
ส่งให้กรรมการตรวจรับ
เห็นชอบกับรายการ
ผลงานนำส่ง  
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งวดที่  รายการผลงานที่ส่งมอบ จำนวน กำหนดส่ง 
โรงเรียนภายในโครงการเป็นรายโรง (ทุกโรงเรียน) ทั้งมิต ิ
ด้านการบริหารจดัการ และการพัฒนาการเรยีนการสอน 
พร้อมวิเคราะห์สรุปผลการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน และ 
จัดกลุ่มโรงเรียนตามระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงาน   

1.4 สรุปงบประมาณทีส่นับสนุนให้โรงเรยีนเป็นรายโรง 
    1.5 ประเด็น ข้อมูล ภาพ สื่อประเภทต่าง ๆ  หรือเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีสอดคล้องและเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการ และผลผลติ 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุไว้ในแต่ละช่วง 
2. นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการงวดงาน
ที่ 2 ต่อคณะอนุกรรมการการกำกบัทิศทางโครงการ ตามวัน
และเวลาที่ กสศ. กำหนด 

 

 ช่วงที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 
1. รายงานผลการดำเนินงานโครงการฉบับสมบูรณ์  
ทีอ่ย่างน้อยต้องรายงานผลการดำเนินงานในประเด็น ดังนี ้
    1.1 รายงานผลการดำเนินงานทั้งหมดทุกมิติ ตามที่ระบไุว้
ในข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการดำเนินงาน เปรยีบเทียบกับ
ผลผลติ ผลลัพธ์ และตัวช้ีวัดที่กำหนดไว้ในโครงการ 
    1.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนภายใน
โครงการเป็นรายโรง (ทุกโรงเรยีน) ท้ังมิติด้านการบริหาร
จัดการ และการพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมสรุปวิเคราะห์
ผลการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ตาม Core Learning Outcomes และจัดกลุ่มโรงเรยีนตาม
ระดับความสำเร็จของผลการดำเนนิงาน   
    1.3 ผลการสรุปบทเรียน/ถอดบทเรียน ปัจจัยความสำเร็จ
ของการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบของโรงเรียนในโครงการ 
รวมถึงองค์ความรู้ สื่อ และนวัตกรรมที่ได้จากการดำเนินการ
ของโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานในอนาคต 

1.4 สรุปงบประมาณทีส่นับสนุนให้โรงเรยีนเป็นรายโรง  
    1.5 เอกสาร วารสาร สื่อต่างๆ ที่ใช้ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ของตลอดโครงการ (ถ้ามี) 
    1.6 ประเด็น ข้อมูล ภาพ สื่อประเภทต่าง ๆ  หรือเอกสาร
อื่น ๆ ท่ีสอดคล้องและเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการ
ตามแผนการดำเนินงาน กิจกรรมของโครงการ และผลผลติ 

เอกสารทุกรายการ 
ส่งจำนวน 2 ฉบับ  
พร้อมแผ่นซดีีข้อมูล 
หรือแฟลชไดร์ฟ 
ที่ประกอบด้วยไฟล์  
Word และ PDF 
จำนวน 2 ช้ิน  

ภายใน 31 พฤษภาคม 
2564 เบิกจ่าย
งบประมาณภายใน  
15-30 วัน หลังส่ง
รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการฉบับสมบรูณ์ 
และคณะกรรมการตรวจ
รับเห็นชอบกับรายการ 
 
หมายเหตุ : สามารถส่ง
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้ กสศ. ช่วยพิจารณา
ความครบถ้วนของ
รายงานก่อนนำส่ง 
ฉบับจริงได ้
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งวดที่  รายการผลงานที่ส่งมอบ จำนวน กำหนดส่ง 
ผลลัพธ์ของโครงการที่ระบุไว้ในแต่ละช่วง 
2. นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการรายงาน
ฉบับสมบรูณ์เพื่อปิดโครงการ ต่อคณะอนุกรรมการการกำกับ
ทิศทางโครงการ ตามวันและเวลาที่ กสศ. กำหนด 
3. รายงานการเงินงวดที่ 2 พร้อมสำเนาบญัชีธนาคารที่ปรับ
สมุดเงินฝากครั้งล่าสดุ 
4. รายงานสรุปผลเงินเพื่อปิดโครงการ พร้อมสำเนาบัญชี
ธนาคารที่ปรับสมุดเงินฝากครั้งล่าสุด สำเนาการเงินงวดที่ 1 – 
ปัจจุบัน และ Teller payment (ในกรณีที่โครงการใช้
งบประมาณไม่หมด) 
5. รายงานสรุปผลการตรวจสอบการรับรองการใช้จ่ายเงิน 
โดยผู้ตรวจสอบบัญชีของงวดที่ 2 และ งวดที่ 3 ปิดโครงการ 
พร้อมหลักฐาน ผู้ตรวจสอบบัญชรีบัอนุญาต  
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ส่วนที่ 3 รายละเอียดผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงาน 
 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าโครงการ) 

1.1 ผู้บริหารสูงสุดองค์กร ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร    ผู้รับทุน 
      ตำแหน่ง ประธานมูลนิธิโรงเรียสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
1.2 นางสาวนพวรรณ คำยวง     ผู้ผิดชอบโครงการ  
      ตำแหน่ง ผู้จัดการมูลนิธิโรงเรียสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

 
  

2. คณะทำงาน   
1. นางสาวศิริรัตน์ คำจูกัลย์ ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการ (Maker Coach) จัดการโครงการ

และให้คำปรึกษาโค้ชในการทำงานร่วมกับโรงเรียนโดยรวม 
2. นางอรทัย สายสืบ ตำแหน่ง นักวิชาการ (Maker Coach) ประสานงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเชียงใหม่ และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
3. นายสมศรี หล้าบุดดา ตำแหน่ง นักวิชาการ (Maker Coach) ประสานงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาลำพูน และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
4. นางสาวอารยา สุวรรณอาศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการ (Maker Coach) ประสานงานเขตพ้ืนที่

การศึกษานครปฐม และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 
5. นางสาวลัดดา กุลพรพิพัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการ (Maker Coach)ประสานงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนที่ร่วมโครงการ 

 
…………………………………..………………………………………………………………….……………………………..……………….……………………………..……………….…… 

 
 

 

 

 

 

 



ฉบับแนบท้ายสัญญา 

33 
 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

1. ข้อมูลรายละเอียดรายชื่อโรงเรียนในโครงการ 
2. ประวัติและผลงานผู้รับผิดชองโครงการและคณะ  
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เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา 

1 เทศบาลวัดศรีปิงเมือง ขนาดกลาง 408 เทศบาล 20 วัดนางคุ่ม ขนาดกลาง 140 เขต 1 

2 สหมิตรวิทยา ขนาดกลาง 443 เขต 6 21 วัดละมุด(ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) ขนาดกลาง 148 เขต 1 

3 เจ้าฟ้าอุบลรตัน ์ ขนาดกลาง 289 เขต 3 22 วัดค่าย(เล็กจุฬาประชานุสรณ์) ขนาดกลาง 188 เขต 1 
4 เซนต์โยเซฟ แม่แจม่ ขนาดกลาง 325 เขต 5 23 วัดอินกัลยา ขนาดกลาง 173 เขต 1 
5 บ้านปลาดาว ขนาดกลาง 159 เขต 2 24 วัดกลางคลองสระบัว ขนาดกลาง 193 เขต 1 

ลำพูน 25 วัดหนองบัว  124 เขต 1 

6 บ้านหว้ยไซ ขนาดกลาง 174 เขต 1 26 วัดปากคลอง(ประชามหาราช) ขนาดกลาง 147 เขต 1 

7 วัดนครเจดีย ์ ขนาดกลาง 122 เขต 1 27 สุพรรณสนิทวงศ์พิทยา ขนาดกลาง 224 เขต 1 

8 เทศบาลตำบลบ้านธิ ขนาดกลาง 309 อบจ 28 วัดดอนพุตซา ขนาดกลาง 192 เขต 1 

นครปฐม 29 บ้านเชียงรากน้อย  150 เขต 2 
9 วัดนิลเพชร ขนาดกลาง 178 เขต 2 30 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) ขนาดกลาง 441 เขต 2 

10 วัดบัวหว่ัน ขนาดกลาง 137 เขต 2 31 วัดตลาด(อุดมวิทยา) ขนาดกลาง 345 เขต 2 

11 วัดศิลามลู ขนาดกลาง 204 เขต 2 32 วัดคงษา(ประชา-รัฐอุปภมัภ์) ขนาดกลาง 182 เขต 2 

12 วัดไผหู่ช้าง ขนาดกลาง 253 เขต 2 33 รอซ๊ด ี ขนาดกลาง 357 เขต 2 

13 วัดใหม่สุคนธาราม ขนาดกลาง 230 เขต 2 34 วัดจรเขไ้ล ่ ขนาดกลาง 195 เขต 2 

14 วัดงิ้วราย ขนาดกลาง 184 เขต 2      

15 วัดบ่อตะกั่ว ขนาดกลาง 130 เขต 2      
16 วัดทรงคนอง ขนาดกลาง 224 เขต 2      

17 วัดปรีดาราม ขนาดกลาง 272 เขต 2      

18 วัดเชิงเลน ขนาดกลาง 148 เขต 2      

19 บ้านคลองโยง ขนาดกลาง 167 เขต 2      

เอกสารแนบ 1 ข้อมลูรายละเอียดรายช่ือโรงเรียนใน
โครงการ 
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เอกสารแนบ 2 ประวัตแิละผลงานผู้รับผดิชองโครงการและคณะ 

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริรัตน์    คำจูกัลย์    
คุณวุฒิ     ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต เอกการศึกษานอกระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  
ที่อยู่   มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 71/11 ถ.เวียงพิงค์ ต.ช้างตลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่             

 50100   
โทรศัพท์   089-554-8847  อีเมล์  Sirirat-cm@schsf.org  แอพพลิเคชั่นไลน์  LINE ID Somyayaa 
 
ประสบการณ์   

ด้านการเป็นโค้ช 

- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ STEAM Design Process กับครูผู้สอน และ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ 60โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่เป็นMaker coach ที่ดูแลโรงเรียนนำ
ร่อง Plot school 7 โรงเรียนและ Maker coach ในศูนย์สาธิตสาขาเชียงใหม่ 3 ปี 

- หัวหน้า Maker coach ในการลงพ้ืนที่มูลนิธิสตาร์ฟิชคันทรีโฮมในการลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำภายใต้

โครงการ กสศ.ด้านการเรียนการสอน 1 ปี 

 
ด้านการนิเทศ  ติดตาม 

- ครูประจำระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน 4 ปี 

- ครูประจำระดับอนุบาล การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม 3 R ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรี
โฮม รวมถึงการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL 4 ปี 

- Maker coach ที่จัดกิจกรรมแก่นักเรียนทั้งในในมูลนิธิ และ นักเรียนทั่วไปที่เข้ามาทำกิจกรรม 
Makerspace ที่ศูนย์สาธิตเชียงใหม่ ผ่านการใช้กระบวนการ STEAM Design Process และแนะนำการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ PBL 3 ปี 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

- นิเทศติดตามการดำเนินงานภายใต้โครงการ Starfish Maker โรงเรียนนำร่อง7โรงเรียน Plot school 1ป ี
- ทำงานร่วมกับโรงเรียนภายใต้โครงการ StarfishMaker  MOU  ในพ้ืนที่ สพป.เชียงใหม่ 60โรงเรียน 3 ปี 

 
 

mailto:Sirirat-cm@schsf.org
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ด้านการบริหารจัดการ 

- ให้คำแนะนำการจัดการทรัพยากร เวลา ในการดูแลห้องกิจกรรมของศูนย์สาธิต ให้ความช่วยเหลือ

โรงเรียนที่สนใจในการจัดพ้ืนที่นักสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ และเกิดขึ้นได้จริง ตามแต่ละบริบทของ

โรงเรียน 3 ปี 

ด้านอ่ืนๆ 

- การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach),การจัดการ
เรียนการสอนแบบ(Active Approach),การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ(STEAM) 6ปี 

      -    ผลิตสื่อการสอนระดับประถมวัยทั้งสื่อทำมือและสื่อออนไลน์ 10 ปี 
      -    แอดมินเพจ Starfish Labz , Starfish-academy 1ปี 
      -    สร้างบทเรียนออนไลน์ใน Starfish Labz 1 ปี 
      -    จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการสอน อาทิเช่น  แอพพลิเคชั่น Plickers แอพพลิเคชั่น  

Google Jamboard การสร้าง Board Game เพ่ือการศึกษา 1 ปี 
      -    สามารถตัดต่อ VDO เพ่ือสรา้งสื่อการสอน 3 ปี 
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ชื่อ-สกุล    นางสาวอรทัย  สายสืบ   
คุณวุฒิ    ปริญญาตรี 
ที่อยู่     128/38 ม.9 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่   
โทรศัพท์  093-1426396 อีเมล์ orathai-mt@schsf.org แอพพลิเคชั่นไลน์ 0931426396 
 

ประสบการณ์   

ด้านการเป็นโค้ช 
      ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ STEAM Design Process กับครูผู้สอนและ
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการ สนับสนุนและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรม รวมถึงการนำ  STEAM Design 
Process ไปบูรณาการปรับใช้กับสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพ่ือให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนด้านการเรียนการสอน 
 

ด้านการนิเทศ  ติดตาม 
    - ดูแลติดตามผลโรงเรียนที่ได้นำกระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้ในโรงเรียน จ.เชียงราย 10 
โรงเรียน 
   - ดูแลติดตามผลโรงเรียน MOU ในพ้ืนที่เชียงใหม่ เขต 3 จำนวน 11 โรงเรียน 
   - ดูแลติดตามผลโรงเรียน MOU ในพ้ืนที่เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน  6โรงเรียน 
   - ดูแลติดตามผลโรงเรียนที่ได้นำกระบวนการ STEAM Design Process ไปใช้ในโรงเรียน ในโครงการสนับสนุน
การพัฒนาครูและโรงเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (กสศ.) เชียงใหม่ เขต 2 จำนวน 7 
โรงเรียน 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
     เป็นวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร  ผู้อำนวยความสะดวกในการจัดอบรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครูพระสอน
ศีลธรรม นักศึกษา และนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
 
ด้านการบริหารจัดการ 
       การจัดการทรัพยากรและเวลา ในการดูแลห้องกิจกรรมของศูนย์สาธิต ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่สนใจใน
การจัดพ้ืนที่นักสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ และเกิดขึ้นได้จริง ตามแต่ละบริบทของโรงเรียน 
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ด้านอ่ืนๆ 
      - การจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ STEAM Design Process และ PBL 
      - จัดทำคอสการศึกษาออนไลน์ใน Starfish Labz 
      - จัดทำวีดีโอและบทความ App Seesaw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉบับแนบท้ายสัญญา 

39 
 

ชื่อ-สกุล  นายสมศรี  หล้าบุดดา  
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี (วท.บ.)  ป.บัณฑิตวิชาชีพครู 
ที่อยู่  149  ม.4 ต.สบเปิง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0848469330   อีเมล์ somsri-cm@scshg.org แอพพลิเคชั่นไลน์ somsri_labudda 
 
ประสบการณ์   
ด้านการเป็นโค้ช 
 ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ STEAM design process กับครูผู้สอน และ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนที่ร่วมโครงการ และแนวทางการสร้าง และใช้พื้นที่นักสร้างสรรค์ (Makerspace) เพ่ือพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้ เรียน  แนวทางการทำแผนบูรณาการร่วมกับกระบวนการ STEAM design 
process 
 
ด้านการเรียนการสอน 
 -  ประสบการณ์ทำงานด้านการสอน ปี  2555 -2562 ในระดับชั้นป.6 - ม.6 ในรายวิชาหลัก คือ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อ่ืน ๆ เช่น สังคม ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย ศิลปะ จัดการ เรียนรู้
หลากหลาย แบบ เช่น Active Learning การสอนคิด(Thinking school) การบูรณาการ STEM   
 -  โค้ชมูลนิธิ 
 
ด้านการนิเทศ  ติดตาม 
 เป็นโค้ชให้คำแนะนำ และติดตามประเมินผล ร่วมกับโรงเรียน  MOU  ในแต่ละพ้ืนที่ จำนวน  11 
 โรงเรียน คือ โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 จำนวน 5 โรงเรียน จังหวัดลำพูนเขต 1 จำนวน 2 
 โรงเรียน และ จังหวัดลำพูนเขต 2 จำนวน 4 โรงเรียนด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 เป็นวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการจัดอบรม พัฒนา บุคลากรทางการ
 ศึกษาของมูลนิธิ โรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม นอกจากนี้เคยเป็นวิทยากรอบรมร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 และสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
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ด้านการบริหารจัดการ 
 การจัดการทรัพยากร เวลา ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ทำ MOU  ร่วมในการจัดพ้ืนที่นักสร้างสรรค์ 
(Makerspace) ให้เป็นประโยชน์ และเกิดขึ้นได้จริง ตามแต่ละบริบทของโรงเรียน มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแล 
การจัดการบริหาร โครงการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน เช่น โครงการโรงเรียนสีขาว สภานักเรียน ชุมนุม โรงเรียน
คุณธรรม 
 
ด้านอ่ืน ๆ 

- การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google  
Classroom แอพลิเคชัน Keynote, Pages, iMovie 
- การเขียนคอสอบรมออนไลน์ ในเพจ Starfish Labz 
- การจัดตกแต่งสถานที่ 
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ชื่อ-สกุล  นางสาวอารยา  สุวรรณอาศน์     
คุณวุฒิ  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ้านจอมบึง 
ที่อยู่  4/4 หมู่ 2 ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000 
โทรศัพท์ 084-1218381  อีเมล araya-sk@schsf.org  แอพพลิเคชั่นไลน์ kraten28 
 
ด้านการเป็นโค้ช 

- ให้คำแนะนำการออกแบบการจัดการเรียนรู้ Active Learning  
- การออกแบบพื้นที่การเรียนรู้แบบ maker Space และการใช้กระบวนการ STEAM Design Process 

ด้านการเรียนการสอน 

- ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
- ครูผู้สอน ระดับชั้นอนุบาล 1-3 
- โค้ชให้กับนักเรียนในมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมและโรงเรียนที่ทำ MOU กับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช

คันทรีโฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมแบบใช้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแบบ
บูรณาการ STEM  หรือ PBL  

ด้านการนิเทศ  ติดตาม 

- ทำงานกับโรงเรียนที่ร่วมความร่วมมือ MOU ของ สพป.สมุทรสาคร จำนวน 10 โรงเรียน 
ด้านการพัฒนาบุคลากร 

- เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Makerspace) ให้กับโรงเรียนที่ทำ MOU กับ
มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

- เป็นวิทยากรอบรมการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ (Makerspace) พ้ืนที่ สพป.สมุทรสาคร 10 โรงเรียน 
ด้านการบริหารจัดการ 

- วางแผนและจัดการการลงพ้ืนที่ให้คำแนะนำโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่สนใจในการจัดพ้ืนที่นัก
สร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ และเกิดขึ้นได้จริง ตามแต่ละบริบทของโรงเรียน 

ด้านอ่ืน ๆ 

- ประสานงานการจัดทำวิดีโอเพ่ือเผยแพร่ใน Starfishlabz กับ inskru  
- จัดทำวิดีโอและคู่มือการใช้ GoSoapBox 
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ชือ่-สกุล นางสาวลัดดา กุลพรพิพัฒน์ 

คุณวุฒิ ศศ.บ. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบประยุกต์ศิลป ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ที่อยู่ 34/2 หมู่ 7 ตําบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 

โทรศัพท์ 0657246317 อีเมล์ Ladda-mt@schsf.org แอพพลิเคชั่นไลน์ Leedalay 

 

ประสบการณ์ 

ด้านการเป็นโค้ช 

เป็นMaker Coach และนักพัฒนาครูให้คําแนะนํา ให้กับนักเรียน ครู และนักการศึกษา เกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ Makerspace 

 

ด้านการเรียนการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ STEAM ผ่าน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ STEAM design Process & Active Learning 

 

ด้านการนิเทศ ติดตาม 

เป็นผู้อํานวยความสะดวก ในการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ ฟิชคันทรีโฮม 
นิเทศติดตามโรงเรียนในเครือ MOU ปี 2561 จํานวน 60 โรงเรียน และในปี 2562-ปัจจุบัน รับผิดชอบ
โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทั้งหมด 13 โรงเรียน 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

เป็นวิทยากร ผู้ช่วยวิทยากร หรือเป็นผู้อํานวยความสะดวก ในการจัดอบรม พัฒนา บุคลากรทางการศึกษา
ของมูลนิธิ โรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ 
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ด้านการบริหารจัดการ 

จัดทรัพยากร ให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่สนใจการจัดพื้นที่สร้างสรรค ์Makerspace ตามบริบทของโรงเรียน 

 

ด้านอ่ืนๆ 

สร้างสื่อดิจิทัลทางการศึกษา และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสู่การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉพาะบุคคล 

 




