
                  
แบบเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ปีงบประมาณ  ๒๕๖5 

โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
โครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP2) 

 

หน่วยงาน โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวพรสุดา  แสงงาม 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง              โครงการใหม่     งานประจ า 

ส่วนที่  1  ความเชื่อมโยง/ความสอดคล้อง 
ความสอดคล้องนโยบาย ๓  มาตรฐานการศึกษา 
         มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
             1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
               1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการค านวณ  
               2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
    และแก้ปัญหา 
               3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
               4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
               5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
             1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
               1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
               2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
               3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
               4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
        มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
               2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
               2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
               2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
               2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
               2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
       มาตรฐานที่ 3  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวรการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
               3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
               3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
               3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ  



                          เรียนรู้                        
      จุดเน้นมาตรฐานสากล 
              เป็นเลิศวิชาการ             สื่อสาร 2 ภาษา             ล้ าหน้าทางความคิด    
               ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์               รว่มรับผิดชอบสังคมโลก 
ความสอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน  
  กลยุทธ์ที่ ๑ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ ๒ : พัฒนาคุณภาพนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ ๓ : ส่งเสริมครูอาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ : บูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ส่วนที่  2  สรุปเนื้อหาส าคัญของโครงการ  
 

หลักการและเหตุผล   
 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 11 ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  เป้าหมาย คน
ไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพเพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรม เป็น
ผู้ที่มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) ซึ่งภายใต้
โครงการนี้มีมาตรการช่วยสนับสนุนให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก้าวสู่ความส าเร็จที่ยั่งยืนใน  5 ด้าน ได้แก่ 1.Q–
Coach ทีมเพ่ือนร่วมทางช่วยจุดประกาย เปิดประเด็น ริเริ่มการจัดกระบวนการช่วยเหลือ 2.Q-PLCs เสริมสร้าง
ชุมชนครูที่เข้มแข็ง น าประเด็นพัฒนาไปสู่การเรียนการสอนนักเรียน 3.Q-Info ป้อนข้อมูลแก่ผู้บริหาร ทีมท างาน
ของโรงเรียนส ารวจสถานะนักเรียน และเกิดระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศ ลดภาระธุรการ 4.Q-Goal เป้ากระตุ้น
การมีส่วนร่วม ของบุคลากรและชุมชน ตรงตามประเด็นเป้าหมายคุณภาพ  Q-Goal แต่ละภาคเรียน และ 5.Q-
Networkเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้ามโรงเรียน เรียนรู้จากเพ่ือนที่Q-Goal ก้าวหน้าต่อไป  

ดังนั้นโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยาจึงตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้มีการพัฒนาโรงเรียน     
คุณภาพต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งตอบสนองลดความเลื่อมล้ าและได้เ ข้าร่วม
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2.)วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือด าเนินการให้โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้ง
ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และด้านการจัดการเรียน และการสอน เพ่ือให้
นักเรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียนสูงขึ้น รวมทั้ง
ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และทักษะ
ในการด าเนินการต่อเนื่องหลังจบโครงการ 
3.)เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 
School Approach) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ร้อยละ80 
  2. โรงเรียนมีเป้าหมาย (School Goal) และแผนในการพัฒนาที่ท้าทายและชัดเจน (High 
Expectation)มเพ่ือพัฒนาทุกคนในด้านต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครองได้ ร้อยละ80 



  3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน (Classroom) แบบ Active Learning ทุก
ห้องเรียนในระดับร้อยละ80 
  4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ (Info) ผู้บริหารและครูสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน 
ร้อยละ80 
  5. โรงเรียนมีการใช้ชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ร้อยละ80 
  6. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
ร้อยละ80 
  7. โรงเรียนมีเครือข่าย (Network) การเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน ร้อยละ80 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
  1. โรงเรียนมีการด าเนินการเพ่ิมขีดสมรรถนะในการพัฒนาครูและโรงเรียนทั้งระบบ (Whole 
School Approach) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  2. โรงเรียนมีเป้าหมาย (School Goal) และแผนในการพัฒนาที่ท้าทายและชัดเจน (High 
Expectation)มเพ่ือพัฒนาทุกคนในด้านต่างๆ ร่วมกับผู้ปกครองได้  
  3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นเรียน (Classroom) แบบ Active Learning ทุก
ห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษา และขยายผลไปทุกห้องเรียนในโรงเรียน โดยนักเรียนให้เกิด สมรรถนะในศตวรรษที่ 
21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน โดยเทียบเคียงกับ core learning outcome ที่
กสศ. ก าหนด  
  4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ (Info) ผู้บริหารและครูสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนานักเรียน 
และสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูและนักเรียนรู้เป้าหมายของแต่ละบทเรียนและวัดผลได้ด้วยตนเอง  
  5. โรงเรียนมีการใช้ชุมชนเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิชาชีพ (Professional Learning Community: 
PLC) อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองของครู (ทั้งโรงเรียน) เพ่ือพัฒนาการ จัดการ
เรียนการสอนและคณุภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  
  6. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส าหรับเด็ก เช่น ชี้วัดจากอัตราการ ออก
กลางคัน ผลการเรียนรู้ของเด็กที่พัฒนาขึ้นเป็นรายบุคคล รวมทั้งการเห็นคุณค่าในตนเอง และอ่ืนๆ  
   7. โรงเรียนมีเครือข่าย (Network) การเรียนรู้ภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียน และเครือข่าย 
การมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ผลที่คาดว่าจะเกิด  
  1.โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองท้ังระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้านการ
บริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และด้านการจัดการเรียน และการสอน  
  2.นักเรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียน
สูงขึ้น  
  3.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย  
  4.โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และทักษะในการด าเนินการต่อเนื่องหลังจบโครงการ 
 
 
 



 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ 

  1.ผู้บริหารและครู 

  2.นักเรียน 

  3.ผู้ปกครองและชุมชน 

4.)ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ 1 ต.ค.2564-30 ก.ย.2565 

ส่วนที่  3  กิจกรรมและงบประมาณ 
กิจกรรม เป้าหมายเชิงปริมาณ ประมาณการงบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.การบริหารจัดการ
โรงเรียนตามมาตรการ 
5Q /4P 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

22,600 1ต.ค.64-30
ธ.ค.64 

ผู้บริหาร และครู 

 

2.KM+Network ครูร้อยละ80 7,400 มีนาคม65 ผู้บริหารและครูแกน
น า 

3.การจัดการเรียนรู้ 
Active Learning 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตาม Core Learning 
Outcome 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

7,000 1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูทุกท่าน 

4.การพัฒนาครูให้มี
ทักษะการจัดการ
เรียนรู้ Active 
Learning 
,Developmental 
Evaluation 
(DE),Safe School 
และจัดท าการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
(best practice)  

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

3,000 1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูทุกท่าน 

5.การพัฒนานักเรียนให้
มีทักษะที่จ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21 ตาม 
Core Learning 
Outcome 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

4,000 1ต.ค.64-30
ก.ย.65 

ครูทุกท่าน 

6.การพัฒนาบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้และปลอดภัย 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

6,000 1ต.ค.64-30
ธ.ค.64 

ผู้บริหารและครู 



7.ยุวนวัตกรสร้างชาต ิ
(อสม.ด้านการศึกษา 
หรือครูชาวบ้าน)/
หลักสูตรฐานสมรรถนะ
และแผนกิจกรรม          
การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

30,000 ธ.ค.64-ม.ค.
65 

ผู้บริหารและครู 

8.ห้องปฏิบัติการ
ประดิษฐ์คิดค้น
(Fabstudio mini 
studio) 

ครูและนักเรียนร้อยละ
80 

28,000 1พ.ย.-5พ.ย.
64 

ครูคมศักดิ์  
ครูพัฒนศักดิ์ 
ครูพรสุดา 

รวมวงเงิน  108,000   
 
 ๑) ค่าใช้จ่าย   

        เงินอุดหนุน  ..............     บาท  
        เงินบริจาค   …………….       บาท  
        เงินระดมฯ        …………….     บาท  
        เงินผู้เข้าร่วมโครงการ      …………….    บาท  
        เงินอ่ืน ๆ (โครงการTSQP2)             108,000บาท (ได้รับมาแล้ว28, 000) 

 2) ประมาณการค่าใช้จ่าย  

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายงบประมาณ 
งบประมาณ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 

1. กิจกรรมที่1การบริหารจัดการโรงเรียนตาม
มาตรการ 5Q /4P 
-วัสดุส านักงาน 

  22,600 22,600 

2. กิจกรรมที่2KM+Network 
-วัสดุส านักงาน 

  7,400 7,400 

3. กิจกรรมที่3การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
ตาม Core Learning Outcome 
-วัสดุส านักงาน 

  7,000 7,000 

4. กิจกรรมที่4การพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning ,Developmental 
Evaluation (DE),Safe Schoolและจัดท าการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(best practice) 
-วัสดุส านักงาน 

  3,000 3,000 

5. กิจกรรมที่5การพัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21 ตาม Core Learning Outcome 
-วัสดุส านักงาน 

  4,000 4,000 



6. กิจกรรมที่6การพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การเรียนรู้และปลอดภัย 
-วัสดุส านักงาน 
- วัสดุก่อสร้าง 
-วัสดุส านักงาน 

  6,000 6,000 

7. 7.ยุวนวัตกรสร้างชาต ิ
(อสม.ด้านการศึกษา หรือครูชาวบ้าน)/หลักสูตร
ฐานสมรรถนะและแผนกิจกรรมการเรียนรู้ฐาน
สมรรถนะ 
-วัสดุส านักงาน 

5,000  25,000 30,000 

8. 8.ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์คิดค้น(Fabstudio mini 
studio) 
- วัสดุก่อสร้าง 

4,000  24,000 28,000 

 
3) การประเมินผล   

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล  

เกณฑ์การประเมิน  

1.นักเรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูงขึ้น 

แบบประเมินผล ผ่านร้อยละ80 

2.ครไูด้รับการพัฒนาตนเอง มีทัศนคติ และทักษะที่ดีขึ้น แบบประเมินผล ผ่านร้อยละ80 
3.โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองท้ังระบบโรงเรียน 
(Whole School Approach) 

แบบรายงานผลโครงการ ผ่านร้อยละ80 

 
 
 4) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
   1.โรงเรียนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองทั้งระบบโรงเรียน (Whole School Approach) ทั้งด้าน
การบริหารจัดการโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ และด้านการจัดการเรียน และการสอน  
   2.นักเรียนเกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสัมฤทธิ์ผลทางการ
เรียนสูงขึ้น  
   3.นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาเต็มตามศักยภาพและปลอดภัย  
   4.โรงเรียนมีวัฒนธรรมองค์กร ทัศนคติ และทักษะในการด าเนินการต่อเนื่องหลังจบโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ลงชื่อ เสนอโครงการ                    ลงชื่อ ผู้รับรองโครงการ   
        (นางสาวพรสุดา  แสงงาม)                                   (นายบัณฑิต  บุญเพชร) 
    หัวหน้าโรงเรียนพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง (TSQP2)      หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 ความเห็นของหัวหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 ................................................................................ ...........................................................................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางสาวกาญจนา  หงษ์โต)  
                                                        หวัหน้างานแผนงานโรงเรียน 
 
 
 ความเห็นของรองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ............................................................................................................................. ..............................                             
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นางวลีรัตน์ ศิโรรัตน์ธัญโชค)  
                                               รองผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
 
 
 ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                อนุมัติ                                  ไม่อนุมัติ         
                 อ่ืน ๆ ระบ.ุ............................................................................................................................ ..  
 
 
                                                 ลงชื่อ     

                (นายบุญเลิศ  แสวงทอง)  
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา 
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