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 ขอเสนอโครงการวิจัยปฏิบัติการ 
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตอเน่ือง  

(School Quality Improvement Program “sQip”)  

1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันเปนที่ตระหนักกันดีวาระบบการศึกษาไทยขาดคุณภาพตลอดจนมีความเหลื่อมล้ําในการ
ที่เด็กและเยาวชนจะเขาถึงโอกาสทางการศึกษา  นักเรียนอายุ    15 ปของโรงเรียนใหญในเขตเมืองมีทักษะ
พื้นฐานดานอานเอาความและการคิดคํานวณกาวหนากวานักเรียนวัยเดียวกันของโรงเรียนในเขตชนบทโดย
ความแตกตางมากถึง 2-3 ปการศึกษา  สวนหน่ึงของปญหาอาจอยูที่ในเขตชนบทมีโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาด
ความพรอมจํานวนมากที่ตองดูแลนักเรียนสวนใหญที่มีฐานะยากจนหรือมีความเสี่ยงสูง  ประกอบกับแนวโนม
ดานประชากรที่จะมีจํานวนเด็กรุนใหมจาํนวนนอยลงสงผลใหจํานวนนักเรียนตอโรงเรยีนมีจํานวนลดลง  แตใน
ขณะเดียวกันในเขตชนบทก็ยังมีโรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนตอโรง 200-500 คน) ที่แมจะตองดูแล
นักเรียนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมใกลเคียงกันแตก็มีศักยภาพที่จะเปนสถานศึกษาหลักของทองถ่ิน
ระดับตําบลตอไป  ปจจุบันโรงเรียนขนาดกลางดังกลาวมีจํานวนประมาณ 6,800 โรง นักเรียนจํานวน 
2,045,000 คน (รอยละ 27 ของประชากรนักเรียน 0

1)  นักเรียนสวนใหญเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน (จํานวนประมาณ 1,615,000 คน คิดเปนรอยละ 29.4 ของประชากรนักเรียนระดับ
เดียวกัน)  ทั้งน้ีนักเรียนในโรงเรียนเหลาน้ีมีแนวโนมที่จะออกจากระบบการศึกษาเร็วและมักไมศึกษาตอถึง
ระดับอุดมศึกษา  การพัฒนาโรงเรียนกลุมเปาหมายดังกลาวจึงมีศักยภาพที่จะแกไขปญหาทั้งในดานคุณภาพ
การศึกษาพรอมไปกับลดความเหลื่อมล้ําอีกทั้งสามารถเปนโอกาสการเตรียมความพรอมของแรงงานรุนใหมให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  

จากการทบทวนองคความรูพบวาการพัฒนาการเรียนการสอนที่มีโอกาสไดผลลัพธที่ย่ังยืนและมี
ศักยภาพที่จะขยายผลในระดับชาติควรเปนการพัฒนาโรงเรียนทั้งองคกร (Whole-school approach)  อาศัย
พลังประสิทธิผลรวมหมูของครูทั้งหมด (Collective teacher efficacy2)  โดยมี เปาหมายสําคัญที่การ
เปลี่ยนแปลงปฏิบัติการในช้ันเรียน  การสรางขีดความสามารถในภาพรวมของโรงเรียน และการมีแรงกระตุน
จากภายนอกที่เหมาะสม2

3  การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและตอเน่ืองหากเปนการริเริ่มดําเนินงานโดยความ
สมัครใจของผูบรหิาร ครูและบรรดาบุคลากรของโรงเรียนเอง  สําหรับการกระตุนจากภายนอกน้ันพบในหลาย
รูปแบบหากแตควรประกอบดวยแรงกดดันกับแรงสนับสนุนสงเสริมที่สมดุลกัน  การพัฒนาโดยสมัครใจ
ดังกลาวควรสอดคลองกับการพัฒนาที่โรงเรียนดําเนินการอยูแลวและโรงเรียนควรมีเวลาดําเนินงานอยาง
ตอเน่ืองไมพะวักพะวงถึงนโยบายที่เปลีย่นแปลงบอยๆ  ในการจัดสงเสริมตอเน่ืองเปนระบบน้ันสามารถจัดข้ึน
ในรูปของระบบรับรองคุณภาพ (Accreditation) ซึ่งมีหลักฐานปรากฏวามีสถาบันรับรองคุณภาพโรงเรียน
หลายสถาบันดําเนินงานอยูในหลายประเทศทั่วโลกเปนที่นิยมของบรรดาโรงเรียนที่มุงพัฒนาคุณภาพการเรียน
การสอนสมัครเขาสูรับการรบัรองโดยมีการรับรองผลอยางเปนระบบแบบแผนสรางความนาเช่ือมั่นตอโรงเรียน

1 เฉพาะโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  
2 Hattie, J. (2012).  Visible Learning for Teachers: Maximizing impacts on learning, New York, NY: And Hattie 
J. (2016), Mindframes and Maximizers, 3rd Annual Visible Learning Conference held in Washington D.C. 
3 OECD (2015), Education Policy Outlook 2015 : Making Reforms Happen, OECD Publishing, Chapter 9 
pp.155-170. 
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ที่ไดรับการรับรองน้ันๆ  การรับรองคุณภาพโดยสมัครใจต้ังอยูบนหลักคิดทางวิชาการ 3

4ที่สงเสริมใหแตละ
โรงเรียนพัฒนาแขงขันกับตนเอง (Growth) อยางตอเน่ืองมากกวาการ“สอบผาน”มาตรฐานข้ันตํ่า 

ในกรณีประเทศไทยแมยังไมมีระบบรับรองคุณภาพโดยสมัครใจดังกลาวแตก็มีพัฒนาการที่
เทียบเคียงไดของระบบรับรองคุณภาพสถานพยาบาลซึ่งดําเนินงานโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องคการมหาชน) ซึ่งพัฒนาข้ึนจากโครงการวิจัยที่สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)รวมกับ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.) ริเริ่มพัฒนาข้ึนต้ังแตพ.ศ. 2541 ตอมาโครงการวิจัยดังกลาวประสบ
ผลสําเร็จจนยกฐานะข้ึนเปนองคการมหาชนในปพ.ศ. 2552 เรียกช่ือยอวา “สรพ.”  กรณีศึกษา สรพ. จึง
สามารถเปนวิสัยทัศนและตัวแบบของการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพสถานศึกษา 

ทํานองเดียวกับวิวัฒนาการดานสาธารณสุข  แมระบบรับรองคุณภาพจะมีกรณีสถาบันรับรอง
ของนานาชาติเปนตัวอยาง  แตการนําระบบและมาตรฐานจากตางประเทศเขามาใชกับโรงเรียนในประเทศไทย
โดยตรงยอมมีความเสี่ยงสูงเน่ืองจากความแตกตางของระบบการศึกษาและโดยเฉพาะอยางย่ิงบริบทของ
โรงเรียนในชนบทรวมถึงพื้นที่ยากลําบากในเมือง  นอกจากน้ันกระบวนการพัฒนาที่โรงเรียนริเริ่มขับเคลื่อน
โดยสมัครใจยังเปนกระบวนทัศนใหมที่จําเปนตองพัฒนาองคความรูเพื่อใหแนวทางทั้งหมดขางตนกาวหนาไป
ไดอยางมีประสิทธิภาพ   

จากหลักการและเหตุผลดังกลาวมาแลว สกว.จึงไดสนับสนุนทุนเบื้องตนใหสํานักงานสงเสริม
สังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน(สสค.) ทบทวนองคความรู ตรวจสอบความเปนไปได และพัฒนา
โครงการวิจัยปฏิบัติการข้ึน  โดยไดพบวาแนวคิดระบบรับรองคุณภาพโรงเรยีนมีความเปนไปได  แตจะเปนตอง
พัฒนาเปนข้ันตอน  โดยกอนที่จะพัฒนาระบบรับรองรวมถึงวิธีการและมาตรฐานน้ัน  สสค.ศึกษาแนวทาง
สงเสริมใหโรงเรยีนสมัครใจทีจ่ะรวมโครงการพัฒนาตนเองซึง่จะมีการทดสอบมาตรการตางๆอันจะเปนพื้นฐาน
นําไปสูการพัฒนาระบบรับรองในระยะตอไป  จาการประชุมรวมกับผูบริหาร ครู และบุคลากรในพื้นที ่ 
ตลอดจนการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน  แนวคิดดังกลาวไดรับการตอบรับดวยดี 

2. วัตถุประสงค 

โครงการวิจัยปฏิบัติการน้ีเปนระยะแรกของการพัฒนาระบบรับรองคุณภาพโรงเรียนในพื้นที่
ยากลําบากมุงหวังที่จะทดสอบการดําเนินการเพ่ือยืนยันหรือปฏิเสธความเปนไปไดของแนวทางสงเสริมให
โรงเรียนพัฒนาตนเองและความเปนไปไดของการรับรองผลความกาวหนาอยางเปนระบบ  โดยดําเนินงาน
กับโรงเรียนจํานวนมากพอสมควรไปพรอมกัน (รวมประมาณ 200 โรง)   

2.1 เพื่อสรางองคความรูจากการปฏิบัติการจริงของการพัฒนาโรงเรียนที่รวมขับเคลื่อนไปพรอมกัน
จํานวนมาก โดยสอบทานชุดมาตรการ(จํานวน 5 องคประกอบ)  ตลอดจนคนหาปจจัยขับ
เคลื่อนที่จําเปนและสามารถดําเนินงานไดจริงดวยความประหยัด 

4 Kamenetz, A. (August 13, 2015).  5 Big Ideas That Don't Work In Education (An interview with John Hattie).  

http://www.npr.org/sections/ed/2015/08/13/430050765/five-big-ideas-that-don-t-work-in-education 
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2.2 เพื่อวิเคราะหเปาหมายของการพัฒนาโรงเรียนวาเปาหมายเชนใดเหมาะสมกับบริบทพื้นที่
ยากลําบากและลักษณะของประชากรนักเรียน  รวมถึงพัฒนาวิธีวัดผลการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น
และผลลัพธระยะยาวที่เหมาะสม  โดยโครงการใหความสําคัญกับผลลัพธเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
สองป 3 ประการไดแก (1) นักเรียนแสดงแนวโนมผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูดีข้ึน  (2) นักเรียนไดรับ
โอกาสวางแผนชีวิตโดยอาจรวมถึงเตรียมความพรอมดานอาชีพ  (3) ชุมชนใหความนิยมเช่ือมั่น
ตอโรงเรียนมากย่ิงข้ึน 

2.3 ประมวลประสบการณการดําเนินงานและองคความรูจากโครงการระยะสองปแรกเพื่อวางระบบ
รับรองคุณภาพที่คาดวาจะดําเนินงานในระยะตอไป 

3. ตัวแบบการดําเนินงาน        

กรอบความคิดของโครงการวิจัยปฏิบัติการน้ีมาจากหลักการ (1) การพัฒนาโรงเรียนทั้งโรงเรียน 
(Whole-school approach)  (2) การเริ่มและและขับเคลื่อนจากภายในโรงเรียนเปนสําคัญและ (3) แรงหนุน
ทางวิชาการและเครือขายจากภายนอก  กรอบความคิดดังกลาวพัฒนาปรับปรุงจากกรณีศึกษาที่ OECD 
รายงานไวเปนตัวอยาง คือโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตอเน่ืองในแควนมานิโตบา ประเทศแคนาดา4

5  โดย
ขยายความองคประกอบทั้งสามแสดงไวดังรูป  ซึ่งแสดงความสัมพันธเชิงเปนเหตุเปนผลระหวางหัวขอสําคัญ 
ไดแก   

2 บริบท  5 มาตรการ (5Qs)  4 การเปลี่ยนแปลง  4 ผลลัพธระยะสองป 

หัวขอสําคัญแตละขอมีความหมาย ดังน้ี 

3.1   บริบท (Context)  โครงการมุงศึกษาการดําเนินงานในกลุมเปาหมายโรงเรียนขนาดกลางที่มี
จํานวนนักเรียนตอโรงเรียนประมาณ 200-500 คน  โรงเรียนต้ังอยูในพื้นที่ชนบทหรือหากต้ังอยูในเขตเมืองก็
จะเปนพื้นที่ยากลําบากในเชิงเศรษฐกิจ  นักเรียนในบริบทดังกลาวยอมมีลักษณะและขอจํากัดแตกตางจาก
ประชากรนักเรียนทั่วไป  กลาวคือมักมีพื้นฐานจากครอบครัวที่มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ่า  มักมีโอกาสการศึกษา
จํากัดโดยมีแนวโนมจะออกจากระบบการศึกษาเร็วและมีอัตราเรียนตอถึงอุดมศึกษาตํ่า 

3.2   มาตรการ (Interventions)  ประกอบดวยชุดมาตรการสนับสนุนคุณภาพจํานวน 5 
องคประกอบ (5 Qs)  มาตรการทั้งหามุงเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภายในโรงเรียนโดยเช่ือมโยงความ
พยายามของโรงเรียนไปสูการเรียนการสอน  ทั้งน้ีโดยมีหลักการพ้ืนฐานใหการเปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนสังเกตเห็นไดจากทุกฝายท่ีเก่ียวของสอดคลองกับผลการศึกษาที่สําคัญคือ “Visible Learning” 
(Hattie et al, 2009 & 2011)  โดยมี Q-Coach เปนบุคลากรภายนอกโรงเรียนนําเขามาตรการอีกสี่
องคประกอบไปยังโรงเรียนและเช่ือมโยงโรงเรียนแตละโรงเขากับโครงการ   Q-Coach ทําหนาที่พี่เลี้ยง
สนับสนุนทางวิชาการและมีความสัมพันธแนวราบกับโรงเรียน  สําหรับมาตรการที่ เหลืออีก 4 Qs  ลวน
ออกแบบไวเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภายในของโรงเรียนเอง ดังน้ี  

5 OECD ibid,. And Harris, A. and J. Young (2000).  “Comparing School Improvement Programmes in England 
and Canada”, School Leadership and Management Vol 20, No.1, pp. 31-42 
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o Q-Goals เปาหมายการพัฒนา  อาศัยหลักการเปดโอกาสใหโรงเรียนกําหนดเปาหมายการ
พัฒนาเอง  โดยเปาหมายน้ันๆมีความหมายเช่ือมโยงถึงการเรียนรูของนักเรียนและ
สอดคลองกับบริบท (เชน ทักษะคิดวิเคราะห  การเตรียมความพรอมทางอาชีพ  การใช
ภาษา  การพัฒนาคุณธรรม เปนตน)  อยางไรก็ตามในภาคการศึกษาแรกโครงการจะขอให
ทุกโรงเรียนที่เขารวมมีเปาหมายรวมกันซึ่งเปนพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการพัฒนาเฉพาะ
ดานที่โรงเรียนจะกําหนดเองในภาคเรียนตอไป  เปาหมายพื้นฐานในภาคเรียนแรกจะมุง
สรางทัศนคติและพฤติกรรมสําคัญทีก่อใหเกิดความสมัพันธเชิงบวกระหวางนักเรียน ครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ (“เด็กรักครู  ครูรักเด็ก” และ “โรงเรียนเปนแหลงเรยีนรูทีม่ีความสุข”) 

o Q-PLCs กิจกรรมเรียนรูรวมกันของกลุมครู (Professional Learning Community)  
โครงการเช่ือวาครูเปนบุคลากรที่จะสรางการเปลี่ยนแปลงโดยตรงตอการเรียนการสอน  
มาตรการน้ีมุงสงเสรมิใหเกิดระบบการแลกเปลีย่นเรยีนรูของครูในโรงเรียนที่มปีระสิทธิภาพ
และสม่ําเสมอ  นําไปสูการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนในช้ันเรียนรวมถึง
ความสัมพันธที่ดีของครูและศิษยซึ่งเปนเปาหมายรวมในภาคเรียนแรก  สําหรับภาคเรียนที่ 
2-4 กิจกรรม Q-PLCs จะมุงพัฒนาคุณภาพตามเปาหมาย Q-Goal ที่โรงเรียนน้ันๆกําหนด  
Q-PLCs เนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของครูในโรงเรียนและอาจมกีิจกรรมขามโรงเรียน
ตามโอกาสที่เปนไปได  

o Q-Info  ระบบสารสนเทศติดตามนักเรียนเปนรายคน  สสค.ไดพัฒนาระบบสารสนเทศอี
เล็กโทรนิกข้ึนและไดทดลองใชกับโรงเรียนจํานวน 50 โรงมาแลวเปนเวลา 2 ป  โดยไดรับ
การตอบรับที่ดีจากโรงเรียนที่เขารวมดังกลาว  ระบบสารสนเทศมีขีดความสามารถในการ
ติดตามการมาเรียน-ขาดเรียนรวมถึงผลการเรียนของนักเรียนเปนรายคน  สามารถ
ประมวลผลในระดับช้ันเรียนจนถึงภาพรวมของโรงเรียน  สามารถแจงเตือนกรณีนักเรียนที่
มีความเสี่ยงสูงที่จําเปนตองไดรับการดูแลใกลชิดเพื่อแกไขปญหา  นอกจากน้ียังชวยลด
ภาระของครูในการประมวลขอมูลและภาระทางธุรการอีกดวย ปจจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(สพฐ.) มีนโยบายที่จะใชระบบสารสนเทศดังกลาวกับ
โรงเรียนทั่วประเทศ (เฉพาะเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนไปสูนักเรียนยากจน)  Q-Info จึงเปน
มาตรการที่มุงชวยลดภาระของครูพรอมไปกับชวยใหครูและผูบริหารสามารถติดตาม
นักเรียนเปนรายคน  

o Q-Network  การแลกเปลี่ยนเรียนรูขามโรงเรียน  โครงการมีความเช่ือเบื้องตนวาการ
ขับเคลื่อนประสบผลสําเร็จจากแรงผลักดันภายใน  อยางไรก็ตามการรวมขับเคลื่อนเปน
เครือขายยอมนําไปสูการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  การแลกเปลี่ยนเรียนรูในเปาหมายที่กลุม
โรงเรียนสนใจรวมกัน  ตลอดจนมีแรงขันดันจากกลุมโรงเรียนเพื่อน (Peer-group 
pressure) เสริมแรงขับเคลื่อนจากภายใน  Q-Network อาจอยูในรูปเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูโดยมี Q-Coach สนับสนุนกระบวนการ  รวมถึงเปนเวทีที่จะมีการสังเคราะหขอมูลที่
จะนําไปสูการพัฒนามาตรฐานวัดผลสําหรับรับรองคุณภาพในระยะตอไป    

นอกจากน้ีเครื่องมือการทํางานที่สําคัญในการหนุนเสริมใหเกิดการเรียนรูแกโรงเรียนทั้ง 200 โรง 
ทางโครงการจะใชกลยุทธเทคโนโลยีและสื่อสมยัใหมถายทอดสดเชน Facebook Live ซึ่งทางโรงเรยีนสามารถ
ติดตามและแสดงความคิดเห็นไดทันทีผานการถายทอดสด ซึ่งถือเปนวิธีการที่ใชตนทุนตํ่าชวยประหยัด
งบประมาณและสามารถจัดไดบอยครั้ง  
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3.3 พฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงในปแรก  เน่ืองจากการพัฒนาในโครงการน้ีตามนัยยะทางวิชาการ
ดานบริหารก็คือการพัฒนาคุณภาพองคกรตอเน่ือง (Continuous Quality Improvement – CQI)  ผลที่
สําคัญจึงยอมเกิดข้ึนในรูปของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ซึ่งจะเกิดข้ึนใหสังเกตพบไดเร็วกวาผลลัพธคะแนน
สอบวิชาตางๆ  ผลลัพธเชิงพฤติกรรมยังเปนเงื่อนไขที่จําเปนในการยกระดับคุณภาพที่สะทอนในรูปสัมฤทธิผล
หรือคะแนนสอบในข้ันตอนตอไป  ในการน้ีผลลัพธเชิงพฤติกรรมที่สําคัญที่สุดอยูที่ความสัมพันธที่ดีข้ึนของ
นักเรียนกับครู (ดังกระแสพระราชดํารัส “ขอใหเด็กรักครู  ครูรักเด็ก”) ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการเรียนรู
สอดคลองกับหลักฐานทางวิชาการคือนักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนรู (Student engagement) ซึ่งเปน
ดรรชนีช้ีวัดตัวสําคัญของระบบรับรองคุณภาพระดับนานาชาติอีกดวย   

ในเรื่องดังกลาวผลการวิเคราะหขอมูล PISA 2015 สวนหน่ึงยืนยันถึงความสัมพันธทางบวกระหวาง
ผลคะแนนสอบวิทยาศาสตรกับความต้ังใจของนักเรียนที่จะประกอบอาชีพดานวิทยาศาสตร  กับความสัมพันธ
ทางบวกระหวางคะแนนสอบวิทยาศาสตรกับการที่นักเรียนเพลิดเพลินกับการเรียนวิทยาศาสตรดังภาพ 

 

การสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนจึงอาศัยเครื่องมือวัดระดับของ Student engagement  โดยมี
ข้ันตอนพฤติกรรมต้ังแตการไมขาดเรียนไมหนีเรียน อยากมาโรงเรียน ชอบใชเวลากับครูและช้ันเรียน จนถึง
ความเพลิดเพลินในการเรียนรูแมดวยตนเอง (เชน อยากต้ังคําถาม อยากอานหนังสือเลมตอกัน  อยากทดลอง  
ของานเพิ่ม ฯลฯ)  นอกจากพฤติกรรมของนักเรียนแลวบุคคลที่โครงการคาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไดภายในภาคเรียนแรกจนถึงหน่ึงปแรกไดแก  

 ครูและบุคลากร แสดงทัศนคติมองนักเรียนในทางบวกและสามารถมปีฏิสัมพันธทางบวกใน
การใหโอกาสเรียนรูกับนักเรยีนทุกคน  แมวานักเรียนบางคนจะเรียนไมเกงหรือเคยมีปญหา
มากอน  ทัศนคติและวิธีปฏิบั ติดังกลาวเรียกวา “Growth mindset” ซึ่งครูสามารถ
ถายทอดไปถึงช้ันเรียนโดยเฉพาะนักเรียนบางคนที่มีความเสี่ยงสูงดวย  ทั้งน้ีโดยภาพรวม
โครงการคาดหวังจะเหน็พฤติกรรมความสัมพันธทางบวกระหวางครูกับนักเรียนเกิดข้ึนกอน
เปาหมายเฉพาะดานอื่นใด  นอกจากน้ีอาจมีการสังเกตกระบวนการเรียนรูของครูผาน
กิจกรรม Q-PLCs เปนพฤติกรรมที่คาดหวังดวย  
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 ผูบริหาร ใหเวลากับการพัฒนาช้ันเรียนรวมกับครูและบุคลากรอื่นมากย่ิงข้ึนในบทบาทของ 
“ครูใหญ”(Principal) ทั้งน้ีสอดคลองกับผลการศึกษา “Visible Learning” (Hattie et al, 
2009) ที่ระบุบทบาทผูนําที่มีผลตอการเรียนรู ไดแก ผูนําที่มุงพัฒนาการเรียนการสอน 
(Instructional leadership)  โครงการคาดหวังวาการทําหนาที่ดังกลาวต้ังอยูบนขอมูล
ขอเท็จจริงและความรู  การสังเกตพฤติกรรมของผูบริหารเนนดานการใชเวลาที่ใหกับการ
พัฒนาช้ันเรียนประกอบกับการวางแผนอํานวยการโดยใชขอมูลหลักฐานในวงจรปฏิบัติงาน 
Design-Action-Learn-Improve หรือ “DALI” 

 ชุมชน จากขอมูลเชิงลึกที่ไดรับจากผูบริหารโรงเรียนในชนบท  ความเช่ือมั่นศรัทธาของ
ชุมชนมีอิทธิพลตอการดําเนินภารกิจของโรงเรยีน  หากชุมชนขาดความเช่ือถือแลวก็อาจจะ
นํามาซึ่งความขัดแยง  ในทางตรงขามหากชุมชนเช่ือมั่นศรัทธาก็จะใหความรวมมือในการ
สงเสริมบุตรหลานใหมาโรงเรียน สนับสนุนทรัพยากรในทองถ่ิน จนถึงบางกรณีกิจการใน
ชุมชนเปดโอกาสใหนักเรียนไปเรยีนรู (เชน เปนแหลงฝกงาน หรือพอแมรวมเปนวิทยากรให
ความรูกับช้ันเรียนโดยเฉพาะในภาคปฏิบัติจริงที่ครูอาจขาดประสบการณ)   

3.4. ผลลัพธภายในสองป  แมการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมเพียงใดสามารถสังเกตพบไดกอน  แต
ก็ยังมิใชเปาหมายปลายทางของคุณภาพการศึกษา  โครงการน้ีเช่ือวาการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมขางตน
เปนเงื่อนไขที่จําเปนกอนที่จะเห็นผลลัพธการเปลี่ยนแปลงผลสัมฤทธ์ิ  (ความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลน้ี
จําเปนตองมีการศึกษาพิสูจน)  สําหรับผลลัพธภายในระยะเวลาสองปน้ันโครงการคาดหวังไว 3 ประการดังน้ี 

 ผลลัพธการเรียนรูของนักเรียน  เบื้องตนคาดวาจะวัดจากคะแนนสอบในเปาหมายตาม Q-
Goal ของโรงเรียน  ในกรณีที่ Q-Goal ไมสามารถใชคะแนนสอบวัดผลหรือมีตัวช้ีวัดที่
เหมาะสมกวาก็สามารถใชตัวช้ีวัดน้ันแทนคะแนนสอบได (เชน กรณี Q-Goal เลือกพัฒนา
ทักษะอาชีพ  พัฒนาคุณธรรม เปนตน)  

 นักเรียนมีโอกาสชีวิตและหรืออาชีพ  จากผลการศึกษา PISA 2015 นักเรียนที่ทําคะแนน
ไดดีมักจะมีเปาหมายของชีวิตหรือมุงหมายที่จะใชวิทยาศาสตรในการประกอบอาชีพ  
นอกจากน้ันการเตรียมความพรอมดานอาชีพยังมีความหมายตอชีวิตจริงของนักเรียนใน
ชนบทที่มักออกจากระบบการศึกษาคอนขางเร็วซึ่งยอมตองออกไปสูตลาดแรงงาน  
โรงเรียนในชนบทจํานวนหน่ึงจึงพยายามเตรียมความพรอมโดยการสนับสนุนใหนักเรียน
วางแผนชีวิตและเตรียมความพรอมดานอาชีพอีกดวย  โดยชุมชนรอบๆโรงเรียนสามารถ
เขามามีสวนรวม  การวัดผลลัพธในประเด็นน้ีอาจในวิธีจัดการความรูจากกรณีศึกษา  

 ชุมชนใหความนิยมเชื่อถือตอโรงเรียน  ชุมชนทองถ่ินระดับตําบลที่โรงเรียนต้ังอยูเปน
หนวยที่โครงการใหความสําคัญ  โดยคาดวานักเรียนสวนใหญมาจากครอบครัวที่อยูใน
ตําบล  ความนิยมเช่ือถือที่คาดหวังจะแสดงออกในรูปการมีสวนรวมกับการพัฒนาโรงเรียน  
โดยเฉพาะอยางย่ิงพัฒนาการเรียนการสอน เชนดานอาชีพดังกลาว  อยางไรก็ตาม
จําเปนตองมีการสังเกตผลเพื่อคนหาวิธีวัดระดับความนิยมเช่ือถือรวมถึงผลตอคุณภาพ
การศึกษาวาจะมีความสัมพันธกันเพียงใดดวย  
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยมีกรอบการทํางาน 2 ระดับ ดังน้ี 

4.1 ระดับโครงการ  
 เปนการวิจัยแบบมีสวนรวมและมีความรวมมือ (Participation and Collaboration) ใชการ

ทํางานปฏิบัติการ 3 ทีม ที่มีสวนสําคัญและมีบทบาทเทาเทียมกันในกระบวนการวิจัยทั้งการเสนอ
กรอบความคิด การปฏิบัติและการวางแผนการวิจัยโดยทํางานคูขนานกันตลอดระยะโครงการ  
ประกอบดวย 
o อํานวยการหรือทีมคิด ที่มีแกนนําของอีกสองทีมมาเปน Core Team เพื่อให เกิดการ

ประสานเช่ือมโยงการปฏิบัติไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน  
o ทีม Coaching ดําเนินงานดานปฏิบัติการกระตุนหนุนเสริมใหเกิดการพัฒนาดวยตนเองของ

โรงเรียน ในมาตรการพื้นฐาน 5 มาตรการ ตามแนวคิดที่ออกแบบโครงการไว และอาจมี
มาตรการเสริมในระยะขับเคลื่อนโครงการใหเกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

o ทีมวิจัย รับบทบาทศึกษาผลการปฏิบัติที่โรงเรียนและการวิเคราะหจากสิ่งที่สังเกตได นําไปสู
การตัดสินใจที่สมเหตุสมผลในการปรับปรุงการทํางานเปนระยะ ๆ ตอเน่ืองตลอดโครงการ 
(แมทีมวิจัยจะเปนอีกทีมหน่ึงที่แยกอิสระจากทีม Coaching ก็ตามแตไมสามารถแยกเน้ือหา
สาระของกระบวนการทํางานน้ีได) 

 เนนการปฏิบัติการและสรางกระบวนการพัฒนาคุณภาพตอเน่ือง (Action and Continual 
Improvement) เพื่อใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีวงจรปฏิบัติการ DALI (Design-Act-
Learn-Improve) ที่ประกอบดวย 4 ข้ันตอนโดยเริ่มตนจากการสํารวจวิเคราะหบริบทและนโยบาย
เพื่อออกแบบแนวคิดของโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณภาพ (School Quality Improvement 
Program: sQip) กําหนดเปาหมายกระบวนการทํางาน นําไปสูการวางแผน (Design) การปฏิบัติของ
ทีม Q-Coach โดยการนํากิจกรรม/มาตรการการเปลี่ยนแปลงใสเขาไป (Act) การกํากับติดตาม/
ทบทวน/เรียนรู (Learn) และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงการปฏิบัติใหชัดข้ึน (Improve)  
เพื่อใหผลการปฏิบัติวาไดดําเนินการตามที่ไดออกแบบไวหรือไม เพือ่ใหทราบถึงจุดออนและจุดแข็ง 
นําไปสูการปรับปรงุการทํางานโครงการในระยะของแตละวงรอบตอไปและนําไปสูการรับรองคุณภาพ
ไดในที่สุด  

 
           วงจรรอบคุณภาพไดดังรูป  
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4.2 ระดับโรงเรียน  
ระดับโรงเรียนจะใชกระบวนการใน 2 สวนไดแก  
 ใชกระบวนการวางแผนและการติดตามประเมินโดยใชผลลัพธเปนหลัก (Outcome Mapping) 

ในการใหคณะครูและผูบริหารโรงเรียนรวมกันต้ังเปาหมายการพัฒนาและรวมกันหากระบวนการและ
วิธีการไปสูเปาหมายของตนเองตามบริบทเฉพาะของตนเอง การออกแบบแผนการทํางานของ
โรงเรียน การใหความสําคัญกับบทบาทของภาคี (Boundary Partners) เพื่อใหเห็นคุณคาและมี
เปาหมายรวมกัน มีการกําหนดความคาดหวัง (Outcome challenge) และเกณฑช้ีความกาวหนา 
(Progress Maker) การติดตามผลลัพธและการดําเนินงานของแผนงานและผูเกี่ยวของ โดยเนนการ
ประเมินความกาวหนาของตนเองเปนหลัก เปนการสรางและรักษาขีดความสามารถของโรงเรียนใน
การพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามเปาหมายและบริบทของตนเอง 

 ใชวงจรปฏิบัติการท่ีมีการพัฒนาตอเน่ือง หรือ DALI (Design-Act-Learn-Improve) ในวงจร
ปฏิบัติการเชนเดียวกัน เริ่มตนที่การสํารวจวิเคราะหบริบทและนโยบายเพื่อใหการพัฒนาโรงเรียน
เปนไปอยางสอดคลอง และรวมกับโรงเรียนกําหนดเปาหมายกระบวนการทํางาน นําไปสูการ
ออกแบบกระบวนการ (Design) การปฏิบัติโดยการนํากิจกรรม/มาตรการการเปลี่ยนแปลงใสเขาไป 
(Act) ทบทวน/เรียนรู (Learn) และประเมินผลการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุงการปฏิบัติใหชัดข้ึน  
(Improve) เพื่อที่จะเริ่มตนเขาสูเกลียวตอเน่ืองตลอด 4 ภาคเรียน 
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5. บทบาทและความสําคัญของการดําเนินการวิจัยในโครงการ 

หลักการสําคัญในโครงการน้ีคือการกําหนดใหการดําเนินการเปนไปในลักษณะของงานพัฒนา
ควบคูงานวิจัย (Development & Research) เพ่ือใหมีขอมูลเชิงประจักษเก่ียวกับประสิทธิภาพของ
มาตรการและเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในโครงการ รวมไปถึงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ อันจะเปนขอมูล
สําคัญท่ีจะนําไปสูการวิเคราะหสังเคราะหและพัฒนาตัวแบบเชิงระบบของการรับรองคุณภาพโรงเรียน 
(School Accreditation System) ในระยะตอไป ทั้งน้ี โดย“ตัวแบบ” (Model) ที่เสนอไวในขอ 3 จัดเปน
เพียงแนวทางปฏิบัติการพัฒนา (Development)  โครงการน้ียังมีองคประกอบดานการวิจัย (Research) ที่ถือ
วามีบทบาทสําคัญย่ิงที่จะตองดําเนินการควบคูกันไป  โดยแนวทางการดําเนินการวิจัยมุงใหมีบทบาทในการให
ขอมูลในประเด็นสําคัญตางๆ อาทิ 

5.1 ขอมูลเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับความเหมาะสมสอดคลองระหวางบริบทโรงเรียนที่รวมโครงการกับ
มาตรการและเครื่องมือตางๆ ที่จะนําเขาไปใชกับแตละโรงเรียน 

5.2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของมาตรการและเครื่องมือตางๆ ที่ นําเขาไปใชในโรงเรียน 
โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานในโรงเรียนที่จะชวยสงเสริมคุณภาพ ทั้ง
คุณภาพในมิติการเรียนการสอนของครู คุณภาพในมิติการบริหารจัดการโรงเรียน และโดยเฉพาะอยางย่ิงคือ
คุณภาพในมิติของการเรียนรูของผูเรียนนับต้ังแตความสุขในการเรียนรูไปจนถึงการตอบสนองศักยภาพและ
ความสนใจของผูเรียนแตละบุคคล เปนตน 

5.3 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกระบวนการถายโอนความรูเกี่ยวกับมาตรการและเครื่องมือ
ตางๆ ใหเปนความรูที่ผูบริหารและครูสามารถนําไปใชไดอยางย่ังยืนในโรงเรียน รวมทั้งปญหาอุปสรรคตางๆ ที่
เกิดข้ึนเพื่อเปนขอมูลในการปรับการทํางานกับแตละโรงเรียนใหสามารถบรรลุเปาหมายของการมีความรูและ
เจตนคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพตนเองอยางตอเน่ือง 

5.4 ขอมูลเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับเปาหมายการพัฒนาคุณภาพระดับโรงเรียนที่เหมาะสมสําหรับ
โรงเรียนขนาดกลางในชนบทและพื้นที่ยากลําบากวาสมควรเปนมาตรฐานเดียวกับโรงเรียนทั่วไปอยางไร  สวน
ใดควรเปนมาตรฐานเฉพาะบริบท ตลอดจนพัฒนาวิธีการวัดผลเพื่อรบัรองคุณภาพตามเปาหมายน้ันๆอยางตรง
ประเด็นและประหยัด 

5.5 ขอมูลเชิงการวัดผลเกี่ยวกับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึนในโรงเรียนในโครงการ รวมทั้ง
ผลลัพธที่เกิดข้ึนในระยะตางๆ ของโครงการ ทั้งที่เปนผลลัพธที่คาดหวังและผลกระทบอื่นๆ ที่เกิดข้ึนทั้งตอ
ผูเรียน ครู ผูบริหาร และชุมชน อันจะเปนทั้งขอมูลที่ใชติดตาม (monitor) โครงการ และใชประเมิน
ความสําเร็จของโครงการในระยะยาว 

5.6 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนคาใชจายตางๆ ตลอดจนการวิเคราะหความคุมคาการลงทุนตอ
ผลประโยชนที่ไดรับจากการโครงการ 
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5.7 ขอมูลเชิงวิเคราะหสังเคราะหในการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนามาตรฐาน 
หลักเกณฑ และระบบการรบัรองคุณภาพโรงเรียนเพื่อการขยายผลเชิงนโยบายตอไป  

5.8 ขอมูลเชิงปอนกลับใหแกทีม Q-Coach ในการปรับปรุงกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพในลักษณะ 
formative assessment เปนระยะๆ ตลอดการดําเนินงานของโครงการ 

ท้ังน้ี ในสวนของการวิจัยจะมีการจัดทํารายละเอียดแยกตางหากเปนอีกโครงการหน่ึงประกอบ
กับโครงการน้ี  โดยจะมีการดําเนินงานควบคูกันไป 

6.เปาหมาย  

6.1 เปาหมายเชิงคุณภาพ   

6.1.1 องคความรูที่จําเปนสําหรับการพิจารณาทางนโยบายและพัฒนาประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานขยายผล  ตลอดจนองคความรูสําหรับเตรียมการในระยะตอไป (จัดระบบรับรองคุณภาพ)  

6.1.2 โรงเรียนที่ เขารวมโครงการแสดงถึงศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองแมสิ้นสุด
โครงการระยะแรก (สิ้นปที่สอง)  ตลอดจนมีเจตนคติที่ดีตอการรวมโครงการ  พรอมที่จะเปนแมขายในการ
ขยายผล 

6.1.3 โครงการแสดงผลงานไดตามวัตถุประสงคจนเปนที่ยอมรับของคณะกรรมการกํากับทิศ 
กระทรวงศึกษาธิการ หนวยสนับสนุนงบประมาณและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

6.1.4 โครงการมีช่ือเสียงดีเปนที่นานิยมในสายตาของสังคม (ผานสื่อมวลชน) องคการระหวาง
ประเทศมีสวนรวมพัฒนาคุณภาพที่สะทอนถึงการยอมรับทางวิชาการ 

6.2 เปาหมายเชิงปริมาณ 

6.2.1 โรงเรียนสมัครเขารวมโครงการตามเปาหมาย 200 โรงครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัด โดย
โครงการรวมดําเนินงานตลอดระยะเวลาสองปไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนที่เริ่มโครงการ  การ
คาดหมายถึงโรงเรียนจํานวนหน่ึงอาจหลุดออดจากโครงการระหวางทางเน่ืองจากการรวมโครงการโรงเรียน
ตองรวมทุนในรูปของการใชเวลา กําลังคน และทรัพยากรอื่นโดยที่โครงการสนับสนุนโรงเรียนเพียงดาน
วิชาการเปนสําคัญ(โครงการไมมีงบประมาณหรืออุปกรณใดๆใหแกโรงเรียน)  

6.2.2 โรงเรียนแสดงถึงความพยายามตามแนวทางของโครงการไมนอยกวารอยละ 85  สามารถ
บรรลุผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมไดไมนอยกวารอยละ 75  และสามารถพัฒนาบรรลุผลลัพธสุดทายได
ไมนอยกวารอยละ 65  ในการน้ีหากกรณีที่โรงเรียนมีความพยายามแตไมสามารถบรรลุผลก็จะมีการวิเคราะห
สาเหตุของความลมเหลวเพื่อปรับปรุงเปาหมายผลลัพธใหมีความเหมาะสมกับขอเท็จจริง) 

6.2.3 นักเรียนและครูมีความสัมพันธที่ดีแสดงออกในดรรชนี Student engagement ที่เพิ่มข้ึน
อยางมีนัยยะสําคัญ  ทั้งน้ีคาดวาจะครอบคลุมนักเรียนจํานวนประมาณ 60,000 คน  ครู 2,000 คน  โดยมีขอ
บงช้ีวาผลของ Student engagement แสดงความสัมพันธทางบวกตอผลลัพธการเรียนรูที่จะตองใชเวลานาน
กวา  
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6.2.4 โรงเรียนที่เขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 70  แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของการบริหาร
จัดการทั้งในสวนพฤติกรรมของผูบริหาร  การใชขอมูลเพื่อพัฒนา  การชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง โดยคาดวา
จะคนพบนักเรียนกลุมเสี่ยงราว 10,000 คน และมีกรณีชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยงในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
ประมาณ 6,000 กรณี  

7.เกณฑการคัดเลือกโรงเรียน 

1. โรงเรียนอยูในจังหวัดกลุมเปาหมายที่เคยรวมโครงการปฏิรูปการเรียนรูเชิงพื้นที่ กับ สสค. และ สกว. 

ในชวง 3-4 ป ที่ผานมา 

2. เปนโรงเรียนขนาดกลางที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา มีจํานวน

นักเรียนรวมประมาณ  200- 500 คน5

6  และมีสภาวะแวดลอมบงช้ีวา “เปนโรงเรียนที่มีอนาคต”  

3. ผูบริหารโรงเรียนสมัครใจที่จะเขารวมโครงการตลอดระยะของโครงการ 3 ปและพรอมที่จะรวม

ผลักดัน/สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนโดยบุคลากรมีสวนรวม 

4. ที่ต้ังของโรงเรียนอยูในพื้นที่เหมาะสม พิจารณาจากเสนทางคมนาคมจากชุมชนสามารถเดินทางไปยัง

โรงเรียนโดยไมยากลําบาก ภายใน 20 นาที หรือ ต้ังอยูใกลโรงเรียนขนาดเล็กในรัศมีการเดินทางถึง

กันไมเกิน 20 นาที ที่สะดวกตอการเปนเครือขายการจัดการเรียนรูรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพแทน

การจัดการแบบโดดเด่ียวได 

5. คัดเลือกโรงเรียนแบบกระจายภายในจังหวัด เพื่อรองรับนักเรียนคนละกลุมเปาหมาย 

6.  โรงเรียนใดเคยรวมโครงการวิจัยและพัฒนาจากหนวยงานภายนอกมากอน      บุคลากรมี

ความคุนเคยกับการดําเนินงานลักษณะเสริมสรางคุณภาพแบบยกระดับมาแลว ควรไดรับการ

พิจารณาเขารวมโครงการกอน 

7. เปนโรงเรียนที่ชุมชนมีสวนรวม 

สสค.ไดจัดคัดเลือกโรงเรียนที่มีลักษณะตามเกณฑขางตนแลวจํานวนรวม 202 โรง  ที่มาของรายช่ือ

โรงเรียนดังกลาวขางตน ไดมาจาก กศจ.และ/หรือเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกสงเพื่อพิจารณา รวมทั้ง มี

บางสวนที่ เปนช่ือโรงเรียนที่ สสค.และ สกว.เคยมีโครงการรวมอยูกอนหนา และบางสวนที่  Q-Coach ใน

พื้นที่สํารวจ  ในเดือนมกราคม 2560 สสค.ไดลงพื้นที่พบผูบริหารของโรงเรียนทั้ง 14 จังหวัดโดยช้ีแจงความ

เปนมาและหลักการสําคัญของโครงการตลอดจนเชิญชวนใหโรงเรียนที่สนใจจริงยืนใบสมัคร  ในข้ันตอน

สุดทายที่ประชุม Q-Coach พิจารณาคัดเลือกไดโรงเรียนจํานวนรวม 202 โรง 

8.โคชคุณภาพ (Q-Coach) 

โคชคุณภาพเปนบุคลากรของโครงการที่เช่ือมโยงโครงการกับโรงเรียนที่เขารวมทั้งหมด (ประมาณ 
200 โรง)  หลักเกณฑการสรรหาผูทรงคุณวุฒิเปนพี่เลี้ยงใหโรงเรียน (Q-Coach) 

6 กรณีโรงเรียนระดับประถมผลการวิจัยหลายๆช้ินบงช้ีวาโรงเรียนขนาดที่พอเหมาะมีจํานวนนักเรียนอยูระหวาง 250-400 คน  
โรงเรียนระดับมัธยมขนาดที่พอเหมาะควรมีจํานวนนักเรียนอยูระหวาง 600-1,200 คน  
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การสรรหาบุคคลที่มีประสบการณสูงในการบริหารสถานศึกษา ที่เสียสละเวลาใหกับโครงการ
โรงเรียนพัฒนาคุณภาพตอเน่ืองได น้ันใชวิธีสืบเสาะและพิจารณาจากผลงานในอดีตเปนหลักแลวทาบทามถาม
ความสมัครใจ ทั้งน้ีมีหลักเกณฑการสรรหาตัวบุคคล ดังตอไปน้ี 

1.  อดีตเคยเปนผูบริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีประสบการณการบริหารโรงเรียน

หลายขนาดมาแลว 

2. ปจจุบันเกษียณอายุราชการมาแลวมีเวลาเพียงพอ มีสุขภาพแข็งแรง ที่จะปฏิบัติหนาที่เปนพี่เลี้ยง

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเดินทางลงพื้นที่โรงเรียนกลุมเปาหมายไดตามแผนที่รวมกัน

กําหนดเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของโครงการได 

3. มีบานพักอาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดกลุมเปาหมาย หรือ มีความพรอมตอการเดินทางเสมอ 

4. มีคุณลักษณะเปนผูนําทางวิชาการ มีผลงานเชิงประจักษเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน

โครงการของหนวยงานตาง ๆ ในระดับชาติ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 

(สสค.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) เปนตน 

5. เปนผูมีเกียรติประวัติเปนที่ยอมรับในดานคุณธรรมจริยธรรมและความเสยีสละเพื่อสวนรวม ไดรับ

ความเคารพนับถือจากเพื่อนครู ลูกศิษย ผูปกครองและบุคคลในวงการศึกษา ทั้งในพื้นที่และใน

วงกวาง  

ในการน้ี สกว.ไดมอบหมายให สสค.คัดเลือก Q-Coach ไดจํานวนรวม 26 คน  โดยในการบริหาร
จัดการจะแบงพื้นที่เปน 7 กลุม (NODE)  แตละกลุมมี Q-Coach จํานวน 3-4 คนรับผิดชอบโรงเรียนทั้งหมด
ในพื้นที่ประมาณ 2 จังหวัดที่อยูใกลเคียงกัน 

สสค.ยังไดเตรียมความพรอมของ Q-Coach (กันยายน 2559 ถึง กุมภาพันธ 2560) โดยมีการ
ประชุมปฏิบัติการรวม 13 ครั้ง  เพื่อใหครอบคลุมถึงความเขาใจโครงการ  บทบาทของ Q-Coach  รวมทั้งการ
ประชุมกับผูเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของอีกหลายครั้ง เพื่อใหไดเทคนิควิธีการวางแผนและต้ังเปาหมาย (Q-
Goal) อยางมีสวนรวม  การแนะนําชุดมาตรการ (Q-PLC, Q-Info, Q-Network)  โดยจัดทําเปนคูมือแนวทาง
ดําเนินงานสาํหรับ Q-Coach  

9.คณะกรรมการกํากับทิศทาง 

หาก สกว.พิจารณาสนับสนุนทุนเพื่อดําเนินโครงการตามขอเสนอน้ีรวมกับโครงการวิจัยคูขนานแลว 
สกว.จะไดแตงต้ังคณะกรรมการกํากับทิศทาง (Steering Committee) –ข้ึนดูแลการดําเนินงานในภาพรวมซึ่ง
อาจรวมเรียกวา “ชุดโครงการ” ตามแนวทางของสกว.  เพื่อใหการดําเนินงานชุดโครงการโรงเรียนพัฒนาคุณ
ภาพตอเน่ือง เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการกํากับดูแลที่ดี โครงการจะต้ังคณะกรรมการกํากับทิศ 
ที่ประกอบดวยที่ปรึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา และที่เกี่ยวของ โดยมีหนาที่ดังน้ี 

1) กํากับดูแลการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามทิศทางและนโยบายการที่ไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ 

14 
 



2) ให คําปรึกษาแนะนํา เพื่อใหโครงการ รวมทั้ งโครงการยอย ดําเนินไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ  

3) จัดใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมถึงรายงานความกาวหนาตอคณะกรรมการ ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 

4) เชิญผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งรวมกิจกรรมโครงการ  
5) แตงต้ังคณะทํางานหรือบุคคลใหกระทาํภารกิจในรายละเอียดเพื่อใหบรรลผุลตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย 

โดยองคประกอบคณะกรรมการกํากับทิศทาง ไดแก ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานที่เกี่ยวของตามหลักเกณฑ
ของสกว.  ในการน้ี สกว.ไดแสดงเจตนจํานงที่จะเรียนเชิญ ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทําหนาที่ประธานกรรมการกํากับทิศทาง และเรียนเชิญ นายนคร ตังคะพิภพ  
ขาราชการบํานาญ อดีตผูบริหารโรงเรียนหลายแหงและผูอํานวยการเช่ียวชาญพิเศษระดับ 10 คนแรกของ
ประเทศไทย   เปนหัวหนาโครงการ  
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