
บทน ำ 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยท่ีความส าคัญอย่างยิ่ง  ที่สามารถสร้างความได้เปรียบ
เชิงการแข่งขันขององค์กร และสร้างขีดความสามารถท่ีจะต้านทานต่อกระแสการเปล่ียนแปลงนั้นได้
จ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การเสียก่อนซึ่งบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการท่ีจะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์การเป็นสมรรถนะท่ีแท้จริงและสามารถแข่งขันกับ
องค์กรอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังยังช่วยให้ องค์การมีความแข็งแกร่งและสามารถ  ยืนหยัด
ท่ามกลางกระแสความเปล่ียนแปลงได้ (เดชา เดชะวัฒนะไพศาล, 2543) สมรรถนะจะช่วยท าให้ผลงาน
ของบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์การ ซึ่งเป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ 
และสมรรถนะก าลังได้รับความสนใจจากองค์การต่างๆ ในประเทศไทยเช่นกัน (สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, 
2549) 

 โรงเรียนเมืองเลย ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 เป็นฐาน ได้รูปแบบท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และได้จัดท าคู่มือการน ารูปแบบไปใช้ในระดับสถานศึกษา 

 

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำคู่มือ 

 การจัดท าคู่มือการน ารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมือง
เลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลท่ี 10 เป็นฐาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 1. เพื่อเป็นแนวทางในการน ารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลท่ี 10 เป็นฐานไปปฏิบัติใช้ในระดับสถานศึกษา 

  2. เพื่อเป็นแนวทาง ในการน าไปบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนา
ปรับปรุงการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
 

รำยละเอียดของรูปแบบ 



 การส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research  and 
Development)  จากการพัฒนาและการตรวจสอบร่างการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา 
จากผู้เช่ียวชาญ สรุปได้เป็นแผนภาพ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากฐานแนวคิด สู่การสร้างและพัฒนารูปแบบ TCAP ในการขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ท่ียั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องศึกษารายละเอียด
ของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบให้เข้าใจแล้วด าเนินการตามข้ันตอนของรูปแบบดังนี้ 

1. Training (ปลูกจิต)  

   Training (ปลูกจิต) คุณครูเข้ารับกระบวนการฝึกอบรมท่ีหลากหลาย ขั้นนี้ จุดส าคัญ คือ 
การปลูกจิตส านึก สร้างความตระหนักให้กับคุณครู การฝึกปฏิบัติกิจกรรม การศึกษาดูงาน และถอด
บทเรียนจากโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ ต้นแบบของความส าเร็จในด้านต่าง ๆ  

 

   สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 
  1. ประชุมวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาความต้องการจ าเป็น และแนวทาง 
  2. ก าหนดแผนงานและวิธีการร่วมกัน 
  3. น าเสนอแผนงาน 
  4. ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็ม   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Coaching (เสริมธรรม)  

   Coaching (เสริมธรรม) มีการก ากับติดตามให้ก าลังใจ แบบกัลยาณมิตร สอนงาน ท้ัง
ผู้บริหารกับคุณครู และระหว่างคุณครู จุดส าคัญคือการให้การเสริมแรง โดยการใช้หลักคุณธรรมประจ า
ตน ในการปฏิบัติของครู  

   สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 

  1 เตรียมความพร้อม โดยวางแผนศึกษา สร้างข้อตกลง ก าหนดงานวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 

  2. น าแผน โครงการสู่การปฏิบัติ 
  3. กัลยาณมิตร สังเกตเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 

จุดพัฒนาร่วมกัน และแบบอย่างท่ีประสบความส าเร็จ 
  4. แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตนเองได้ หรือแก้ไข

ปัญหาผลการปฏิบัติงานได้ส าเร็จ 
  5. ติดตามผล ติดตามความกาวหน้า และการปฏิบัติงานท่ียั่งยืน ติดตามให้ความ

ช่วยเหลือและให้ข้อมูลย้อนหลับอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Acting (ขยันงำน)  

   Acting (ขยันงาน) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติท่ี คุณครูมีรูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของตนเอง 
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต เกิดความขยันหมั่นเพียรในงาน   มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน 
ประชุม ระดมความคิดเพื่อพัฒนา เกิดประสิทธิภาพในการท างาน นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี   

   สถำนศึกษำด ำเนินกำรดังนี้ 

     1. วางแผนและแจ้งให้ทีมงานทราบว่าจะมีการท า AR ต้ังแต่ก่อนการท างาน โดย
ระหว่างการท างานนั้น เราต้องการให้ทีมงานเก็บข้อมูลหรือสังเกตจดจ าเรื่องใด ขั้นตอนนี้หากสามารถ
ท าเป็น BAR (Before Action Review) หรือ การซักซ้อมก่อนการปฏิบัติงาน ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

     2. สรรหาผู้ท่ีจะท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
(Facilitator) หรือ ฟา รวมท้ังอาจมีการจัดให้แนะน าตัว หรือท ากิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

     3. ด าเนินการ AR โดยให้ “ฟา” ถามตามข้อค าถาม ท่ีทีมงานต้องการ ซึ่งข้อค าถาม
นี้จะเปล่ียนไปตามความต้องการและความจ าเป็นของงานท่ีปฏิบัติ แต่จะมีความถามท่ีเป็นแกนในแนว
กลางๆ 4 ค าถาม คือ (1) เราคาดว่าผลท่ีเกิดข้ึนควรจะเป็นอย่างไร  (2) แล้วผลท่ีเกิดขึ้นจริง ๆ คืออะไร 
(3) เพราะเหตุอะไรจึงเกิดเป็นเช่นนั้น และ (4) เราได้เรียนรู้อะไรจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นในการท า AR ดังนี้ 

   • เป้าหมายของงานคืออะไร 
   • ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 
   • งาน/ขั้นตอนท่ีท าได้ดี 
   • งาน/ขั้นตอนท่ีท าได้ไม่ดี 
   • อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่าง 
   • อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่าง การปฏิบัติงาน ประเด็นท่ีได้

เรยีนรู้ 
   • ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      5. ทีมงานร่วมแสดงความคิดเห็น ตามแนวทางของข้อค าถามในข้อ 3 รวมท้ัง
ประเด็นอื่น ๆ ท่ีน่าสนใจ โดยสมาชิกทุกคนสามารถเปิดประเด็นใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับงานตามหัวข้อ AR 
ได้ ในการก ากับดูแลของ ฟา โดยให้มีการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด 

            6. บันทึกความรู้/แนวทางการปฏิบัติท่ีได้ รวมท้ังข้อควรระวังในการปฏิบัติครั้งต่อไป 
ในรูปแบบท่ีสะดวกต่อการเข้าใจ และจัดเก็บให้สะดวกต่อการเข้าถึงเพื่อเรียนรู้และน ามาใช้ในการ
ปฏิบั ติครั้งต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์ม หรือบางแห่งเรียกแบบฟอร์มนี้ว่า SAR (Self-
Assessment Report) เสนอผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Professional Learning & Learning Community (สร้ำงเครือข่ำยพลเมืองดี) 
   Professional Learning & Learning Community (ส ร้ า ง เครื อ ข่ ายพ ลเมื อ ง ดี ) เป็ น

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังความส าเร็จของการจัดการศึกษา ท้ังด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหาและแนวทางแก้ไข เกิดเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จ สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย   

 
   สถำนศึกษำด ำเนินกำร ดังนี ้
  1. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าบุคคลต้นแบบท่ีมีผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best 
Practice) มาถอดองค์ความรู้ (Knowledge management : KM) แล้วร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้เป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนางาน 
  2. น าองค์ความรู้ท่ีได้เผยแพร่ขยายผล (Sharing) ท้ังท่ีเป็นเอกสาร และตามเว็ปไซต์
ต่างๆ  
       3. การสร้างเครือข่าย โดยให้โรงเรียนจับกลุ่มพัฒนาช่วยเหลือกัน 
 

 

 

 

 



 

 

    ในการน ากระบวนการ TCAP มาปฏิบัติทุกขั้นตอน คุณครูจะได้เรียนรู้การท างานในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายในการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การสร้าง การพัฒนา การ
ถ่ายทอด การขยายผล การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การประสบความส าเร็จ บทเรียนทางการเรียนรู้ และ
บทเรียนจากความล้มเหลว ผ่านประสบการณ์ ท้ังด้วยตนเองและหมู่คณะ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของนวัตกรรมและส่งผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนและสังคมนั้น ท าให้ผู้เกิดกระบวนการเรียนรู้ท้ังระบบ ท่ีเรียกว่า 
School as learning community เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะในขั้นท่ี 3 (Acting (ขยัน
งาน) ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ก าหนดประชุมพูดคุย /คณะท างาน  
2. คุณครูน าเสนอ รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของตนเอง และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

ก าหนดกรอบการท างานให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต  
3. จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน หลังสอน บันทึกกิจกรรม 
4. ประชุม ระดมความคิด สะท้อนผล เสริมประสิทธิภาพในการท างาน นักเรียนได้รับ

การพัฒนาอย่างเต็มท่ี   
ขั้น ท่ี  4 (P = Professional Learner & Learning Community (สร้างเครือข่าย

พลเมืองดี)) ท่ีมุ่งเน้นให้มีการ จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้  ท้ังความส าเร็จของการจัดการศึกษา ท้ัง
ด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหาและแนวทางแก้ไข  ส่งเสริมต้นแบบท่ี
ประสบความส าเร็จ ส่งต่อ และสร้างโอกาสคุณครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในทุกระดับ 
สร้างบุคคลต้นแบบ คุณครูแห่งการเรียนรู้ มีผลิตภาพทางการศึกษา เป็นโรงเรียนผลิตภาพของการจัด
การศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ สร้างความเป็นพลเมืองท่ีดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ลักษณะกำรน ำรูปแบบไปปรับใช้กับทุกกิจกรรม 

องค์ประกอบ กิจกรรม/กำรน ำไปใช ้ ร่องรอยหลักฐำน 
1. T = Training  
(ปลูกจิต) 

1. ประชุมท าความเข้าใจคุณครูทุกท่าน 
2. กิจกรรมความคาดหวังการจัดการศึกษาจากการตระหนักรู้ของ
คุณคร ู
3. คุณครูก าหนดเป้าหมายตนเองในการจัดการเรียนรู้/ผลต่อผู้เรียน/
ต่อตนเอง/ต่อสถานศึกษา/ชุมชนและสังคม 
4. ครูก าหนดแผนงาน โครงการ ค้นหาเทคนิคของตนเองท่ีดีท่ีสุด 
5.คุณครูก าหนดระยะเวลาในการท างานให้ประสบความส าเร็จ 

- ค ำสั่ง 
- วำระกำรประชุม 
- แ ผ น ง ำ น / 
โครงกำร 

2. C = Coaching  
(เสริมธรรม) 

1. แต่งต้ังคณะท างานก ากับติดตามให้ก าลังใจ แบบกัลยาณมิตร คู่
สอนงาน (Power buddy) ท้ังผู้บริหารกับคุณครู และระหว่างคุณครู 
นักเรียนกับคุณครู นักเรียนกับนักเรียน 
2. จัดกิจกรรม ภารกิจให้การเสริมแรง โดยการใช้หลักคุณธรรมประจ า
ตน ในการปฏิบัติของครู 
3. ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากร 

- ค ำสั่ง 
- ใบงำน 
- สมุดนิเทศ 
 

3 .  A = Acting 
(ขยันงำน)  

  
 

1. ก าหนดประชุมพูดคุย /คณะท างาน  
2. คุณครูน าเสนอ รูปแบบการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศของตนเอง และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ก าหนดกรอบการท างานให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต  
3. จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน หลังสอน บันทึกกิจกรรม 
4. ประชุม ระดมความคิด สะท้อนผล เสริมประสิทธิภาพในการท างาน 
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มท่ี   
 

- วำระประชุม 
- ส มุ ด บั น ทึ ก
กิจกรรม 
- โครงงำน/โครงกำร 
- ID Plan 

 4 P= 
Professional 
Learner & 
Learning 
Community 
(ส ร้ำงเค รือข่ ำย
พลเมืองดี)  

1.จัดประชุมคณะท างาน 
2. จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท้ังความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
ท้ังด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหา
และแนวทางแก้ไข   
3.ส่งเสริมต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ ส่งต่อ และสร้างโอกาสคุณครู/
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในทุกระดับ 
4. มีบุคคลต้นแบบของการจัดการศึกษาท่ีประสบความส าเร็จ สร้าง
ความเป็นพลเมืองท่ีดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย   

- ค ำสั่งคณะท ำงำน 
- รำยงำนโครงกำร/
โครงงำน 
- เกียรติบัตร 
- ร ำย งำน ผลกำร
เรียนรู้ 
- ID Plan 



ประโยชน์ที่จะได้รับ  

ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร 

1. สถานศึกษาได้กระบวนการแก้ปัญหา เป็นการสร้างรูปแบบการบริหารท่ีเน้นการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยส่งผ่านครูผู้สอน สร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตามเจตจ านงของการจัดการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี 21 และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  

2. สถานศึกษาเกิดการสร้างวัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือกัน (Collaborative culture) อันเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ของแนวคิดทางการบริหารท่ีปลุกกระแสของการท างานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เกิดความ
เหนียวแน่น (Cohesiveness) ซึ่งจะท าให้โรงเรียนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม
คุณภาพได้เต็มสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพาตนเอง ท าให้โรงเรียนยังด ารงความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของ
ชุมชนให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้สืบต่อไป 

4. สถานศึกษาได้แนวทางการระดมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรมในโรงเรียนได้อย่างดี 

ประโยชน์ด้ำนนโยบำย 

1. ใช้เป็นข้อมูลส าคัญท่ีช่วยให้ผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นท่ี และระดับโรงเรียน น าไป
ก าหนดนโยบายท้ังในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะเป็นทางเลือกของการบริหาร
เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนได้ 

 

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ 

ชุมชนและสังคมตระหนักถึงบทบาทความส าคัญของสถานศึกษา และเล็งเห็นความส าคัญของ
การร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามากขึ้น เป็นการสนอง
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และน้อมน าพระบรมราโชบายมาใช้ 

ชุมชนมีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีสมรรถนะตามความต้องการ สถานศึกษามีผู้น าท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
ในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา เช่ือมั่น ชุมชนให้บุตรหลานได้
เรียนใกล้บ้าน เป็นการสร้างสันติสุขให้กับครอบครัว รวมถึงเมื่อโรงเรียนยังอยู่ในชุมชน ท าให้ชุมชน
ตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนโรงเรียน
ของตนมากยิ่งขึ้น มีความผูกพัน โดยชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่น ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น ปราชญ์



ชาวบ้าน แบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเช่ือ และค่านิยมของท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาและปรารถนาจะร่วมพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 

 

 คู่มือการน ารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ด้วย
กระบวนการ TCAP model โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 
เป็นฐาน จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศในสถานศึกษา ให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน และให้ เกิดการขับเคล่ือนในการพัฒนาการจัดการศึกษาลงสู่การปฏิบั ติใน
สถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยส่งผ่านครูผู้สอน สร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตามเจตจ านงของการจัดการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ



เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ ซึ่งจะท าให้โรงเรียนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม
คุณภาพได้เต็มสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพาตนเอง ท าให้โรงเรียนยังด ารงความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของ
ชุมชนให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสถานศึกษาได้แนวทางการระดมศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์
นวัตกรรมในโรงเรียนได้อย่างดีและยั่งยืนต่อไป 

 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการน ารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเป็นเลิศใน
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลท่ี 10 เป็นฐาน ท่ีจัดท าขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกท่าน 

 

 

                                                  ผู้จัดท ำ 

 

 

 

 

 

 

สำรบัญ 

  หน้ำ 

ค าน า   

สารบัญ   

บทน า  1 

วัตถุประสงค์  1 



รายละเอียดของรูปแบบ  2 

แนวทางในการน ารูปแบบไปใช้ 
ประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

 

 7 

14 

 

 

 

 

 


