บทนำ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ความสาคัญอย่างยิ่ง ที่ส ามารถสร้า งความได้เปรีย บ
เชิง การแข่ง ขัน ขององค์ก ร และสร้างขีดความสามารถที่จะต้านทานต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงนั้นได้
จาเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์การเสียก่อนซึ่งบุคลากรในองค์กรถือว่าเป็นปัจจัยสาคัญ
ในการที่จะช่วยส่งเสริมผลักดันให้สมรรถนะขององค์การเป็นสมรรถนะที่แท้จริงและสามารถแข่งขันกับ
องค์กรอื่ นได้อ ย่างมีป ระสิท ธิภ าพอี กทั้ งยั งช่ วยให้ องค์การมี ความแข็ง แกร่งและสามารถ ยืน หยั ด
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงได้ (เดชา เดชะวัฒนะไพศาล, 2543) สมรรถนะจะช่วยทาให้ผลงาน
ของบุคลากรตรงตามความต้องการขององค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งต่อความสาเร็จขององค์การ
และสมรรถนะกาลังได้รับความสนใจจากองค์การต่างๆ ในประเทศไทยเช่นกัน (สุกัญ ญา รัศมีธรรมโชติ,
2549)
โรงเรียนเมืองเลย ได้ศึกษาวิจัยรูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐาน ได้รูปแบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และได้จัดทาคู่มือการนารูปแบบไปใช้ในระดับสถานศึกษา

วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
การจัดทาคู่มือการนารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมือง
เลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง
รัชกาลที่ 10 เป็นฐาน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อเป็นแนวทางในการนารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา
โรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษา
ของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐานไปปฏิบัติใช้ในระดับสถานศึกษา
2. เพื่ อเป็นแนวทาง ในการนาไปบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา และพัฒนา
ปรับปรุงการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
รำยละเอียดของรูปแบบ

การส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) จากการพัฒนาและการตรวจสอบร่างการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา
จากผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้เป็นแผนภาพ ดังนี้

จากฐานแนวคิด สู่การสร้างและพัฒนารูปแบบ TCAP ในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติในการ
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สถานศึกษาต้องศึกษารายละเอียด
ของรูปแบบ คู่มือการใช้รูปแบบให้เข้าใจแล้วดาเนินการตามขั้นตอนของรูปแบบดังนี้
1. Training (ปลูกจิต)
Training (ปลูกจิต) คุณ ครูเข้ารับกระบวนการฝึกอบรมที่ หลากหลาย ขั้น นี้ จุดสาคัญ คื อ
การปลูกจิตสานึก สร้างความตระหนักให้กับคุณครู การฝึกปฏิบัติกิจกรรม การศึกษาดูงาน และถอด
บทเรียนจากโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จ ต้นแบบของความสาเร็จในด้านต่าง ๆ

สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. ประชุมวิเคราะห์ สภาพ ปัญหาความต้องการจาเป็น และแนวทาง
2. กาหนดแผนงานและวิธีการร่วมกัน
3. นาเสนอแผนงาน
4. ให้ข้อเสนอแนะ เติมเต็ม

2. Coaching (เสริมธรรม)
Coaching (เสริ ม ธรรม) มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามให้ ก าลั ง ใจ แบบกั ล ยาณมิ ต ร สอนงาน ทั้ ง
ผู้บริหารกับคุณครู และระหว่างคุณครู จุดสาคัญคือการให้การเสริมแรง โดยการใช้หลักคุณธรรมประจา
ตน ในการปฏิบัติของครู
สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1 เตรียมความพร้ อม โดยวางแผนศึก ษา สร้างข้อ ตกลง กาหนดงานวั ตถุ ป ระสงค์
ร่วมกัน
2. นาแผน โครงการสู่การปฏิบัติ
3. กัลยาณมิตร สังเกตเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ระบุจุดแข็ง จุดอ่อน
จุดพัฒนาร่วมกัน และแบบอย่างที่ประสบความสาเร็จ
4. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถพัฒนาตนเองได้ หรือแก้ไ ข
ปัญหาผลการปฏิบัติงานได้สาเร็จ
5. ติ ด ตามผล ติ ด ตามความกาวหน้ า และการปฏิ บั ติ ง านที่ ยั่ ง ยื น ติ ด ตามให้ ค วาม
ช่วยเหลือและให้ข้อมูลย้อนหลับอย่างต่อเนื่อง

3. Acting (ขยันงำน)
Acting (ขยันงาน) เป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่ คุณครูมีรูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง
และปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต เกิดความขยันหมั่นเพียรในงาน มีการทบทวนหลังปฏิบัติงาน
ประชุม ระดมความคิดเพื่อพัฒนา เกิดประสิทธิภาพในการทางาน นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่
สถำนศึกษำดำเนินกำรดังนี้
1. วางแผนและแจ้งให้ทีมงานทราบว่าจะมีการทา AR ตั้งแต่ก่อนการทางาน โดย
ระหว่างการทางานนั้น เราต้องการให้ทีมงานเก็บข้อมูลหรือสังเกตจดจาเรื่องใด ขั้นตอนนี้หากสามารถ
ทาเป็น BAR (Before Action Review) หรือ การซักซ้อมก่อนการปฏิบัติงาน ก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2. สรรหาผู้ ที่ จ ะท าหน้ า ที่ เป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
(Facilitator) หรือ ฟา รวมทั้งอาจมีการจัดให้แนะนาตัว หรือทากิจกรรมเพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่ดีใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ดาเนินการ AR โดยให้ “ฟา” ถามตามข้อคาถาม ที่ทีมงานต้องการ ซึ่งข้อคาถาม
นี้จะเปลี่ยนไปตามความต้องการและความจาเป็นของงานที่ปฏิบัติ แต่จะมีความถามที่เป็นแกนในแนว
กลางๆ 4 คาถาม คือ (1) เราคาดว่าผลที่เกิดขึ้นควรจะเป็นอย่างไร (2) แล้วผลที่เกิดขึ้นจริง ๆ คืออะไร
(3) เพราะเหตุอะไรจึงเกิดเป็นเช่นนั้น และ (4) เราได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เกิดขึ้นในการทา AR ดังนี้
• เป้าหมายของงานคืออะไร
• ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป)
• งาน/ขั้นตอนที่ทาได้ดี
• งาน/ขั้นตอนที่ทาได้ไม่ดี
• อุปสรรค/ข้อจากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่าง
• อุปสรรค/ข้อจากัด/ข้อขัดข้อง ที่พบในระหว่าง การปฏิบัติงาน ประเด็นที่ได้
เรียนรู้
• ข้อปฏิบัติในการทางานครั้งต่อไป

5. ที ม งานร่ วมแสดงความคิ ด เห็ น ตามแนวทางของข้ อ ค าถามในข้ อ 3 รวมทั้ ง
ประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจ โดยสมาชิกทุกคนสามารถเปิดประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับงานตามหัวข้อ AR
ได้ ในการกากับดูแลของ ฟา โดยให้มีการคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้แนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุด
6. บันทึกความรู้/แนวทางการปฏิบัติที่ได้ รวมทั้งข้อควรระวังในการปฏิบัติครั้งต่อไป
ในรูปแบบที่ สะดวกต่อ การเข้าใจ และจัด เก็บให้สะดวกต่อการเข้าถึง เพื่อเรีย นรู้และน ามาใช้ในการ
ปฏิ บั ติ ค รั้ ง ต่ อ ไป โดยอาจจั ด ท าเป็ น แบบฟอร์ ม หรื อ บางแห่ ง เรี ย กแบบฟอร์ ม นี้ ว่ า SAR (SelfAssessment Report) เสนอผู้บังคับบัญชา

4. Professional Learning & Learning Community (สร้ำงเครือข่ำยพลเมืองดี)
Professional Learning & Learning Community (สร้ า งเครื อ ข่ า ยพ ลเมื องดี ) เป็ น
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความสาเร็จของการจัดการศึกษา ทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และ
สถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหาและแนวทางแก้ไข เกิดเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาที่ประสบ
ความสาเร็จ สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย
สถำนศึกษำดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาบุคคลต้นแบบที่มีผลงานการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best
Practice) มาถอดองค์ความรู้ (Knowledge management : KM) แล้วร่วมกันสรุปเป็นองค์ความรู้เป็น
แนวปฏิบัติในการพัฒนางาน
2. นาองค์ความรู้ที่ได้เผยแพร่ขยายผล (Sharing) ทั้งที่เป็นเอกสาร และตามเว็ปไซต์
ต่างๆ
3. การสร้างเครือข่าย โดยให้โรงเรียนจับกลุ่มพัฒนาช่วยเหลือกัน

ในการนากระบวนการ TCAP มาปฏิบัติทุกขั้นตอน คุณครูจะได้เรียนรู้การทางานในรูปแบบ
ที่หลากหลายในการเข้าถึงองค์ความรู้ โดยใช้หลัก เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา การสร้าง การพัฒนา การ
ถ่ายทอด การขยายผล การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การประสบความสาเร็จ บทเรียนทางการเรียนรู้ และ
บทเรียนจากความล้มเหลว ผ่านประสบการณ์ ทั้งด้วยตนเองและหมู่คณะ จนสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของนวัตกรรมและส่งผลกระทบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต้อสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และชุมชนและสังคมนั้น ทาให้ผู้เกิดกระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบ ที่เรียกว่า
School as learning community เป็น โรงเรียนแห่ งการเรียนรู้ โดยเฉพาะในขั้นที่ 3 (Acting (ขยัน
งาน) ดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดประชุมพูดคุย /คณะทางาน
2. คุณครูนาเสนอ รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
กาหนดกรอบการทางานให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต
3. จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน หลังสอน บันทึกกิจกรรม
4. ประชุม ระดมความคิด สะท้อนผล เสริมประสิทธิภาพในการทางาน นักเรียนได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มที่
ขั้ น ที่ 4 (P = Professional Learner & Learning Community (สร้ า งเครื อ ข่ า ย
พลเมืองดี)) ที่มุ่งเน้นให้มีการ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความสาเร็จของการจัดการศึกษา ทั้ง
ด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหาและแนวทางแก้ไข ส่งเสริมต้นแบบที่
ประสบความสาเร็จ ส่งต่อ และสร้างโอกาสคุณครู/นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในทุกระดับ
สร้างบุคคลต้นแบบ คุณครูแห่งการเรียนรู้ มี ผลิตภาพทางการศึกษา เป็นโรงเรียนผลิตภาพของการจัด
การศึกษาที่ประสบความสาเร็จ สร้างความเป็นพลเมืองที่ดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย

ลักษณะกำรนำรูปแบบไปปรับใช้กับทุกกิจกรรม
องค์ประกอบ
1. T = Training
(ปลูกจิต)

กิจกรรม/กำรนำไปใช้
1. ประชุมทาความเข้าใจคุณครูทุกท่าน
2. กิ จกรรมความคาดหวัง การจัดการศึก ษาจากการตระหนั ก รู้ของ
คุณครู
3. คุณครูกาหนดเป้าหมายตนเองในการจัดการเรียนรู้/ผลต่อผู้เรียน/
ต่อตนเอง/ต่อสถานศึกษา/ชุมชนและสังคม
4. ครูกาหนดแผนงาน โครงการ ค้นหาเทคนิคของตนเองที่ดีที่สุด
5.คุณครูกาหนดระยะเวลาในการทางานให้ประสบความสาเร็จ
2. C = Coaching 1. แต่งตั้งคณะทางานก ากับติ ดตามให้ กาลัง ใจ แบบกัลยาณมิตร คู่
(เสริมธรรม)
สอนงาน (Power buddy) ทั้งผู้บริหารกับคุณครู และระหว่างคุณครู
นักเรียนกับคุณครู นักเรียนกับนักเรียน
2. จัดกิจกรรม ภารกิจให้การเสริมแรง โดยการใช้หลักคุณธรรมประจา
ตน ในการปฏิบัติของครู
3. ผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนทรัพยากร
3 . A = Acting 1. กาหนดประชุมพูดคุย /คณะทางาน
(ขยันงำน)
2. คุณครูนาเสนอ รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศของตนเอง และปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง กาหนดกรอบการทางานให้ต่อเนื่องจนเป็นกิจวัต
3. จัดกิจกรรมทบทวนหลังปฏิบัติงาน หลังสอน บันทึกกิจกรรม
4. ประชุม ระดมความคิด สะท้อนผล เสริมประสิทธิภาพในการทางาน
นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่

ร่องรอยหลักฐำน
- คำสั่ง
- วำระกำรประชุม
- แ ผ น งำน /
โครงกำร

4
P=
Professional
Learner
&
Learning
Community
(สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ย
พลเมืองดี)

- คำสั่งคณะทำงำน
- รำยงำนโครงกำร/
โครงงำน
- เกียรติบัตร
- รำย งำน ผ ล กำ ร
เรียนรู้
- ID Plan

1.จัดประชุมคณะทางาน
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความสาเร็จของการจัดการศึกษา
ทั้งด้านผู้เรียน ครู ผู้บริหาร และสถานศึกษา และบทเรียนจากปัญหา
และแนวทางแก้ไข
3.ส่งเสริมต้นแบบที่ประสบความสาเร็จ ส่งต่อ และสร้างโอกาสคุณครู/
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการในทุกระดับ
4. มีบุคคลต้นแบบของการจัดการศึกษาที่ประสบความสาเร็จ สร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดีงาม เผยแพร่ขยายผลสู่เครือข่าย

- คำสั่ง
- ใบงำน
- สมุดนิเทศ

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

ประโยชน์ที่จะได้รับ
ประโยชน์ด้ำนวิชำกำร
1. สถานศึ กษาได้ กระบวนการแก้ ปั ญ หา เป็ นการสร้างรูปแบบการบริหารที่ เน้ นการยกระดั บ
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ข องผู้เรี ยน โดยส่ ง ผ่านครูผู้ส อน สร้ างคุณ ค่า ให้ เกิ ด กับ ผู้ป ฏิ บั ติ ง าน สร้ าง
กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตามเจตจานงของการจัดการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ
2. สถานศึกษาเกิดการสร้างวัฒนธรรมการรวมพลังร่วมมือกัน (Collaborative culture) อันเป็ น
กระบวนทัศน์ใหม่ของแนวคิดทางการบริหารที่ปลุกกระแสของการทางานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ เกิดความ
เหนียวแน่น (Cohesiveness) ซึ่งจะทาให้โรงเรียนสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม
คุณภาพได้เต็มสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทาให้โรงเรียนยังดารงความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของ
ชุมชนให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ได้สืบต่อไป
4. สถานศึกษาได้แนวทางการระดมศักยภาพบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์นวัตกรรมในโรงเรียนได้อย่างดี
ประโยชน์ด้ำนนโยบำย
1. ใช้เป็นข้อมูลสาคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับเขตพื้นที่ และระดับโรงเรียน นาไป
กาหนดนโยบายทั้งในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายระดับชาติ ซึ่งจะเป็นทางเลือกของการบริหาร
เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนได้

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชำติ
ชุมชนและสังคมตระหนักถึงบทบาทความสาคัญของสถานศึกษา และเล็งเห็นความสาคัญของ
การร่วมมือกันของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษามากขึ้น เป็นการสนอง
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และน้อมนาพระบรมราโชบายมาใช้
ชุมชนมีผู้บริหารสถานศึกษาที่มีสมรรถนะตามความต้องการ สถานศึกษามีผู้นาที่มีบทบาทหน้าที่
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ชุมชนให้บุตรหลานได้
เรียนใกล้บ้าน เป็นการสร้างสันติสุขให้กับครอบครัว รวมถึงเมื่อโรงเรียนยัง อยู่ในชุมชน ทาให้ชุมชน
ตระหนักถึงความสาคัญและคุณค่าของการศึกษามากยิ่งขึ้น ตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนโรงเรียน
ของตนมากยิ่งขึ้น มีความผูกพัน โดยชุมชนได้ใช้องค์ความรู้ของท้องถิ่น ระดมทรัพยากรในท้องถิ่น ปราชญ์

ชาวบ้าน แบบแผนพฤติกรรม วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมของท้องถิ่น ให้เป็นประโยชน์
ต่อการจัดการศึกษาและปรารถนาจะร่วมพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คำนำ

คู่มือการนารูปแบบการการส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ด้วย
กระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10
เป็นฐาน จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นเลิศในสถานศึกษา ให้เกิดความ
ต่ อ เนื่ อ งและยั่ ง ยื น และให้ เกิ ด การขั บ เคลื่ อ นในการพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ น
สถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยส่งผ่านครูผู้สอน สร้างคุณค่าให้เกิดกับผู้ปฏิบัติงาน สร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนทักษะการเรียนรู้ตามเจตจานงของการจัดการศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 และ

เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ซึ่งจะทาให้โรงเรียนสามารถดารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและสร้างนวัตกรรม
คุณภาพได้เต็มสมบูรณ์ด้วยการพึ่งพาตนเอง ทาให้โรงเรียนยังดารงความเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมของ
ชุมชนให้บุตรหลานของชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ และสถานศึกษาได้แนวทางการระดมศักยภาพบุคลากรใน
สถานศึกษาเพื่อร่วมกันใช้ศักยภาพในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างสรรค์
นวัตกรรมในโรงเรียนได้อย่างดีและยั่งยืนต่อไป
ผู้ จั ด ท าหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ การน ารู ป แบบการการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ เป็ น เลิ ศ ใน
สถานศึกษาโรงเรียนเมืองเลย ด้วยกระบวนการ TCAP model โดยการน้อมนาพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นฐาน ที่จัดทาขึ้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อทุกท่าน

ผู้จัดทำ

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
สารบัญ
บทนา

1

วัตถุประสงค์

1

รายละเอียดของรูปแบบ

2

แนวทางในการนารูปแบบไปใช้
ประโยชน์ที่จะได้รับ
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