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คำานำา

กิิจกิรรมแลกิเปล่�ยนเรย่นร้�ดู้งาน ‘ปิดูช่่องว่่างคว่ามเหล่�อมลำาทุุกิช่่ว่งวั่ย  
ดู�ว่ยพลังทุุกิภาคส่่ว่น’ กิรณี่ศึึกิษาสุ่รินทุร์ จังหวั่ดูตััว่แบบส่ร�างคว่ามเส่มอภาค
ทุางกิารศึกึิษา ระหว่่างวั่นทุ่� 6 - 8 พฤศึจิกิายน 2565 ทุ่�จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ถ่ือเปน็กิาร 
‘บ้รณีากิาร’ กิารทุำางานรว่่มกัินของ กิส่ศึ. เพ่�อลดูคว่ามเหล่�อมลำาในระดัูบพ่�นทุ่� 

ซึ่่�งประกอบด้้วยโครงกิารจัดูกิารศึึกิษาเชิ่งพ่�นทุ่�เพ่�อลดูคว่ามเหล่�อมลำา
จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ โครงกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง (TSQP) โครงกิารส่่งเส่รมิโอกิาส่
ทุางกิารเร่ยนร้�และพัฒนาทัุกิษะเยาว่ช่นและแรงงานนอกิระบบ โครงกิารทุุน
นวั่ตักิรรมส่ายอาช่พ่ช่ั�นส่้ง และระบบหลักิประกัินโอกิาส่ทุางกิารศึกึิษา โครงกิาร
ทุุนเส่มอภาค เพื่่�อให้้เกิด้การเชื่่�อมโยงการทำำางานกันในระดั้บจัังห้วัด้  

สำำาห้รับโครงการจััด้การศ่ึกษาเชิื่งพ่ื่�นท่ำ�เพ่ื่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา ห้ร่อโครงการ 
ABE : Area-based Education ม่�งพื่ฒันาให้้เกิด้ ‘ตััว่แบบกิารจัดูกิารศึกึิษาเชิ่งพ่�นทุ่�’ 
เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำาในระดั้บจัังห้วัด้ พื่่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ ด้ำาเนินการโด้ยองค์การ
บริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ (อบจั.สำ่รินทำร์) ม่เป้าห้มายดั้งน่� 1. ภาค่เคร่อข่�ายสำามารถ
ข่บัเคล่�อนงานจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพื่่�นท่ำ�เพ่ื่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา ได้้รบัการพื่ฒันา และเพื่ิ�ม
ทัำกษะการจััด้การศึ่กษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ� ผ่�านกิจักรรม โครงการ ตามแผ่นการด้ำาเนินงาน 
ท่ำ�กำาห้นด้ไว้ 2. เกิด้การบูรณาการร�วมกันจัากท่ำกห้น�วยงานในพื่่�นท่ำ� เพื่่�อเชื่่�อมโยง 
ฐานข่้อมูลเด็้กและเยาวชื่นด้้อยโอกาสำและยากจัน ให้้เป็นฐานข่้อมูลเด่้ยวกัน โด้ยม่
โครงการจััด้การศ่ึกษาเชิื่งพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำาทำางการศ่ึกษาจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ 
เป็นศูึนยก์ลางระบบสำารสำนเทำศึ และ 3. แผ่นการจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพื่่�นท่ำ� สำามารถพื่ฒันา
และขั่บเคล่�อนต�อไปในระยะยาว ซึ่่�งการจัะข่ับเคล่�อนงานจััด้การศ่ึกษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�เพื่่�อ
ลด้ความเห้ล่�อมลำาให้้ครอบคล่มทัำ�งจัังห้วัด้ได้้นั�น อบจั.สำ่รินทำร์ซึ่่�งเป็นกลไกห้ลักใน
พ่ื่�นท่ำ�ต้องรูข้้่อมูลการด้ำาเนินงานข่อง กสำศึ. ในพื่่�นท่ำ�ทัำ�งห้มด้ เกิด้การบูรณาการทำำางาน
ร�วมกัน เพื่่�อให้้การปิด้ชื่�องว�างความเห้ล่�อมลำาในพื่่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์เกิด้ข่่�นได้้จัริง 
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“ทำ่กโครงการท่ำ� กสำศึ.ลงไปทำำาในพ่ื่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์สำามารถบูรณาการห้ร่อ
ต�อยอด้การทำำางานร�วมกันได้้ ตัวอย�างเชื่�น โครงการสำ�งเสำริมโอกาสำทำางการเร่ยนรู้ 
และพื่ัฒนาทัำกษะเยาวชื่นและแรงงานนอกระบบกับโครงการโรงเร่ยนพื่ัฒนาตนเอง 
(TSQP) ว�าจัะทำำางานเชื่่�อมโยงกันได้้อย�างไร ทำำาไมเด็้กจ่ังห้ลด่้ออกจัากระบบการศ่ึกษา 
โด้ย TSQP ต้องด้วู�า ทำำาอย�างไรให้้เด็้กเรย่นต�อได้้ ม่นวัตกรรมสำำาคัญอะไร ในข่ณะท่ำ�ก็
ต้องมองว�าเด็้กท่ำ�จับการศ่ึกษาชื่ั�นมัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 6 ควรศ่ึกษาต�อในด้้านใด้ บางคน
อาจัจัะไปศึก่ษาต�อระดั้บอาชื่ว่ศึก่ษา ห้รอ่วิชื่าชื่พ่ื่เฉพื่าะ เชื่�น ผู้่ชื่�วยพื่ยาบาล สำามารถ
สำ�งเด็้กต�อให้้โครงการท่ำนนวัตกรรมสำายอาชื่่พื่ชื่ั�นสำูงได้้ ห้ร่อห้ากเด็้กคนไห้นไม�อยาก
ศ่ึกษาต�อในระบบก็สำามารถเข่า้มาพื่ฒันาทัำกษะอาชื่พ่ื่จัากฐานทำน่ช่ื่มชื่นเพื่่�อ Reskill 
Upskill ตัวเอง น่�ค่อตัวอย�างข่องการชื่�วยเห้ล่อเด็้กนอกระบบให้้กลับเข่้าสำู�ระบบการ
ศ่ึกษาท่ำ�ม่ความย่ด้ห้ย่�นและสำอด้คล้องกับความต้องการเด็้ก”

เพื่ราะฉะนั�นจัะเห็้นว�า การทำำางานในโครงการต�าง ๆ ข่อง กสำศึ. ในอนาคตจัะ
บูรณาการการทำำางานร�วมกันมากข่่�น โด้ยม่โครงการจััด้การศ่ึกษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้
ความเห้ล่�อมลำาใน 12 จัังห้วัด้เป็นฐานการทำำางานท่ำ�สำำาคัญ เน่�องจัากม่ข้่อมูลครบทัำ�ง
ข่้อมูลเด็้กในระบบ เด็้กนอกระบบ แรงงานนอกระบบ ทำ่นเสำมอภาค ทำ่นนวัตกรรม 
สำายอาช่ื่พื่ชัื่�นสูำง รวมถ่งโรงเร่ยนพัื่ฒนาตนเอง ร�วมทัำ�งภาค่เคร่อข่�ายท่ำ�เข่้ามาเป็น 
กลไกห้ลักในการข่ับเคล่�อนงานต�อไป

“ทัุ�ง 12 จังหวั่ดูจะมจุ่ดูแข็งในกิารทุำางานต่ัางกัิน กิส่ศึ. ทุำาหน�าทุ่�เปน็เพย่ง 
‘ตััว่เช่่�อม’ นำาโครงกิารต่ัาง ๆ ทุ่� กิส่ศึ.ลงไปทุำาในแต่ัละพ่�นทุ่� รว่มถึืงภาคเ่ครอ่ขา่ย
มาพบเจอกัิน ส่ดุูทุ�ายก็ิจะเกิิดูกิารหลอมรว่มกิารทุำางานรว่่มกัิน เด็ูกิเยาว่ช่นจะหลุดู
จากิระบบกิารศึึกิษาน�อยลง ม่โอกิาส่เรย่นต่ัอเพ่�อม่อาช่่พดู่ขึ�น โดูยเฉพาะกิลุ่ม 
คนเปราะบาง คนทุ่�ยากิจนและดู�อยโอกิาส่ให�ล่มตัาอ�าปากิและอย้่รว่่มในชุ่มช่น 
ไดู�อย่างม่คว่ามสุ่ข เพราะฉะนั�นส่ิ�งทุ่� กิส่ศึ. กิำาลังทุำาถ่ือเป็นกิ�าว่อย่างส่ำาคัญ  
เปน็ ‘ตััว่แบบ’ ส่ำาคัญของกิารปดิูช่อ่งว่่างคว่ามเหล่�อมลำาทุางกิารศึกึิษาทุกุิช่ว่่งวั่ย
ดู�ว่ยพลังของทุุกิภาคส่ว่่น”

ศึาสำตราจัารย์ ด้ร.สำมพื่งษ์ จิัตระดั้บ
ประธานอน่กรรมการสำ�งเสำรมิและพื่ฒันาเยาวชื่นและประชื่ากร
วัยแรงงานนอกระบบ และกรรมการบริห้าร กสำศึ.
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คำานิยม

ในฐานะเป็นคนห้น่�งซึ่่�งทำำางานพ่ื่�นท่ำ� เห็้นว�า กสำศึ. ม่เจัตจัำานงม่�งสำร้างความ
เสำมอภาคทำางการศ่ึกษาในสำังคมไทำย ชื่�วงระยะเวลา 3 ปีท่ำ�ผ่�านมา ม่การด้ำาเนิน
โครงการจััด้สำรรทำน่ในห้ลากห้ลายลักษณะ ทัำ�งลักษณะอ่ด้ห้น่นให้้เด็้กเยาวชื่นท่ำ�ยากจัน
ได้้ม่โอกาสำได้้รับการศ่ึกษาในระดั้บต�าง ๆ ระบบห้ลักประกันโอกาสำทำางการศ่ึกษา  
ทำน่เสำมอภาค ทำน่พื่ฒันาครูและคณ่ภาพื่โรงเร่ยน ท่ำนพื่ฒันาอาชื่พ่ื่แรงงานนอกระบบ 
ทำน่พื่ฒันาระบบเครอ่ข่�ายปฏิิรูปการเรย่นรูแ้ละคณ่ภาพื่เยาวชื่นในระดั้บจัังห้วัด้ ฯลฯ 
การด้ำาเนินการจััด้สำรรท่ำนดั้งกล�าว ม่การทำำางานร�วมกับภาค่ทัำ�งภาครฐั ภาคเอกชื่น และ
ภาคประชื่าสำังคมในระดั้บท้ำองถิ�น ระดั้บชื่าติ และนานาชื่าติ

น�าช่ื่�นชื่ม ความก้าวห้น้าทำางความคิด้ข่องคณะกรรมการ กสำศึ. และฝ่่ายจััด้การ
ท่ำ�นำาแนวคิด้และวิธ่การด้ำาเนินงานโด้ยรวมม่ทัำ�งลักษณะเน้นความเฉพื่าะเจัาะล่กใน
ระดั้บบ่คคล การใชื่ช่้ื่มชื่นเป็นฐาน และการทำำางานเชื่งิพื่่�นท่ำ� อ่กทัำ�งยุทุธศึาส่ตัรช์่ว่่ง 3  
ปทีุ่� 2 ในปจัจุบนัไดู�กิำาหนดูเปา้ประส่งค์ส่ำาคัญ 4 ประกิาร ทุ่�ตั�องบรรลุ ประกิอบดู�ว่ย 
1. กิารเข�าถึืงกิารเรย่นร้� 2. ผลลัพธ์กิารเรย่นร้� 3. กิารศึกึิษาทุางเล่อกิ และ 4. กิาร
เปล่�ยนแปลงเช่ิงระบบ นับเปน็ส่ิ�งทุ�าทุายยิ�งนักิ

กิส่ศึ. ในฐานะองค์กิรทุ่�เป็นกิองทุุนขนาดูเล็กิ กิารจะดูำาเนินงานให�บรรลุ
เป้าประส่งค์ทุ่�เป็นเร่�องยากิให�ส่่งผลกิระทุบส่้่กิารเปล่�ยนแปลงขนาดูใหญ่ จำาเป็น
ตั�องใช่�คว่ามร้�และนวั่ตักิรรมกิารเป็นผ้�นำาทุางคว่ามคิดู และปฏิิบัติักิารทุ่�ส่ำาเร็จ 
เปน็ร้ปธรรม

การเกาะเก่�ยวเห้น่�ยวนำา สำานพื่ลังทัำ�งภายใน (กสำศึ.) และภาค่ภายนอก ทัำ�งใน
ระดั้บพื่่�นท่ำ� และในระดั้บชื่าติท่ำ�สำามารถสำร้างความรู้และนวัตกรรมร�วมกันจัากการ
ปฏิิบัติจัริงและม่การยกระดั้บความสำำาเร็จัอย�างต�อเน่�อง ม่ชื่่วิตชื่่วา ย�อมเป็นเง่�อนไข่
การนำาพื่าให้้เกิด้ ‘กิองทุุนทุ่�มช่่วิ่่ตั’ เพื่่�อชื่่วิตและช่ื่มชื่น สำังคม ท่ำ�เกิด้ความเสำมอภาค
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ทำางโอกาสำการเร่ยนรู้ข่องทำ่กผู้่ทำ่กคน ท่ำ�สำามารถเร่ยนรู้และเติบโตภายใต้นิเวศึการ
เร่ยนรู้ท่ำ�ม่ค่ณภาพื่

การสำร้าง ‘เง่�อนไข’ โอกาสำให้้ผู้่เก่�ยวข่้องสำำาคัญในงานได้้มาจ่ั�มตัวในสำนาม 
เป็นโอกาสำการเรย่นรูโ้ด้ยสัำมผั่สำรูปธรรมตัวจัรงิท่ำกครั�ง ก็จัะนำามาซึ่่�งความรูส้ำก่น่กคิด้ 
จิัตสำำาน่ก และทัำศึนะให้ม� ๆ  ท่ำ�ได้้จัากการปฏิิสำมัพัื่นธ ์สำรา้งสำรรค์ร�วม อย�างท่ำ�ไม�คาด้คิด้
มาก�อนเสำมอ

ทำำาให้้แนวคิด้บูรณาการการทำำางานระห้ว�างสำำาน่ก ระห้ว�างภาค่ต�าง ๆ  เป็นจัรงิ
ได้้เร็วข่่�น ง�ายข่่�น โด้ยม่การเตร่ยมการและจััด้การเชื่่�อมโยงท่ำ�เห้มาะสำม เพื่่ยงพื่อ

หนังส่่อเล็กิ ๆ เล่มน่� เป็นกิารให�ข�อม้ลฐานงานเดิูมทุ่� กิส่ศึ. ไดู�ส่นับส่นุน 
กิารทุำางานในพ่�นทุ่�จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ซึ่ึ�งมผ่้�เกิ่�ยว่ข�องหลากิหลาย มง่านหลายลักิษณีะ  
จะช่ว่่ยให�เกิิดูคว่ามเข�าใจเบ่�องตั�นเทุ่านั�น ส่ว่่นคว่ามเข�าใจลึกิซึ่ึ�ง และกิารเช่่�อมโยง
ให�เห็นภาพรว่ม ภาพลึกิ ภาพซึ่�อน และจินตันากิารส่ร�างส่รรค์ ทุ่�จะนำาไปส่้่กิาร 
เช่่�อมโยง บ้รณีากิาร ส่ร�างกิารเปล่�ยนแปลงเช่ิงระบบต่ัอไป คงตั�องอาศึัย พลัง  
ส่ติัปัญญา และเมตัตัารว่มหม้่ จะไดู�ร่ว่มกัินส่ร�างประวั่ติัศึาส่ตัร์พัฒนากิารอัน 
ทุรงคุณีค่า ซึึ่�งถ่ือว่่าเปน็กิารปลดูเปล่�องพันธนากิารคนเล็กิคนน�อย คนดู�อยโอกิาส่ 
คนยากิคนจน ให�ไดู�รับโอกิาส่กิารเรย่นร้� ส่้่กิารม่ช่่วิ่ตัทุ่�ดู่ ม่ครอบครัว่ ม่ชุ่มช่น 
ทุ�องถิื�น ม่เคร่อข่าย ม่ส่ถืาบันกิารศึึกิษาคุณีภาพ ม่ระบบส่นับส่นุน ม่กิองทุุน
ส่นับส่นุนจุนเจ่อทุ่�มากิพอ

ผ่ลงานด่้ ๆ  ท่ำ�ผู้่นำาการเรย่นรูส้ำู�การเปล่�ยนแปลงในจัังห้วัด้ส่ำรนิทำรท์ำำามา ม่ค่ณค�า
มาก ห้ากได้้รับการยกระดั้บเชื่่�อมโยงอย�างเป็นระบบ ห้วังได้้ว�าจัะเป็นพื่่�นท่ำ�น�าสำนใจั
ท่ำ�เป็นตัวแบบท่ำ�น�าสำนใจั สำามารถข่ยายผ่ลปรบัใช้ื่บทำเรย่นจัากการทำำางาน พื่่�นท่ำ�อ่�น ๆ  
ต�อไป

ด้้วยจิัตคารวะ
สำมคิด้ แก้วทิำพื่ย์
ผู้่จััด้การโครงการห้น่นเสำริมวิชื่าการ
โครงการสำ�งเสำริมโอกาสำทำางการเร่ยนรู้และพื่ัฒนา
ทัำกษะเยาวชื่นและแรงงานนอกระบบ
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ส่รุนิทร ์ก้าว่ส่้เ่มอ่งตััว่แบบ
ส่รา้งคว่ามเส่มอภาคทางการศึึกษา 

ห้น่�งในภารกิจัสำำาคัญข่อง กสำศึ. ค่อ การสำนับสำน่นให้้พื่่�นท่ำ�เป็นผู้่ขั่บเคล่�อน  
และม่บทำบาทำนำาในการแก้ปัญห้าความเห้ล่�อมลำาทำางการศ่ึกษาได้้อย�างเข่ม้แข่ง็และ
ยั�งย่น ผ่�านแผ่นงานจััด้การศ่ึกษาเชิื่งพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา (Area-Based 
Education : ABE) ซึ่่�งเป็นการย�อข่นาด้ข่องปัญห้าการศ่ึกษาจัากระดั้บประเทำศึลงมา
สำู�ระดั้บจัังห้วัด้ เน้นการแก้ปัญห้าข่นาด้ให้ญ�จัากจ่ัด้เล็ก ทำำาให้้ข่นาด้ข่องปัญห้าลด้ลง 
100 เทำ�า สำอด้คล้องกับทิำศึทำางและความเคล่�อนไห้วข่องประเทำศึท่ำ�ประสำบความสำำาเรจ็ั 
ข่ณะท่ำ�แนวโน้มนโยบายข่องประเทำศึไทำยท่ำ�ให้้ความสำำาคัญกับการม่สำ�วนร�วมจัาก 
ภาคสำ�วนต�าง ๆ ในระดั้บจัังห้วัด้

หั้วใจัข่องการทำำางานม่�งสำนับสำน่นจัังห้วัด้ม่บูรณาการความร�วมม่อระห้ว�าง 
ทำ่กภาคสำ�วนในพื่่�นท่ำ� ไม�ว�าจัะเป็นห้น�วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น  
ภาคเอกชื่น ธ่รกิจัเพื่่�อสำังคม ภาคประชื่าสำังคม ภาควิชื่าการ เพื่่�อดู้แลและชื่�วยเห้ล่อ
ประชื่ากรท่ำ�ด้้อยโอกาสำและยากจันท่ำ�สำด่้รอ้ยละ 15 ข่องประเทำศึ ครอบคล่มทำก่ชื่�วงวัย 
ให้้เกิด้การเปล่�ยนแปลงไปสำู�กล่�มเป้าห้มาย ดั้งน่� 

1. กิารเข�าถึืงกิารเรย่นร้� (Learning Access) ท่ำ�ม่ค่ณภาพื่และเห้มาะสำมกับ
ศัึกยภาพื่ข่องตนเอง ครอบครัว ช่ื่มชื่น 

2. ผลลัพธ์กิารเรย่นร้� (Learning Outcome) ท่ำ�สำอด้คล้องกับความถนดั้ และ
ทัำกษะท่ำ�พื่ร้อมสำำาห้รับโลกย่คให้ม� 

3. กิารศึึกิษาทุางเล่อกิ (Alternative Education) เพื่่�อให้้เยาวชื่นกล่�มท่ำ� 
ข่าด้โอกาสำ ในวัย 15 - 24 ปี ซึ่่�งอยู�นอกระบบการศ่ึกษา ม่โอกาสำพื่ฒันาศัึกยภาพื่ข่อง
ตนเองให้้สูำงข่่�น สำามารถพื่่�งตนเองในโลกสำมัยให้ม�ได้้ด้้วยการศ่ึกษาทำางเล่อกและ 
การศ่ึกษาตามอัธยาศัึย 
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4. กิารเปล่�ยนแปลงเช่งิระบบ (System Change) นโยบายทัำ�งระดั้บชื่าติและ
ท้ำองถิ�น ม่�งจััด้สำรรและบรหิ้ารทำรพัื่ยากร(งบประมาณ บ่คลากร สำถานท่ำ� อ่ปกรณ ์และ
อ่�น ๆ ) เพื่่�อสำ�งเสำรมิโอกาสำทำางการศึก่ษา ลด้ความเห้ล่�อมลำาทำางการศึก่ษา และพื่ฒันา
ค่ณภาพื่ครู

มติิัคว่ามยากลื่ำาบากของนักเรยีนในจังัหว่ดัส่รุนิทร์

ข่้อมูลสำถานการณ์ความเห้ล่�อมลำาข่องเด็้กและเยาวชื่นในจัังห้วัด้ส่ำรินทำร์ ใน
ภาคเร่ยนท่ำ� 1 ปีการศ่ึกษา 2564 พื่บว�าเด็้กนักเร่ยนในระดั้บชื่ั�นอน่บาลจันถ่ง
มัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 3 (การศ่ึกษาข่ั�นพื่่�นฐาน) ใน 4 สำังกัด้ ค่อ สำพื่ฐ. อปทำ. ตชื่ด้. และ พื่ศึ. 
จัำานวน 164,404 คน โด้ยในจัำานวนน่�ม่นักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษท่ำ�ได้้รับทำ่นเสำมอภาค
จัำานวน 45,396 คน ห้ร่อร้อยละ 27.61

นักเร่ยนยากจันและยากจันพิื่เศึษแต�ละคนต�างม่สำภาวะความยากลำาบาก 
ท่ำ�แตกต�างกันไป เชื่�น การม่ภาระพื่่�งพื่ิง สำภาพื่บ้านชื่ำาร่ด้ ไม�ม่ยานพื่าห้นะ และไม�ม่
ท่ำ�ดิ้นทำำากิน โด้ยม่รายละเอ่ยด้ดั้งน่�

• การม่ภาระพื่่�งพื่งิ ห้มายถ่ง การม่คนพื่กิาร/เจ็ับป่วยเร่�อรัง ผู้่สูำงอาย่เกินกว�า 
60 ปี ม่คนอาย่ 15 - 65 ปีท่ำ�ว�างงาน ห้ร่อเป็นพื่�อ/แม�เล่�ยงเด่้�ยว 
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• สำภาพื่บ้านชื่ำาร่ด้ทำร่ด้โทำรม ห้มายถ่ง ม่สำภาพื่ไม�ปลอด้ภัย ไม�ม่ห้้องสำ้วมใน 
ท่ำ�อยู�อาศัึย ห้ร่อบริเวณบ้าน 

• ยานพื่าห้นะในครัวเร่อน ห้มายถ่ง การครอบครองยานพื่าห้นะข่องครัว
เร่อนนั�น ๆ 

• ท่ำ�ดิ้นทำำากิน ห้มายถ่ง การม่ท่ำ�ดิ้นท่ำ�ใช้ื่ในการทำำากิน ไม�ว�าจัะเป็นท่ำ�ดิ้นข่อง
ตนเองห้ร่อเชื่�ามาจัากผู้่อ่�นก็ตาม โด้ยจัำาแนกออกเป็น ไม�ม่ท่ำ�ดิ้นทำำากิน  
ม่ท่ำ�ดิ้นทำำากินไม�เกิน 1 ไร� และม่ท่ำ�ดิ้นทำำากินได้้ 1 ถ่ง 5 ไร�

กส่ศึ. รว่่มปิิดช่อ่งว่า่งคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�าในพ่�นที� 
จังัหว่ดัส่รุนิทร์

อย�างไรก็ตามเพื่่�อสำนับสำน่นให้้ภาค่มองเห็้นต้นทำ่นการทำำางานในพื่่�นท่ำ�และ
สำามารถเชื่่�อมโยงทำรัพื่ยากร และกลไกการทำำางานกับทำ่กภาคสำ�วน กสำศึ.จ่ังรวบรวม
โครงกิารลดูคว่ามเหล่�อมลำาทุางกิารศึึกิษาทุ่� กิส่ศึ.รว่่มทุำางานกัิบภาค่ในจังหวั่ดู

สุ่รนิทุร ์มร่ายละเอย่ดูดัูงน่�

• โครงการจัดัการศึึกษาเช่งิพ่�นที�เพ่�อลื่ดคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�า

ปัจัจ่ับัน กสำศึ. สำนับสำน่นการจััด้การศ่ึกษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�ใน 12 จัังห้วัด้ทัำ�วประเทำศึ 
โด้ยม่จัังห้วัด้ส่ำรนิทำร์เป็นห้น่�งในพื่่�นท่ำ�สำำาคัญร�วมพัื่ฒนา ภายใต้โจัทำยก์ารทำำางาน 4 ด้้าน 
ค่อ 1. พื่ฒันากลไกความร�วมม่อระห้ว�างห้น�วยงานระดั้บพื่่�นท่ำ� 2. การพื่ฒันาฐานข่อ้มูล
ระดั้บจัังห้วัด้ 3. การพื่ัฒนารูปแบบและแนวทำางการรณรงค์ข่ับเคล่�อน และ 4. การ
ค้นห้านวัตกรรมการบูรณาการทำรัพื่ยากรเพื่่�อการดู้แลและให้้ความชื่�วยเห้ล่อเด็้กและ
เยาวชื่นด้้อยโอกาสำ 

โครงกิารจัดูกิารศึกึิษาเชิ่งพ่�นทุ่�เพ่�อลดูคว่ามเหล่�อมลำาจังหวั่ดูส่รุนิทุร ์ด้ำาเนนิ
การโด้ยองค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้สำร่นิทำร์ ท่ำ�ม่เป้าห้มาย ค่อ 1. ภาค่เคร่อข่�ายสำามารถ
ข่บัเคล่�อนงานจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพื่่�นท่ำ�เพ่ื่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา ได้้รบัการพื่ฒันา และเพื่ิ�ม
ทัำกษะการจััด้การศึ่กษาเชื่ิงพ่ื่�นท่ำ� ผ่�านกิจักรรม โครงการตามแผ่นการด้ำาเนินงานท่ำ�



10

กำาห้นด้ไว้ 2. เกิด้การบูรณาการร�วมกันจัากทำ่กห้น�วยงานในพื่่�นท่ำ� เพื่่�อเชื่่�อมโยงฐาน
ข่้อมูลเด็้กและเยาวชื่นด้้อยโอกาสำและยากจัน ให้้เป็นฐานข่้อมูลเด่้ยวกัน โด้ยม่
โครงการจััด้การศึ่กษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำาจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ เป็นศูึนย์กลาง
ระบบสำารสำนเทำศึ และ 3. แผ่นการจััด้การศ่ึกษาเชื่ิงพ่ื่�นท่ำ� สำามารถพื่ัฒนาและ 
ข่ับเคล่�อนต�อไปในระยะยาว

พื่.ศึ. พื่่�นท่ำ�ด้ำาเนินการ

2562 ด้ำาเนินงานในพื่่�นท่ำ�เป้าห้มาย 10 อำาเภอ 25 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น 
(อปทำ.) ทำำางานเต็มพื่่�นท่ำ� 1 อำาเภอ ค่อ อำาเภอจัอมพื่ระ ม่เทำศึบาลและ
องค์การบริห้ารสำ�วนตำาบล (อบต.) เข่้าร�วมโครงการ 10 แห้�ง และอ่ก 9 
อำาเภอ ค่อ อำาเภอเม่อง อำาเภอทำ�าตูม อำาเภอปราสำาทำ อำาเภอกาบเชื่ิง 
อำาเภอสำนม อำาเภอศ่ึข่รภูมิ อำาเภอสำงัข่ะ อำาเภอลำาด้วน และอำาเภอบวัเชื่ด้ 
ม่เทำศึบาลและองค์การบริห้ารสำ�วนตำาบล (อบต.) เข่า้ร�วมโครงการจัำานวน 
15 แห้�ง

2563 ทำำางานครอบคลม่ทัำ�งจัังห้วัด้ 17 อำาเภอ 172 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น

2564 ทำำางานครอบคลม่ทัำ�งจัังห้วัด้ 17 อำาเภอ 172 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น

• ระบบหลัื่กปิระกันโอกาส่ทางการศึึกษาแลื่ะเงินอุดหนุน 
อยา่งมเีง่�อนไข (ทนุเส่มอภาค)

แม้ว�ารัฐจัะม่มาตรการเร่ยนฟร่ก็ตาม แต�ยังม่นักเร่ยนกล่�มห้น่�งท่ำ�ม่ความเสำ่�ยง
ห้ลด่้นอกระบบการศ่ึกษาเพื่ราะความยากจันระดั้บร่นแรง รายได้้ครัวเรอ่นเฉล่�ยเพื่ย่ง
เด่้อนละ 1,044 บาทำ ห้ร่อน้อยกว�าวันละ 35 บาทำเทำ�านั�น กสำศึ. ได้้วิจััยพื่ัฒนา
กระบวนการคัด้กรองนกัเรย่นยากจันพื่เิศึษด้้วยวิธวั่ด้รายได้้โด้ยอ้อม ร�วมกับกระทำรวง
ศ่ึกษาธกิาร กระทำรวงมห้าด้ไทำย และคณะเศึรษฐศึาสำตร์ มห้าวิทำยาลัยธรรมศึาสำตร์ 
เพื่่�อชื่่�เป้าห้มายเด็้กและเยาวชื่นท่ำ�ม่ชื่่วิตยากลำาบากมากท่ำ�สำ่ด้ ร้อยละ 15 - 20 ข่อง
ประเทำศึ ด้้วยพื่ลังข่องค่ณครูมากกว�า 400,000 คนทัำ�วประเทำศึ ร�วมลงพื่่�นท่ำ�ค้นห้า 
บนัท่ำกข่อ้มูลเด็้ก ๆ  และครัวเรอ่น ตั�งแต�ระดั้บอน่บาลถ่งมัธยมศ่ึกษาตอนต้น ให้้ได้้รบั
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เงินอ่ด้ห้น่นอย�างม่เง่�อนไข่ ห้ร่อทำ่นเสำมอภาค จัาก กสำศึ. ตั�งแต�ระดั้บอน่บาลถ่ง
มัธยมศ่ึกษาตอนต้น เพื่่�อเป็นค�าใชื่จ้ั�ายในการเดิ้นทำาง ค�าครองชื่พ่ื่ทำางการศึก่ษา โด้ย
ม่เง่�อนไข่ให้้ต้องม่อัตราการมาเรย่นไม�ตำากว�ารอ้ยละ 80 - 85 และม่พื่ฒันาการท่ำ�สำมวัย

จัากการติด้ตามกล่�มเป้าห้มายเห้ล�าน่�ตลอด้ 4 ปีท่ำ�ผ่�าน พื่บว�า เงินอ่ด้ห้น่นอย�าง
ม่เง่�อนไข่ชื่�วยให้้นักเร่ยนม่อัตราการมาเร่ยนท่ำ�ด่้ข่่�น ลด้อัตราการห้ล่ด้ออกจัากระบบ
การศ่ึกษา และม่พื่ฒันาการท่ำ�สำมวัยมากข่่�น ทำำาให้้จัำานวนเด็้กห้ลด่้ออกนอกระบบการ
ศ่ึกษาน้อยลงตามลำาดั้บ รวมทัำ�งม่แนวโน้มท่ำ�จัะศ่ึกษาต�อในระดั้บการศ่ึกษาท่ำ�สำูงกว�า
ภาคบังคับมากข่่�น

ฐานข�อม้ลนักิเรย่นยากิจนและยากิจนพิเศึษทัุ�งประเทุศึ จำานว่นมากิกิว่่า 
1.9 ล�านคนในระบบกิารศึกึิษาขั�นพ่�นฐาน ถูกเชื่่�อมต�อเพื่่�อให้้ห้น�วยงานต�าง ๆ ท่ำ�
เก่�ยวข้่องสำามารถชื่�วยเห้ล่อสำนับสำน่นและสำ�งเสำริมให้้เด็้กเยาวชื่นเห้ล�าน่�ไม�ห้ล่ด้ออก
จัากระบบการศ่ึกษาและสำามารถศ่ึกษาต�อไปจันถ่งระดั้บสูำงสำ่ด้ตามศัึกยภาพื่ ตั�งแต�
ระดั้บปฐมวัยจันถ่งระดั้บอ่ด้มศ่ึกษา

โด้ยล�าส่ำด้ กสำศึ. ร�วมม่อกับกระทำรวงการอ่ด้มศึ่กษา วิทำยาศึาสำตร์ วิจััยและ
นวัตกรรม (อว.) รวมทัำ�งท่ำ�ประช่ื่มอธกิารบด่้แห้�งประเทำศึไทำย (ทำปอ.) ท่ำ�ประช่ื่มคณะ
กรรมการอธิการบด่้มห้าวิทำยาลัยเทำคโนโลย่ราชื่มงคล และท่ำ�ประช่ื่มมห้าวิทำยาลัย
ราชื่ภัฏิ เชื่่�อมโยงข่อ้มูลนักเรย่นยากจัน/ยากจันพื่เิศึษ ท่ำ�ศ่ึกษาต�อในระดั้บอ่ด้มศ่ึกษา 
ผ่�านระบบ TCAS และสำ�งต�อข่้อมูลไปยังมห้าวิทำยาลัยรัฐและเอกชื่นทัำ�วประเทำศึ  
เพื่่�อให้้จััด้ห้าทำน่การศึก่ษาแก�นกัเรย่นท่ำ�ต้องการความชื่�วยเห้ล่อ ห้รอ่การสำนบัสำน่นอ่�น ๆ  
ท่ำ�จัำาเป็นอย�างรอบด้้าน เพื่่�อให้้เยาวชื่นเห้ล�าน่�ม่โอกาสำท่ำ�เสำมอภาคทำางการศ่ึกษา
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นักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษท่ำ�ได้้รับทำ่นเสำมอภาค กสำศึ.
ภาคเร่ยนท่ำ� 1 ปีการศ่ึกษา 2564 รายอำาเภอ

อำาเภอ
นักเร่ยน
ทัำ�งห้มด้

นักเร่ยน
เป้าห้มาย 
อ.1 - ม.3

นักเร่ยน
ยากจัน

นักเร่ยนยากจัน 
(% เป้าห้มาย)

นักเร่ยน
ยากจันพื่ิเศึษ

นักเร่ยน
ยากจันพื่ิเศึษ 
(%เป้าห้มาย)

กาบเชื่ิง 9,421 8,468 1,239 14.63% 2,314 27.33%

จัอมพื่ระ 8,582 7,448 1,233 16.55% 2,352 31.58%

ช่ื่มพื่ลบ่ร่ 8,116 7,242 1,194 16.49% 2,541 35.09%

ทำ�าตูม 11,773 10,422 1,552 14.89% 3,704 35.54%

บัวเชื่ด้ 6,909 5,958 696 11.68% 1,116 18.73%

ปราสำาทำ 20,944 18,696 2,393 12.8% 4,768 25.50%

พื่นมด้งรัก 5,229 4,645 492 10.59% 925 19.91%

รัตนบ่ร่ 11,629 10,115 1,634 16.15% 2,760 27.29%

ลำาด้วน 5,037 4,206 690 16.41% 956 22.73%

ศึร่ณรงค์ 5,551 5,341 806 15.09% 1,924 36.02%

ศ่ึข่รภูมิ 17,091 14,709 2,390 16.25% 5,369 36.50%

สำนม 5,505 4,793 803 16.75% 1,618 33.76%

สำังข่ะ 19,293 17,019 2,379 13.98% 4,379 25.73%

สำำาโรงทำาบ 6,883 5,936 1,041 17.54% 2,162 36.42%

เข่วาสำินรินทำร์ 3,948 3,618 744 20.56% 1,222 33.78%

เม่องสำ่รินทำร์ 38,649 32,282 3,440 10.66% 6,236 19.32%

โนนนารายณ์ 3,935 3,506 645 18.40% 1,050 29.95%

รวม 188,495 164,404 23,371 14.22% 45,396 27.61%

 (ท่ำ�มา : ระบบ iSEE, Information System for Equitable Education)
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จัำานวนนักเร่ยนในจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ท่ำ�ได้้ทำ่นเสำมอภาค กสำศึ.
ตั�งแต�ปีการศ่ึกษา 2560-2564

“โอกาสำทำางการศ่ึกษา ค่อการลงทำน่ท่ำ�สำรา้งผ่ลกระทำบและให้้มูลค�าตอบแทำน
ท่ำ�สำูงท่ำ�สำ่ด้ต�อประเทำศึ โด้ยเฉพื่าะการสำร้างระบบห้ลักประกันโอกาสำทำางการศ่ึกษา ให้้
เด็้กเยาวชื่นสำามารถก้าวข่้ามชื่�วงชื่ั�น และพัื่ฒนาตนเองในระดั้บการศ่ึกษาท่ำ�สำูงท่ำ�สำ่ด้
เทำ�าท่ำ�ศัึกยภาพื่จัะพื่าไปถ่ง ซึ่่�งจัะสำ�งผ่ลถ่งรายได้้จัากการประกอบอาชื่่พื่ห้ลังจับการ
ศ่ึกษา โด้ยประช่ากิรกิลุ่มน่�จะเป็นคนรุน่แรกิของครอบครวั่ทุ่�จบกิารศึกึิษาส่้งกิว่่า
พอ่แม ่ ทุ่�เดิูมมค่่าเฉล่�ยระดัูบกิารศึกึิษาส่้งสุ่ดูเพย่งช่ั�นประถืมศึกึิษาหรอ่เทุย่บเทุ่า 
แล�ว่เม่�อวั่นทุ่�คนรุน่น่�มร่ายไดู�ส่้งขึ�นกิว่่าคนรุน่ก่ิอน ย่อมหมายถึืงกิารเปิดูประต้ัส่้่
โอกิาส่ในช่่วิ่ตัทุ่�มากิกิว่่า และแน่นอนว่่าจะนำาไปส่้่กิารเปล่�ยนแปลงส่ถืานะทุาง
ส่ังคม เศึรษฐกิิจ และหยุดูว่งจรคว่ามยากิจนทุ่�ส่ง่ต่ัอกัินจากิรุน่ส่้รุ่น่ให�ส่ิ�นสุ่ดูลง
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• โครงการคร้รกั(ษ์)ถิิ่�น

สำร้างโอกาสำให้้แก�เยาว่ช่นทุ่�มฐ่านะยากิจนหรอ่ดู�อยโอกิาส่ ทุ่�มร่ายไดู�ตัำาสุ่ดู
ร�อยละ 15 ของประเทุศึ มผ่ลกิารเรย่นดู่ มศ่ึกัิยภาพส่้ง และมจิ่ตัวิ่ญญาณีคว่าม
เป็นคร้ ไดู�ศึึกิษาในคณีะครุศึาส่ตัร์หร่อศึึกิษาศึาส่ตัร์จนส่ำาเร็จกิารศึึกิษาระดัูบ
ปรญิญาตัร ่มทัุ่กิษะคว่ามพร�อมส่ำาหรบัจัดูกิารเรย่นร้�ในศึตัว่รรษทุ่� 21 และไดู�รบั
กิารบรรจุเป็นคร้รุ่นใหม่ในโรงเรย่นพ่�นทุ่�ห่างไกิลระดัูบตัำาบลอันเป็นภ้มิลำาเนา 
บ�านเกิิดูของตันเอง ซึ่่�งเป็นโรงเรย่นท่ำ�ไม�อาจัย่บห้รอ่ควบรวมได้้ (Protected School) 
ในสำังกัด้ สำพื่ฐ. เชื่�น ตั�งอยู�บนพื่่�นท่ำ�สำูง ตามแนวชื่ายแด้น ห้ร่อเกาะแก�ง รวมประมาณ 
2,000 แห้�ง ซึ่่�งเป็นช่ื่มชื่นบ้านเกิด้ รวม 1,500 อัตรา (5 ร่�น) ภายในระยะเวลา 10 ปี 
เพื่่�อแก้ปัญห้าการข่าด้แคลนครูและการโยกย้ายบ�อย และยังเป็นการพื่ัฒนาให้้เกิด้ 
‘ส่ถืาบันตั�นแบบ’ ในการผ่ลิตและพื่ัฒนาครูท่ำ�ม่การจััด้การเร่ยนรู้แนวให้ม� อันจัะนำา
ไปสำู�การปรบัเปล่�ยนระบบการผ่ลิตและพัื่ฒนาครูให้้สำอด้คล้องกับบริบทำข่องโรงเร่ยน
และช่ื่มชื่นในแต�ละพื่่�นท่ำ�ตามความต้องการโด้ยรวมข่องประเทำศึ เม่�อครูร่�นให้ม�ได้้รบั
การบรรจ่ัแต�งตั�งให้้ปฏิิบัติงานในโรงเร่ยนพื่่�นท่ำ�ห้�างไกลตามเป้าห้มายข่องโครงการ 
จัะชื่�วยลด้ความเห้ล่�อมลำาและเพื่ิ�มโอกาสำทำางการศ่ึกษาให้้แก�เด็้กและเยาวชื่นในพ่ื่�นท่ำ�
ห้�างไกลได้้อย�างม่ประสำิทำธิภาพื่ ตลอด้จันสำนับสำน่นการพัื่ฒนาโรงเร่ยนและช่ื่มชื่น 
อ่กประมาณ 1,500 แห้�ง ได้้อย�างยั�งย่น

จัังห้วัด้สำร่นิทำรม่์นักเร่ยนเข่า้ร�วมโครงการครูรกั(ษ์)ถิ�น 2 ร่�น ค่อ ร่�นท่ำ� 2 จัำานวน 
1 คน ศ่ึกษาต�อท่ำ�มห้าวิทำยาลัยกาฬสิำนธ่ ์ร่�นท่ำ� 3 จัำานวน 1 คน ศ่ึกษาต�อท่ำ�มห้าวิทำยาลัย
ราชื่ภัฏิอ่บลราชื่ธาน่ โด้ยห้ลังจับการศ่ึกษาทัำ�ง 2 คนจัะได้้รับการบรรจ่ัท่ำ�นิคมสำร้าง 
ตนเองปราสำาทำ 2 สำังกัด้สำำานักงานเข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษาประถมศ่ึกษาสำ่รินทำร์ เข่ต 2  
เปิด้สำอนระดั้บชื่ั�นอน่บาล - ประถมศ่ึกษาปีท่ำ� 6
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• โครงการพฒันาคร้แลื่ะโรงเรยีนเพ่�อยกระดับคณุีภาพการศึึกษา
อยา่งต่ัอเน่�อง (TSQP)

โรงเร่ยนและสำถานศ่ึกษาในสำังกัด้ สำพื่ฐ. สำชื่. และ อปทำ. รวม 636 แห้�ง ได้้รับ
การพื่ัฒนาภายใต้โครงการโรงเร่ยนพื่ัฒนาตนเอง (TSQP) เพื่่�อเพื่ิ�มข่่ด้ความสำามารถ
ในการพัื่ฒนาตนเองได้้อย�างต�อเน่�องทัำ�งระบบ (Whole School Approach) ม่คณ่ภาพื่
ระบบบริห้ารจััด้การและการจััด้การเร่ยนการสำอนท่ำ�พื่ร้อมพื่ัฒนาผู้่เร่ยนให้้เกิด้
สำมรรถนะในศึตวรรษท่ำ� 21 ควบคู�ไปกับการสำ�งเสำรมิและพื่ฒันาครูและบ่คลากรทำางการ
ศ่ึกษาในโรงเร่ยนและสำถานศ่ึกษาท่ำ�เข่้าร�วมโครงการดั้งกล�าวจัำานวน 23,177 คน  
ให้้สำามารถจััด้การเร่ยนการสำอนได้้อย�างม่ประสำิทำธิภาพื่ ตรงตามความต้องการข่อง 
ผู้่เรย่น และเน้นการพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ข่องผู้่เรย่นเป็นสำำาคัญ สำ�งผ่ลให้้เกิด้ประโยชื่น์ต�อ
นักเร่ยนในโรงเร่ยนและสำถานศึ่กษาเห้ล�าน่�จัำานวน 258,280 คน ซึ่่�งสำามารถเข่้าถ่ง
การเรย่นรูท่้ำ�ม่คณ่ภาพื่และยกระดั้บผ่ลลัพื่ธก์ารเรย่นรูไ้ด้้อย�างเสำมอภาคยิ�งข่่�น อันจัะ
เป็นโมเด้ลการพื่ัฒนาเพื่่�อสำ�งเสำริมและสำนับสำน่นให้้โรงเร่ยนสำามารถพื่ัฒนาตนเอง 
ได้้อย�างยั�งย่นต�อไป
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การด้ำาเนินงานจ่ังแบ�งออกเป็น 2 สำ�วน ดั้งน่� 

1) กิระบว่นกิารพัฒนาคุณีภาพโรงเรย่นทัุ�งระบบ เพื่่�อสำนันสำน่นโรงเร่ยน
เป้าห้มายให้้เกิด้การพัื่ฒนาค่ณภาพื่และประย่กต์ใชื่้นวัตกรรมจัากเคร่อข่�าย
ร�วมพื่ฒันาทัำ�ง 11 เครอ่ข่�ายท่ำ�ทำำาห้น้าท่ำ�เป็นพื่่�เล่�ยงได้้อย�างต�อเน่�อง เห้มาะสำมกับบรบิทำ
และความต้องการข่องโรงเร่ยน 

2) กิระบว่นกิารวิ่จัย ติัดูตัาม ถือดูบทุเรย่นเพ่�อกิารส่่�อส่ารและขยายผล 
เพื่่�อห้น่นเสำริมการติด้ตาม และประเมินผ่ลร�วมกับเคร่อข่�ายท่ำ�ร�วมสำนับสำน่นการ 
ด้ำาเนินงาน การสำนับสำน่นให้้เกิด้การข่ยายผ่ลจัากโรงเร่ยนต้นแบบท่ำ�ม่ความพื่ร้อมสำูง 
การนำาเคร่�องม่อท่ำ�ได้้จัากการวิจััยมาใชื่้วัด้ผ่ล และสำามารถนำาไปข่ยายผ่ลในเชิื่ง 
การพื่ัฒนาเเละยกระดั้บค่ณภาพื่ข่องงานวิจััย การวิจััยเพื่่�อเก็บเก่�ยวผ่ลการศ่ึกษา  
เพื่่�อนำาไปเป็นต้นแบบข่องการพื่ัฒนาและข่ยายผ่ล ให้้เกิด้การสำ่�อสำารสำังคม (Policy 
Advocacy) ทัำ�วไป เพื่่�อสำร้างการรับรู้ และเร่ยนรู้จัากผ่ลการด้ำาเนินงานโครงการ
โรงเร่ยนพื่ัฒนาตนเอง พื่ร้อมทัำ�งนำาผ่ลงานสำู�การสำร้างแรงข่ับเคล่�อนเชื่ิงนโยบายและ
การเปล่�ยนแปลงในระบบการศ่ึกษา

สำำาห้รับโครงการโรงเร่ยนพัื่ฒนาตนเองในพ่ื่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ ด้ำาเนินการ 
โด้ย 3 สำถาบัน ค่อ 1. ม้ลนิธิเพ่�อทัุกิษะแห่งอนาคตั ม่โรงเร่ยนเข้่าร�วมโครงการ  
11 แห้�ง 2. ส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�ประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุรเ์ขตั 2 (ส่พป. สุ่รนิทุร ์เขตั 2) 
ม่โรงเร่ยนเข่้าร�วมโครงการ 20 แห้�ง และ 3. ม้ลนิธิลำาปลายมาศึพัฒนา ม่โรงเร่ยน
เข่้าร�วมโครงการ 10 แห้�ง ครอบคลุม 14 อำาเภอ มโ่รงเรย่นเข�ารว่่มทัุ�งส่ิ�น 41 แหง่ 
ส่ง่เส่รมิกิารพัฒนาคร้และบุคลากิร 786 คน นักิเรย่น 10,598 คน นักิเรย่นยากิจน
พิเศึษ 3,570 คน
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• โครงการคร้รางว่ลัื่ส่มเด็จัเจัา้ฟ้า้มหาจักัรี

กองทำน่เพื่่�อความเสำมอภาคทำางการศ่ึกษา (กสำศึ.) ม่สำ�วนสำำาคัญในการสำนับสำน่น
การคัด้เล่อกครูรางวัลสำมเด็้จัเจ้ัาฟ้ามห้าจัักร่ (รางวัลนานาชื่าติ) ซึ่่�งเป็นผู้่ท่ำ�ม่ความรู้ 
ความสำามารถ และพื่ร้อมท่ำ�จัะทำำาห้น้าท่ำ�เป็นแกนนำาในการข่ยายผ่ลและต�อยอด้การ
ทำำางานในฐานะข่องผู้่พื่ฒันาและออกแบบรูปแบบการด้แูลเด็้กและเยาวชื่นด้้อยโอกาสำ 
พื่ร้อมกับการสำนับสำน่นให้้เด็้กและเยาวชื่นเกิด้การพัื่ฒนาได้้ตามศัึกยภาพื่ สำามารถ
ประกอบอาชื่พ่ื่ในอนาคต ผ่�านความรูแ้ละความเชื่่�ยวชื่าญข่องครูท่ำ�ใช้ื่นวัตกรรมและ
วิธก่ารท่ำ�สำอด้คล้องกับสำภาพื่ปัญห้าข่องผู้่เร่ยน ทำำาให้้ผู้่เร่ยนเทำ�าทัำนการเปล่�ยนแปลง
ข่องโลกในศึตวรรษท่ำ� 21 เป็นพื่ลเม่องท่ำ�ด่้ข่องสำังคม ตลอด้จันถ�ายทำอด้ประสำบการณ์
ร�วมกับสำถาบันผ่ลิตและพัื่ฒนาครู โด้ยนำาความรู้และประสำบการณ์มาถ�ายทำอด้และ
แบ�งปันเพื่่�อพัื่ฒนาเพื่่�อนครู บ่คลากรทำางการศ่ึกษา และนักศ่ึกษาครูให้้ม่จิัตวิญญาณ
การเป็นครู สำามารถแก้ไข่ปัญห้าท่ำ�สำำาคัญ และถ�ายทำอด้ให้้กับเคร่อข่�ายเพื่่�อนครูได้้
อย�างกว้างข่วาง

ผ่ลลัพื่ธจ์ัากการด้ำาเนินงานท่ำ�ผ่�านมาข่องครูเครอ่ข่�ายจัากมูลนิธริางวัลสำมเด็้จั
เจ้ัาฟ้ามห้าจัักร่ พื่บว�า นักเร่ยนและเด็้กด้้อยโอกาสำในพื่่�นท่ำ�ห้�างไกล ได้้รับการพื่ัฒนา
ค่ณภาพื่ชื่่วิต และได้้รับโอกาสำในการเร่ยนรู้ตามความต้องการและความเห้มาะสำม
ตามวัย พื่รอ้มทัำ�งได้้รบัการสำนับสำน่นและสำ�งเสำรมิไปสำู�เสำน้ทำางชื่วิ่ตท่ำ�ด่้ในอนาคต ทำำาให้้
เห็้นได้้ว�าเคร่อข่�ายครูรางวัลสำมเด็้จัเจ้ัาฟ้าฯ เป็นอ่กห้น่�งพื่ลังในการขั่บเคล่�อนระบบ
การศ่ึกษาและชื่�วยสำร้างความเสำมอภาคทำางการศ่ึกษาข่องประเทำศึ สำำาห้รับจัังห้วัด้
สำ่รินทำร์ม่ครูท่ำ�ได้้รับรางวัลสำมเด็้จัเจ้ัาฟ้ามห้าจัักร่จัำานวนทัำ�งสำิ�น 11 คน 
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• โครงการทนุนว่ตัักรรมส่ายอาช่พีช่ั�นส่ง้

ภารกิจัห้น่�งข่อง กสำศึ. ค่อ การสำ�งเสำริมให้้เด็้กและเยาวชื่นยากจันด้้อยโอกาสำ
เข่้าถ่งการศ่ึกษา เม่�อรวม 2 โจัทำย์เข่้าด้้วยกันทัำ�งความด้้อยโอกาสำและความต้องการ
แรงงานสำายอาชื่่พื่ กสำศึ. จ่ังได้้ออกแบบโครงการทำ่นนวัตกรรมสำายอาชื่่พื่ชื่ั�นสำูง ปีละ 
2,500 คน ได้้เร่ยนต�อสำายอาชื่่พื่ (ปวชื่. ปวสำ. ห้ร่ออน่ปริญญา) ในสำาข่าท่ำ�ม่ความ
ต้องการแรงงานข่องอ่ตสำาห้กรรมเป้าห้มายเพ่ื่�อขั่บเคล่�อนประเทำศึไทำย 4.0 สำาข่าท่ำ�
ข่าด้แคลนด้้านอาชื่พ่ื่ระดั้บท้ำองถิ�น  สำาข่าด้้านวิทำยาศึาสำตร์เทำคโนโลยแ่ละเทำคโนโลย่
ดิ้จิัตอล พื่รอ้มกับห้ลักสูำตรผู้่ชื่�วยพื่ยาบาล และห้ลักสูำตรผู้่ชื่�วยทัำนตแพื่ทำย์ ระยะเวลา 
1 ปี ซึ่่�งเป็นการสำ�งเสำริมสำนับสำน่นและชื่�วยเห้ล่อเยาวชื่นด้้อยโอกาสำให้้ได้้รับโอกาสำ 
การพื่ัฒนาและศ่ึกษาต�อในระดั้บสูำงกว�าการศ่ึกษาภาคบังคับ ควบคู�ไปกับการสำร้าง
ความเข่ม้แข็่งข่องสำถานศ่ึกษาในการพัื่ฒนาคณ่ภาพื่การเรย่นการสำอนและการบริห้าร
จััด้การสำถานศ่ึกษาท่ำ�สำรา้งสำมรรถนะ (Competencies) และปรับปร่งค่ณภาพื่ชื่วิ่ตข่อง
เยาวชื่นให้้ด่้ข่่�น

การสำนับสำน่นท่ำนแบ�งออกเป็น 2 สำ�วน ได้้แก� 1. ทำ่นสำำาห้รับพัื่ฒนาและสำร้าง
ความเข่ม้แข็่งสำถานศ่ึกษา 2. ทำน่การศ่ึกษาสำำาห้รบัเยาวชื่นด้้อยโอกาสำ โด้ยสำถานศ่ึกษา
และเยาวชื่นด้้อยโอกาสำผู้่รบัทำน่จัะได้้รบัการห้น่นเสำรมิศึกัยภาพื่ การพื่ฒันาทัำกษะใน
ย่คให้ม� การแลกเปล่�ยนเรย่นรูร้ะห้ว�างสำถานศ่ึกษาและผู้่รบัทำน่  เป็นต้น ถ่อเป็นทำน่ท่ำ�
สำร้างโอกาสำทำางการศึ่กษาและลด้ความเห้ล่�อมลำาให้้แก�เยาวชื่นด้้อยโอกาสำควบคู�ไป
กับการสำร้างความเข่้มแข่็งข่องสำถานศึ่กษาเพื่่�อตอบโจัทำย์การพื่ัฒนาประเทำศึตาม
นโยบาย 4.0

โครงกิารทุุนนวั่ตักิรรมส่ายอาช่พ่ชั่�นส่้ง จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ ส่ำาหรบัผ้�เรย่นทุ่�ม่
คว่ามตั�องกิารพิเศึษ ดูำาเนินกิารโดูยวิ่ทุยาลัยส่ารพัดูช่า่งจังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ส่นับส่นุน
ทุุนกิารศึึกิษาส่ำาหรับผ้�เรย่นทุ่�ม่คว่ามตั�องกิารพิเศึษ รว่มทัุ�งส่ิ�น 44 คน รุ่นทุ่� 1  
ปี 2563 จบกิารศึกึิษาแล�ว่ จำานว่น 9 คน รุน่ทุ่� 2 ปี 2564 กิำาลังศึกึิษาระดัูบช่ั�น  
ปว่ส่. 2 จำานว่น 15 คน และรุน่ทุ่� 3 ป ี2565 กิำาลังศึกึิษาระดัูบช่ั�น ปว่ส่. 1 จำานว่น 
20 คน



19

• โครงการส่ง่เส่รมิโอกาส่ทางการเรยีนร้แ้ลื่ะพฒันาทักษะเยาว่ช่น
แลื่ะแรงงานนอกระบบ

กองทำ่นเพื่่�อความเสำมอภาคทำางการศึ่กษา (กสำศึ.) ได้้จััด้ทำำาโครงการสำ�งเสำริม
โอกาสำทำางการเร่ยนรู้และพื่ัฒนาทัำกษะเยาวชื่นและแรงานนอกระบบตั�งแต�ปี 2562 
จันถ่งปัจัจ่ับัน เพื่่�อสำ�งเสำริม สำนับสำน่น และให้้ความชื่�วยเห้ล่อผู้่ข่าด้แคลนทำ่นทำรัพื่ย์
และผู้่ด้้อยโอกาสำให้้ได้้รับการศ่ึกษาห้ร่อพื่ัฒนา เพื่่�อให้้ม่ความรู้ความสำามารถในการ
ประกอบอาชื่่พื่ตามความถนัด้และม่ศัึกยภาพื่ท่ำ�จัะพื่่�งพื่าตนเองในการด้ำารงชื่่วิตได้้ 
รวมทัำ�งให้้ม่การศึ่กษา วิจััยและพื่ัฒนาองค์ความรู้เพื่่�อการพื่ัฒนาทำรัพื่ยากรมน่ษย์ 
ตลอด้จันสำ�งเสำรมิและสำนบัสำน่นการนำาองค์ความรูดั้้งกล�าวไปใชื่เ้พื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา
ในการศ่ึกษา สำนองความต้องการด้้านกำาลังแรงงาน และการยกระดั้บความสำามารถ
ข่องคนไทำย โด้ยม่พื่่�นท่ำ�การด้ำาเนินงานครอบคล่มทัำ�วประเทำศึ

กว�า 3 ปีท่ำ�การทำำางาน โครงการสำ�งเสำรมิโอกาสำทำางการเร่ยนรู้และพื่ฒันาทัำกษะ
เยาวชื่นและแรงงานนอกระบบ ได้้เข่้าไปชื่�วยเห้ล่อผู้่ด้้อยโอกาสำและข่าด้แคลนทำน่
ทำรพัื่ย ์เชื่�น แรงงานนอกระบบ ผู้่ว�างงาน ผู้่สำงูอาย่ คนพื่กิาร ผู้่ถ่อบตัรสำวัสำดิ้การแห้�งรัฐ 
เยาวชื่นนอกระบบการศ่ึกษา เยาวชื่นในสำถานพื่ินิจั และกล่�มคนเปราะบาง จำานว่น 
22,975 คน 311 โครงกิาร ใน 65 จังหวั่ดู ครอบคลุม 6 ภ้มิภาคทัุ�ว่ประเทุศึ  
ผ่าน ‘หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้�’ โดูยจัดูกิระบว่นกิารทุ่�มุ่งเน�นกิาร ‘ลงม่อปฏิิบัติั’ และ 
‘ยกิระดัูบคว่ามคิดู’ ให�เกิิดู ‘กิารเรย่นร้�ตัลอดูช่วิ่่ตั’ พัฒนาทัุกิษะทัุ�งดู�าน ‘วิ่ช่ากิาร 
วิ่ช่าช่พ่ และวิ่ช่าช่วิ่่ตั’ ให�ส่ามารถืประกิอบอาช่พ่ตัามศึกัิยภาพและคว่ามถืนัดูของ
ตันเอง และอย้่รอดูไดู�ในส่ถืานกิารณ์ีปัจจุบันอย่างส่มศึักิดิู�ศึร่ ทัำ�งน่�ในปี 2565 
โครงการม่การสำนับสำน่นทำ่น 2 ประเภทำ ได้้แก� 1. การจััด้การเร่ยนรู้สำำาห้รับเยาวชื่น
นอกระบบการศ่ึกษา 2. การพัื่ฒนาทัำกษะอาชื่่พื่ท่ำ�ใช้ื่ช่ื่มชื่นเป็นฐานสำำาห้รับเยาวชื่น
นอกระบบการศ่ึกษา และ/ห้ร่อแรงงานนอกระบบ

ส่ำาหรบัจังหวั่ดูสุ่รนิทุรตั์ั�งแต่ัป ี2562 - 2565 มห่น่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้�เข�ารว่่ม
โครงกิาร 7 หน่ว่ย ส่ามารถืส่ร�างกิารเร่ยนร้�และพัฒนาทัุกิษะอาช่่พแก่ิกิลุ่ม 
เปา้หมายทุ่�เปน็เยาว่ช่นและแรงงานนอกิระบบไดู�ทัุ�งส่ิ�น 820 คน ดัูงน่�
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ส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�
และพัฒนาทักษะเยาวชน
และแรงงานนอกระบบจังหวัดสุรินทร� 

กาบเชิง

ชุมพลบุรี
ท� าตูม

จอมพระ

บัวเชด

ปราสาท

พนมดงรัก

รัตนบุรี

ลําดวน
ศรีณรงค�

ศีขรภูมิ

สนม

สังขะ

สําโรงทาบ
เขวาสินรินทร�

เมอืงสุรินทร�

โนนนารายณ�

โครงการ

โครงการส� งเสริมการประกอบการ
ผ�าไหมสร�างสรรค��นกลุ�มแรงงาน
นอกระบบขาดโอกาสและ
ขาดแคลนทุนทรัพย� สู� ตลาดเป็นธรรม

จํานวน 70 คน ปี 2562

จํานวน 90 คน ปี 2563

มูลนิธิขวัญชุมชน

โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน
เพือ่เพ่ิมโอกาสในด�านการผลิตผ�าไหม

จํานวน 80 คน ปี 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� 
(คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)

โครงการศูนย�เรียนรู�หนองสนิทรุ� งเรอืง
เมอืงเกษตรอินทรีย�

จํานวน 80 คน ปี 2562

จํานวน 100 คน ปี 2563

จํานวน 100 คน ปี 2564

องค�การบริหารส� วนตําบลหนองสนิท

โครงการการผลิตปุ� ยและอาหารสัตว�จากผักตบชวา
ในแหล�งน้ําสาธารณะ (ผักตบชวาทองคํา) 
เพือ่ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนฐานราก

จํานวน 100 คน ปี 2563

วิสาหกิจชุมชนผู�ผลิตอาหารปลอดภัย
และสมุนไพรพื้นบ�าน

โครงการพัฒนาขดีความสามารถ
ผู�เลีย้งวัว เพือ่เพ่ิมรายได�เกษตรกร

จํานวน 70 คน ปี 2563

บริษัท โฟล�คไรซ� จํากัด

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สู� การพึง่พาเครอืข�ายทียั่ง่ยนื

จํานวน 60 คน ปี 2564

พันธุ�เจยีออแกนิค

โครงการเกษตรทฤษฎี�หม�
สู� การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพยีง

จํานวน 70 คน ปี 2565

กลุ�มเกษตรทฤษฎี�หม�
บ�านตาเพชร
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กล�าวโด้ยสำร่ป กองท่ำนเพ่ื่�อความเสำมอภาคทำางการศ่ึกษา (กสำศึ.) ได้้เข่้ามา 
ชื่�วย ‘ปิดูช่่องว่่าง’ ความเห้ล่�อมลำาในพื่่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ห้ลากห้ลายรูปแบบ และ
ห้ลากห้ลายชื่�วงวัย ตั�งแต�เด็้กในระบบการศ่ึกษา ทัำ�งเด็้กปฐมวัย ประถมศ่ึกษา 
มัธยมศ่ึกษา การพื่ัฒนาโรงเร่ยนทัำ�งระบบ เด็้กนอกระบบการศ่ึกษา รวมถ่งประชื่ากร
วัยแรงงาน แต�ลำาพัื่ง กสำศึ. คงไม�สำามารถปิด้ชื่�องว�างความเห้ล่�อมลำาทำางการศ่ึกษา 
ในจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ได้้ทัำ�งห้มด้ ฉะนั�นภารกิจัข่อง กสำศึ. นอกจัากเข้่ามาห้น่นเสำริม 
องค์ความรูแ้ละทำน่การศึก่ษาบางสำ�วนแล้ว ยงัทำำาห้น้าท่ำ� ‘เหน่�ยว่นำา’ ให้้ภาค่เคร่อข่�าย
ในจัังห้วัด้ส่ำรินทำร์ได้้เข้่ามาชื่�วยกัน ‘ปิดูช่่องว่่าง’ ความเห้ล่�อมลำาในจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ 
เพื่่�อเป็น ‘ตััว่แบบ’ ในการข่ยายผ่ลไปยังพื่่�นท่ำ�อ่�นต�อไป



โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ําจังหวัดสุรินทร�  
โดยองค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� ดําเนินการปี 2562-2565 ครอบคลุมท้ังจังหวัด

1

ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
และเงินอุดหนุนอย�างมเีงือ่นไข (ทุนเสมอภาค )
นักเรียนยากจนพิเศษที�่ด�รับทุนเสมอภาค กสศ. 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564

2

โครงการ

ครูรัก(ษ�)ถ่ิน
หลังจบการศึกษาได�รับการบรรจุที่

นิคมสร�างตนเองปราสาท 2 
อําเภอกาบเชิง

3

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย�างต� อเน่ือง (TSQP)ครอบคลุมเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร� ท้ัง 3 เขต

4

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ6

5

นักเรียนท้ังหมด
188,495 คน

ครอบคลุม
14 อําเภอ 

โรงเรียนเข�าร�วม
ท้ังส้ิน 41 แห�ง

ส� งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร 786 คน

นักเรียน
10,598 คน

จบการศึกษา
จํานวน 9 คน 

กําลังศึกษาช้ัน ปวส. 2
จํานวน 15 คน 

กําลังศึกษาช้ัน ปวส. 1
จํานวน 20 คน 

นักเรียนยากจนพิเศษ
3,570 คน

นักเรียนเป� าหมาย อ.1-ม.3
164,404 คน

นักเรียนยากจน
23,371 คน

นักเรียนยากจนพิเศษ
45,396 คน

รุ�นที ่2

รุ�นที ่3

ศึกษาต� อทีม่หาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
จํานวน 1 คน

รุ�นที่

1 - 4
จํานวน 
14 คน

กระจายอยู��นพื้นที ่7 อําเภอ

ศึกษาต� อทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จํานวน 1 คน

โครงการครูรางวัล
สมเด็จเจ�าฟ� ามหาจักรี

อําเภอสําโรงทาบ อําเภอเมอืงสุรินทร� อําเภอท� าตูม อําเภอสังขะ 
อําเภอโนนนารายณ� อําเภอจอมพระ อําเภอศีขรภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช� างจังหวัดสุรินทร� อําเภอเมอืง 

รวมท้ังส้ิน 44 คน
รุ�นที ่2
ปี 2564

รุ�นที ่3
ปี 2565

รุ�นที ่1
ปี 2563

กาบเชิง

ชุมพลบุรี
ท� าตูม

จอมพระ

บัวเชด

ปราสาท

พนมดงรัก

รัตนบุรี

ลําดวน
ศรีณรงค�

ศีขรภูมิ

สนม

สังขะ

สําโรงทาบ
เขวาสินรินทร�

เมอืงสุรินทร�

โนนนารายณ�

สุรินทร� ก�าวสู� เมอืงตัวแบบ

สร�างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
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โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชน
และแรงงานนอกระบบ

7

จํานวน 230 คน 

กระจายอยู��นพื้นที ่6 อําเภอ กลุ�มเป� าหมายได�รับ
พัฒนาทักษะอาชีพ

หน� วยจัดการการเรียนรู�

เข�าร�วม 7 แห�ง
*ดูข�อมูลเพ่ิมเติมหน�า 20 จํานวน 820 คน

อําเภอเมอืงสุรินทร� อําเภอจอมพระ อําเภอท� าตูม 
อําเภอรัตนบุรี อําเภอจอมพระ อําเภอสนม 

ปี 2562

จํานวน 360 คน 
ปี 2563

จํานวน 160 คน 
ปี 2564

จํานวน 70 คน 
ปี 2565
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ําจังหวัดสุรินทร�  
โดยองค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� ดําเนินการปี 2562-2565 ครอบคลุมท้ังจังหวัด

1

ระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา
และเงินอุดหนุนอย�างมเีงือ่นไข (ทุนเสมอภาค )
นักเรียนยากจนพิเศษที�่ด�รับทุนเสมอภาค กสศ. 
ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2564

2

โครงการ

ครูรัก(ษ�)ถ่ิน
หลังจบการศึกษาได�รับการบรรจุที่

นิคมสร�างตนเองปราสาท 2 
อําเภอกาบเชิง

3

โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย�างต� อเน่ือง (TSQP)ครอบคลุมเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุรินทร� ท้ัง 3 เขต

4

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ6

5

นักเรียนท้ังหมด
188,495 คน

ครอบคลุม
14 อําเภอ 

โรงเรียนเข�าร�วม
ท้ังส้ิน 41 แห�ง

ส� งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร 786 คน

นักเรียน
10,598 คน

จบการศึกษา
จํานวน 9 คน 

กําลังศึกษาช้ัน ปวส. 2
จํานวน 15 คน 

กําลังศึกษาช้ัน ปวส. 1
จํานวน 20 คน 

นักเรียนยากจนพิเศษ
3,570 คน

นักเรียนเป� าหมาย อ.1-ม.3
164,404 คน

นักเรียนยากจน
23,371 คน

นักเรียนยากจนพิเศษ
45,396 คน

รุ�นที ่2

รุ�นที ่3

ศึกษาต� อทีม่หาวิทยาลัยกาฬสินธุ�  
จํานวน 1 คน

รุ�นที่

1 - 4
จํานวน 
14 คน

กระจายอยู��นพื้นที ่7 อําเภอ

ศึกษาต� อทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
จํานวน 1 คน

โครงการครูรางวัล
สมเด็จเจ�าฟ� ามหาจักรี

อําเภอสําโรงทาบ อําเภอเมอืงสุรินทร� อําเภอท� าตูม อําเภอสังขะ 
อําเภอโนนนารายณ� อําเภอจอมพระ อําเภอศีขรภูมิ 

วิทยาลัยสารพัดช� างจังหวัดสุรินทร� อําเภอเมอืง 

รวมท้ังส้ิน 44 คน
รุ�นที ่2
ปี 2564

รุ�นที ่3
ปี 2565

รุ�นที ่1
ปี 2563

กาบเชิง

ชุมพลบุรี
ท� าตูม

จอมพระ

บัวเชด

ปราสาท

พนมดงรัก

รัตนบุรี

ลําดวน
ศรีณรงค�

ศีขรภูมิ

สนม

สังขะ

สําโรงทาบ
เขวาสินรินทร�

เมอืงสุรินทร�

โนนนารายณ�

สุรินทร� ก�าวสู� เมอืงตัวแบบ

สร�างความเสมอภาค
ทางการศึกษา 
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11

1

1 1

1

1

1

1

1

1

1

11

2
2 2

2
22

2 2
2

2
2

2

2

22

2

2 3

4
4

4

4

4

4
4

4

4

4

4

4

44

4

4

6

7
75

5

5
5

5

5

5

7
7

7

โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชน
และแรงงานนอกระบบ

7

จํานวน 230 คน 

กระจายอยู��นพื้นที ่6 อําเภอ กลุ�มเป� าหมายได�รับ
พัฒนาทักษะอาชีพ

หน� วยจัดการการเรียนรู�

เข�าร�วม 7 แห�ง
*ดูข�อมูลเพ่ิมเติมหน�า 20 จํานวน 820 คน

อําเภอเมอืงสุรินทร� อําเภอจอมพระ อําเภอท� าตูม 
อําเภอรัตนบุรี อําเภอจอมพระ อําเภอสนม 

ปี 2562

จํานวน 360 คน 
ปี 2563

จํานวน 160 คน 
ปี 2564

จํานวน 70 คน 
ปี 2565
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กว่า่จัะเปิน็ศ้ึนยเ์รยีนร้้
หนองส่นิทรุง่เรอ่ง
เมอ่งเกษตัรอินทรยี์

องค์การบรหิารส่ว่่นตัำาบลื่หนองส่นิท
จังัหว่ดัส่รุนิทร์
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อาชื่่พื่เกษตรกรท่ำกวันน่�จัะยั�งย่นได้้ นอกจัากเป็นผู้่ผ่ลิตแล้ว ยังต้องสำามารถ
แปรรูปเพื่ิ�มมูลค�า และม่แนวคิด้ทำางธ่รกิจัการค้าเพื่่�อสำร้างตลาด้ข่องตนเอง ดั้งเชื่�น 
องค์กิารบรหิารส่่ว่นตัำาบลหนองส่นิทุ อำาเภอจอมพระ จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ ท่ำ�นำาทัำกษะ
ความรูท่้ำ�ได้้รบัจัากโครงกิารส่ง่เส่รมิโอกิาส่ทุางกิารเรย่นร้�และพฒันาทัุกิษะเยาว่ช่น
และแรงงานนอกิระบบ ผ่สำานรวมกับองค์คว่ามร้�จากิภม้ปิญัญาทุ�องถิื�น และคว่ามร้�
ทุางวิ่ช่ากิารจากิภาคเ่ครอ่ขา่ย มาห้ลอมรวมกันจันเกิด้เป็น ‘กิลไกิกิารทุำางาน’ ใน
ร้ปแบบส่หกิรณ์ีกิารเกิษตัรพ่ช่ผักิเกิษตัรอินทุรย่์หนองส่นิทุ จำากัิดู และกำาลังม่�งสูำ� 
‘ศึ้นย์กิารเรย่นร้�หนองส่นิทุรุง่เรอ่งเม่องเกิษตัรอินทุรย์่’ ท่ำ�ได้้รับความร�วมม่อจัาก
เซึ่็นทำรัลทำำา เปิด้โอกาสำให้้ทำ่กคนเข่้ามาเร่ยนรู้และพื่ัฒนาตัวเองได้้อย�างม่สำ�วนร�วม

‘3 ปิขีองการเรยีนร้’้ เพ่�อปิิดช่อ่งว่า่งคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�า 
ของแรงงานนอกระบบ

นายส่มเกิ่ยรติั ส่าระ หัว่หน�าส่ำานักิปลัดู อบตั.หนองส่นิทุ ผ้�รับผิดูช่อบ
โครงกิารศึ้นย์เรย่นร้�หนองส่นิทุรุง่เรอ่งเม่องเกิษตัรอินทุรย์่ กล�าวว�า ตลอด้ 3 ปีท่ำ�
ผ่�านมา กระบวนการเรย่นรูจ้ัากโครงการฯ ได้้สำรา้งการเปล่�ยนแปลงให้้กับคนในช่ื่มชื่น
ห้นองสำนิทำเป็นอย�างมาก 

ปีทุ่� 1 ช่ื่มชื่นเกษตรกรท่ำ�เดิ้มปลูกข่้าวใชื่้สำารเคม่ได้้เร่ยนรู้และเกิด้ทัำกษะ 
การปลูกผั่กอินทำร่ย์ เกิด้พื่่�นท่ำ�สำาธารณะทำำาแปลงรวมปลูกผั่ก ม่แผ่นการผ่ลิตพื่่ชื่ผั่ก
สำ�งให้้ร้านอาห้าร โรงเร่ยน โรงพื่ยาบาล และท็ำอปสำ์ซูึ่เปอร์มาร์เก็ต พื่ร้อมเชื่่�อมโยง 
เครอ่ข่�ายการทำำางาน

ปีทุ่� 2 ยกระดั้บกล่�มเกษตรกรเป็น ‘ส่หกิรณ์ีกิารเกิษตัรพ่ช่ผักิอินทุร่ย์ 
หนองส่นิทุ จำากัิดู’ ได้้รบัมาตรฐาน Organnic Thailand กล่�มเป้าห้มายร�วมข่บัเคล่�อน
เป็นคณะทำำางาน ข่ยายเคร่อข่�ายการทำำางานใน 3 ระดั้บ ค่อระดั้บตำาบล ระดั้บอำาเภอ 
และระดั้บจัังห้วัด้
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ปีทุ่� 3 ยกระดั้บเป็น ‘ศึ้นย์เรย่นร้�หนองส่นิทุรุ่งเร่องเม่องเกิษตัรอินทุรย์่’  
ม่ 5 ห้ลักสำตูรเป็นโมเด้ลต้นแบบ และสำามารถเป็นพื่่�เล่�ยงให้้พ่ื่�นท่ำ�อ่�น ข่ยายฐานอาชื่พ่ื่
ไปสูำ�อาช่ื่พื่อ่�น ๆ  ท่ำ�อิงอยู�บนแนวคิด้เกษตรอินทำรย์่ อาทิำ ข่า้วอินทำร่ย์ ปลาอินทำร่ย์ และ
ไก�ไข่�อินทำร่ย์ เป็นต้น สำร้างความมั�นคงทำางอาห้ารในช่ื่มชื่น สำร้างรายได้้ยั�งย่น และ
เป็นศูึนย์กลางเชื่่�อมโยงตลาด้และแห้ล�งรับซึ่่�อข่องช่ื่มชื่นต�อไป

หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้�เกิิดูกิารเปล่�ยนแปลงใน 2 ส่ว่่น ค่อ 1. เกิด้กลไกข่บัเคล่�อน
การทำำางานร�วมกันจัากห้ลายภาคสำ�วน และ 2. เกิด้เครอ่ข่�ายการทำำางานระดั้บประชื่าชื่น 
ท้ำองท่ำ� ท้ำองถิ�น ตำาบล อำาเภอ และจัังห้วัด้

กิารเปล่�ยนแปลงของกิลุ่มเปา้หมายทุ่�เห็นช่ัดูเจน ค่อ 1. ม่รายได้้เสำริมเฉล่�ย 
4,500 บาทำต�อเด่้อนต�อคน 2. ลด้รายจั�ายค�าอาห้ารเฉล่�ยครอบครัวละ 1,500 บาทำ 
ต�อเด่้อน 3. ยกระดั้บกล่�มเป้าห้มายข่่�นมาเป็นคณะทำำางานและวิทำยากรถ�ายทำอด้ 
ความรู้ 4. สำามารถบริห้ารจััด้การสำห้กรณ์ได้้

ระดัูบชุ่มช่นเกิิดูกิารเปล่�ยนแปลง ดั้งน่� 1. ช่ื่มชื่นเข้่มแข็่ง ครอบครัวม่ความส่ำข่ 
2. เชื่่�อมั�นว�าอาชื่่พื่ปลูกผั่กอินทำร่ย์สำร้างรายได้้ได้้จัริง 3. เกษตรอินทำร่ย์กลายเป็นวิถ่
ชื่่วิตท่ำ�นำาไปสำู�การประกอบอาชื่่พื่อ่�น ๆ ในช่ื่มชื่นต�อไป 4. คนร่�นให้ม�กลับมาอยู�บ้าน
มากข่่�น 5. แผ่นการผ่ลิตพื่่ชื่ผั่กอินทำร่ย์กลายเป็นตัวเชื่่�อมโยงกล่�มเป้าห้มายให้้เข่้ามา
ข่บัเคล่�อนงานร�วมกัน 6. เกิด้การจ้ัางงานเพิื่�มในกระบวนการผ่ลิต 7. เกิด้พื่่�เล่�ยงช่ื่มชื่น
เข่้ามาเป็นคณะทำำางานเฉพื่าะทำางกับเด็้กเยาวชื่นนอกระบบเพื่่�อสำ�งเสำริมอาชื่่พื่  
8. เป็นพื่่�นท่ำ�ต้นแบบให้้ช่ื่มชื่นใกล้เค่ยง และ 9. เกิด้พื่่�นท่ำ�เร่ยนรูก้ลางด้้านการทำำาเกษตร
อินทำร่ย์ข่องคนในช่ื่มน
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เรยีนร้ ้พฒันา ต่ัอยอดการเรยีนร้ส้่้ก่ารส่รา้งอาช่พีในชุ่มช่น

นายสำมเก่ยรติ เล�าว�า การทำำางานปีท่ำ� 1 (2562) เราเห็้นความสำำาเร็จัท่ำ�เกิด้ข่่�น
จัากกล่�มคนท่ำ�ม่ความเข่้มแข่็ง ม่ความสำามัคค่ ห้ลายคนท่ำ�เคยทำำาข่้าวอินทำร่ย์มาก�อน 
ก็นำามาประย่กต์ใชื่้กับกระบวนการทำำางานเร่�องผั่กอินทำร่ย์ สำ�วน อบต. ทำำาห้น้าท่ำ�เป็น
พื่่�เล่�ยง โด้ยให้้กล่�มบริห้ารจััด้การเอง สำิ�งท่ำ�เกิด้ข่่�นค่อ เกิด้การจััด้การตนเองและ 
พื่่�งพื่าตนเองมากกว�าเดิ้ม ประจัวบเห้มาะท่ำ�จัังห้วัด้ และ อบต. เห็้นร�วมกันว�าจัะ 
ข่ับเคล่�อนเร่�องเกษตรอินทำร่ย์ จ่ังเกิด้การเชื่่�อมโยงภาค่เคร่อข่�ายในพ่ื่�นท่ำ�เข้่ามาให้้
ความรู้ เชื่�น มห้าวิทำยาลัยเทำคโนโลย่ราชื่มงคลอ่สำาน วิทำยาเข่ตสำ่รินทำร์ เข้่ามาชื่�วย
ออกแบบแผ่นการผ่ลิต เกษตรจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ให้้ความรู้เร่�องศัึตรูพื่่ชื่ สำห้กรณ์จัังห้วัด้
เข้่ามาชื่�วยพื่ัฒนาจัากกล่�มวิสำาห้กิจัเป็นสำห้กรณ์ เป็นความสำามัคค่ข่องคนทัำ�งจัังห้วัด้
ท่ำ�ร�วมด้้วยชื่�วยกันทำำาให้้สำห้กรณ์การเกษตรพื่่ชื่ผ่ักเกษตรอินทำร่ย์ห้นองสำนิทำ จัำากัด้  
ก้าวเดิ้นมาถ่งวันน่�ได้้

นายสำมเก่ยรติ บอกต�อว�า เข่าใชื่วิ้ธ ่‘ส่ร�างแรงบนัดูาลใจ’ ให้้ทำก่คนม่ ‘วิ่ส่ยัทัุศึน์
และเป้าหมายรว่่มกัิน’ โด้ยสิำ�งท่ำ�พื่วกเข่าคิด้ทำำาต้องมาจัากความต้องการข่องช่ื่มชื่น 
ความเป็นกล่�มจ่ังเข่้มแข่็งมากข่่�นจันสำามารถเป็น ‘ตั�นแบบ’ ข่องการบริห้ารจััด้การ
กล่�มสำห้กรณ์ท่ำ�ม่ห้ลายห้น�วยงานเข่้ามาเร่ยนรู้ดู้งาน

ผ่ลจัากความสำำาเร็จัดั้งกล�าว นำามาสำู�การทำำางานในปีท่ำ� 2 (2563) ท่ำ�ต้องการ
ข่ยายแนวคิด้การปลูกผั่กอินทำร่ย์ ทัำ�งการข่ยายพ่ื่�นท่ำ�การผ่ลิต ข่ยายกล่�มเป้าห้มาย  
และข่ยายตลาด้ให้้มากข่่�น เพ่ื่�อเพิื่�มผ่ลผ่ลิตให้้เพ่ื่ยงพื่อต�อความต้องการข่องตลาด้
แล้ว ยังทำำาให้้เกษตรกรกล่�มเดิ้มได้้ทำด้ลองปลูกพื่่ชื่ให้้ครบทำ่กฤดู้กาล รวมถ่งยกระดั้บ
การเร่ยนรู้ข่องกล่�มเป้าห้มายเก�าไปสำู�การเป็นวิทำยากรแกนนำาถ�ายทำอด้ความรู้ให้้กับ
กล่�มเป้าห้มายให้ม�  

ปีท่ำ� 3  (2564) ผ่ลจัากการสำั�งสำมองค์ความรู้และการบริห้ารจััด้การกล่�มด้้าน
การทำำาเกษตรอินทำร่ย์ การลองผิ่ด้ลองถูก ผ่สำานความร�วมม่อจัากภาค่เคร่อข่�าย 
ในพื่่�นท่ำ�จ่ังนำาไปสำู�การจััด้ตั�ง ‘ศึ้นย์กิารเรย่นร้�’ ให้้คนในช่ื่มชื่นได้้ใช้ื่เป็นพื่่�นท่ำ�เร่ยนรู้
ด้้านการพื่ัฒนาทัำกษะอาชื่่พื่เกษตรอินทำร่ย์ต�อไปในอนาคต
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“เห้ตผ่่ลท่ำ�เราทำำาเป็นศูึนยก์ารเรย่นรู ้เน่�องจัากเห็้นว�า แม้สำห้กรณ์จัะทำำาเกษตร
อินทำรย่ไ์ด้้เก่อบครบวงจัรแล้ว เราอยากให้้ท่ำ�แห้�งน่�เป็นพื่่�นท่ำ�เรย่นรูก้ลาง ให้้คนท่ำ�สำนใจั
เร่�องเกษตรอินทำร่ย์ได้้มาแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ เป็นทัำ�งท่ำ�ฝึ่กฝ่นวิทำยากรแกนนำาสำำาห้รับ
ถ�ายทำอด้ช่ื่ด้ความรูท่้ำ�เราสำั�งสำมมา และเปน็สำถานท่ำ�ฝึ่กทัำกษะอาชื่พ่ื่ท่ำ�คนอ่�น ๆ  สำามารถ
เข่้ามาเร่ยนรู้และทำำาได้้เลย โด้ยไม�ต้องลองผิ่ด้ลองถูก” สำมเก่ยรติ กล�าว

จัากผู้้้เรยีนส่้ก่ารเปิน็ผู้้้ให้คว่ามร้้

นายสำมเก่ยรติ เล�าต�อว�า เน่�องจัากเป้าห้มายปีท่ำ� 3 ค่อ การจััด้ตั�งศูึนย์เร่ยนรู้ 
การออกแบบการเร่ยนรู้ในปีน่�จ่ังเน้นไปท่ำ�เร่�องอาห้ารและการบริห้ารจััด้การกล่�ม 
เพื่่�อเสำริมความเข้่มแข่็งให้้สำห้กรณ์ โด้ยแบ�งออกเป็น 5 ห้ลักสูำตร ค่อ 1. ผั่กอินทำร่ย์  
2. การเล่�ยงไก�ไข่�อินทำร่ย์ 3. การเล่�ยงปลา 4. การแปรรูป และ 5. การบริห้ารจััด้การ
สำห้กรณ์ โด้ยวิทำยากรมาจัากกล่�มเป้าห้มายเดิ้มท่ำ�ปีน่�ผั่นตัวเองมาเป็นผู้่ถ�ายทำอด้ 
ความรู้

ม่ห้ลักสำูตร ม่วิทำยากรแกนนำา สำิ�งห้น่�งท่ำ�สำำาคัญไม�แพื่้กันค่อ ‘ภาคเ่ครอ่ขา่ย’ ท่ำ�
ต้องเล่อกห้น�วยงานท่ำ�ม่แนวคิด้การทำำางานคล้ายกัน เพื่่�อไม�ให้้ช่ื่มชื่นได้้รับผ่ลกระทำบ
มากเกินไป โด้ยภาค่เคร่อข่�ายท่ำ�ชื่วนเข่้ามาม่สำ�วนร�วมม่ 2 สำ�วนค่อ เคร่อข่ายดู�าน 
กิารตัลาดูท่ำ�รับซึ่่�อผั่กจัากแปลง เชื่�น โรงเร่ยนประถมศึ่กษาในตำาบลห้นองสำนิทำ  
ศูึนย์พื่ัฒนาเด็้กเล็ก ห้ร่อ รพื่.สำต.ห้นองสำนิทำ และเคร่อข่ายดู�านดู�านคว่ามร้� เชื่�น 
สำำานักงานเกษตรจัังห้วัด้สำร่นิทำรแ์ละอำาเภอจัอมพื่ระ สำำานักงานสำห้กรณจั์ังห้วัด้สำร่นิทำร์ 
ห้ร่อเกษตรกรต้นแบบด้้านการทำำาเกษตรอินทำร่ย์ และการทำำาไร�นาสำวนผ่สำม 

“วิธก่ารมองห้าภาค่เครอ่ข่�าย เราต้องรูก้�อนว�า เราต้องการอะไร และห้น�วยงาน
นั�นสำามารถห้น่นเสำริมห้ร่อชื่�วยเห้ล่ออะไรเราได้้บ้าง และท่ำ�สำำาคัญค่อ ต้อง win-win 
ด้้วยกันทัำ�งคู� ห้น�วยงานไห้นท่ำ�เข่้ามาแล้วทำำาให้้ช่ื่มชื่นเปล่�ยนแปลงวิถ่ชื่่วิต พื่ฤติกรรม 
ห้ร่อทำำางานห้นักมากข่่�น เราก็เล่อกปฏิิเสำธ เพื่ราะอยากให้้เข้่ามาชื่�วยกันข่ับเคล่�อน
งานเพื่่�อช่ื่มชื่นไปด้้วยกัน เราไม�เน้นพื่ิธก่ารแต�ต้องการข่องจัริงมากกว�า”
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เม่�อมคีว่ามร้ ้คณุีภาพช่วี่ติัก็ดีตัาม

ตลอด้ระยะเวลา 3 ปี ข่องการทำำางาน แปลงผ่ักอินทำร่ย์ในตำาบลห้นองสำนิทำ
เติบโตข่่�นอย�างค�อยเป็นค�อยไป กล่�มเป้าห้มายม่พื่ฒันาการและเชื่่�ยวชื่าญเร่�องเกษตร
อินทำร่ย์มากข่่�นเร่�อย ๆ จัากกล่�มเป้าห้มายปีแรก 80 คน ปีท่ำ� 2 ม่สำมาชิื่กเดิ้มท่ำ�ยัง 
ไปต�ออ่ก 50 - 60 คน ท่ำ�สำามารถก้าวข่่�นมาเป็นคณะทำำางานสำห้กรณ์ 11 คน ม่การ 
ผ่ลัด้เปล่�ยนกันเข้่ามาเป็นคณะทำำางาน 20 คน และเป็นวิทำยากรแกนนำาถ�ายทำอด้ 
ความรู้อ่ก 30 คน เป็นการสำร้างคน สำร้างความรู้ให้้ช่ื่มชื่นได้้เป็นอย�างด่้

การเกิด้ข่่�นข่องสำห้กรณ์การเกษตรพื่่ชื่ผ่ักอินทำร่ย์ห้นองสำนิทำ จัำากัด้ ยังทำำาให้้
ช่ื่มชื่นได้้เร่ยนรู้การบริห้ารจััด้การกลไกการผ่ลิตในพื่่�นท่ำ�ข่องตัวเอง ได้้ฝึ่กการเป็น 
ผู้่ประกอบการแล้ว ยงัเกิด้ต้นแบบข่อง ‘ชุ่มช่นจัดูกิารตันเอง’ ท่ำ�ทำำาให้้ช่ื่มชื่นสำามารถ
อยู�รอด้และอยู�ได้้ด้้วยตัวเองอย�างแท้ำจัริง
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ข่ณะเด่้ยวกันการก�อเกิด้ข่องสำห้กรณ์การเกษตรพื่่ชื่ผั่กอินทำร่ย์ห้นองสำนิทำ 
จัำากัด้ ยังเปล่�ยนช่วิ่่ตัเกิษตัรกิรในชุ่มช่นทุ่�ตั�องดิู�นรนหางานหาเงินเพ่�อเล่�ยงช่วิ่่ตั 
ในแต่ัละวั่นให�กิลายเปน็เกิษตัรกิรปลก้ิผักิอินทุรย่ใ์นชุ่มช่น ทุ่�ไมจ่ำาเปน็ตั�องออกิไป
ทุำางานรบัจ�างนอกิพ่�นทุ่� แต่ัปรบัเปล่�ยนพ่�นทุ่�แห่งน่�ให�เป็น ‘Hub’ รองรบัพ่ช่ผักิ
อินทุรย่์ทัุ�ว่ทัุ�งตัำาบลเพ่�อส่ง่ขายต่ัอไป 

นายมงคล ส่มหวั่ง อายุ 40 ป ีกล่�มเป้าห้มาย เล�าว�า เข่าสำนใจัเร่�องรวมกล่�ม 
ท่ำ�ทำำาให้้เกิด้พื่ลังร�วมข่องคนในช่ื่มชื่นแล้ว ยังเกิด้การแชื่ร์ความรู้ระห้ว�างกัน เชื่�น  
เตร่ยมดิ้นอย�างไร การทำำาป่�ยห้มักใสำ�อะไร ลงแปลงชื่�วงไห้นถ่งได้้ผ่ลผ่ลิตด่้ และม่ตลาด้
ชื่ัด้เจัน ท่ำ�ผ่�านมาเคยไปอบรมมาแล้วห้ลายครั�งท่ำกอย�างด่้ห้มด้ ข่าด้แค�การตลาด้ซึ่่�ง
เป็นจ่ัด้ตายข่องห้ลายโครงการ 

“ความสำำาเร็จัข่องสำห้กรณ์การเกษตรพื่ช่ื่ผั่กอินทำรย์่ห้นองสำนิทำ จัำากัด้ เห็้นได้้จัาก
ยอด้คำาสำั�งซึ่่�อท่ำ�เพื่ิ�มข่่�นเร่�อย ๆ รวมถ่งรายได้้ท่ำ�เข้่ามาเกินความคาด้ห้มายข่องทำ่กคน 
ปีท่ำ�แล้วเราสำ�งออกผั่กได้้ถ่ง 11 ตัน ปีแรกท่ำ�ตั�งสำห้กรณ์ให้ม� ๆ เราวางแผ่นกันว�า 
การปลูกผั่กน�าจัะสำร้างรายได้้ 1.4 ล้าน ตอนแรกสำมาชื่ิกไม�ม่ใครเชื่่�อ แต�ตอนน่�ทำ่กคน
เชื่่�อแล้ว ปีแรกกล่�มเป้าห้มายม่รายได้้ 2,500 ต�อเด่้อน พื่อปท่ีำ� 2 ข่ยบัข่่�นมาเปน็ 4,000 
- 4,500 บาทำต�อเด่้อน ปีท่ำ� 3 ยังไม�ได้้ประเมิน แต�คาด้ว�าจัะเพื่ิ�มข่่�นแน�อน เพื่ราะ
ปัจัจ่ับันแต�ละเด่้อนสำห้กรณ์ม่รายได้้ห้ม่นเว่ยนกว�าแสำนบาทำ” 

มากกว่า่รายได้ค่อทรพัยากรมนุษยที์�ทรงคณุีค่าของชุ่มช่น

ไม�เพื่่ยงรายได้้และค่ณภาพื่ชื่่วิตท่ำ�เพื่ิ�มข่่�นเทำ�านั�น สำิ�งสำำาคัญค่อ การเพิื่�มข่่�น 
ข่องทำรัพื่ยากรมน่ษย์ท่ำ�จัะเป็นกลไกสำำาคัญในการข่ับเคล่�อนตำาบลห้นองสำนิทำต�อไป 
ในอนาคต 

นายสำมเก่ยรติ บอกว�า 3 ปีข่องการทำำางานโครงการฯ น่�ได้้สำร้างผู้่นำาเพื่ิ�มข่่�น
ห้ลายคน เชื่�น ด้้านการปลูกผั่ก ด้้านการทำำาแผ่นการผ่ลิต ด้้านสำห้กรณ์ เป็นต้น 
นอกจัากน่�ยังเปล่�ยนวิธ่ทำำางานข่อง อบต.ห้นองสำนิทำ จัากเดิ้มท่ำ�อบรมแล้วไม�ม่การ
ติด้ตามผ่ล เป็นการทำำางานท่ำ�ม่การติด้ตามผ่ลต�อเน่�อง 
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ดู้เหม่อนว่่าส่หกิรณ์ีกิารเกิษตัรพ่ช่ผักิอินทุรย่์หนองส่นิทุ จำากัิดู จะประส่บ
ผลส่ำาเรจ็เปน็อยา่งมากิ ในกิารเพิ�มคุณีภาพช่วิ่่ตัคนในชุ่มช่นให�ดูย่ิ�งขึ�น 

เป้าห้มายต�อไปข่องสำห้กรณ์ ค่อ การรักษาปริมาณการสำ�งผั่กให้้คงท่ำ� เพื่่�อให้้
ช่ื่มชื่นม่รายได้้เพื่ิ�มข่่�น พื่ร้อมกับห้าท่ำนพื่ัฒนาโรงเร่อนท่ำ�ทำนต�อสำภาพื่ลมฟ้าอากาศึ 
เพ่ื่�อให้้เกษตรกรปลูกผั่กได้้ทำ่กฤดู้กาล ข่ณะเด่้ยวกันก็ทำด้ลองข่ยายตลาด้ด้้วยการ 
เชื่่�อมโยงกับฟารม์บ่�ก (Farmbook) ห้รอ่แอปพื่ลิเคชื่นัตัวชื่�วยข่องเกษตร ซึ่่�งเกษตรกร
สำามารถข่ายผ่ลผ่ลิตได้้ตามความต้องการ โด้ยข่ณะน่�อยู�ในข่ั�นตอนทำด้ลองแพ็ื่กผั่กบ่ง้ 
450 กิโลกรัมต�อสำัปด้าห์้ ต้นห้อม 150 กิโลกรัมต�อสำัปด้าห์้สำ�งข่าย

“มันเป็นการเร่ยนรู้ ม่ข้่อผิ่ด้พื่ลาด้เกิด้ข่่�นได้้ แต�เราได้้รู้ว�าถ้าจัะเชื่่�อมโยงกับ 
ผู้่ประกอบการให้ญ�ต้องเตรย่มอะไรบา้ง จัะด่้ห้รอ่ไม�ด่้ ก็เป็นการเรย่นรู้” นายสำมเก่ยรติ 
กล�าวทิำ�งท้ำาย

3 ปี ของกิารมุ่งมั�นส่ร�างองค์คว่ามร้�ดู�านกิารทุำาเกิษตัรอินทุรย่์ วั่นน่�พ่�นทุ่�
ส่าธารณีะกิลางจำานว่น 9 ไร ่ไดู�กิลายเปน็ ‘พ่�นทุ่�เรย่นร้�กิลาง’ ทุ่�ผ้�คนหลากิหลาย
ช่่ว่งวั่ยในตัำาบลหนองส่นิทุต่ัางแว่ะเว่่ยนมาแลกิเปล่�ยนคว่ามร้�เร่�องกิารปล้กิผักิ
อินทุร่ย์แล�ว่ แนว่คิดูเกิษตัรอินทุร่ย์หยั�งรากิลึกิลงไปในใจของคนทัุ�งชุ่มช่น  
เห็นไดู�จากิกิารขยายผลแนว่คิดูน่�ไปส้่่กิารเล่�ยงปลาอินทุรย่์ เล่�ยงไก่ิไข่อินทุรย่์  
และกิลายเปน็แหล่งเรย่นร้�ดู�านเกิษตัรอินทุรย่ช่์่�อดัูงของจังหวั่ดู ทุ่�ใคร ๆ  ต่ัางส่นใจ
เข�ามาเรย่นร้� ดัูงช่่�อโครงกิารศึ้นย์เรย่นร้�หนองส่นิทุรุง่เรอ่งเม่องเกิษตัรอินทุรย่์

โคำริงก้�ริศ่ึนำยเ์ริยีนำร่ิห้นำองสุนำิทรุิ�งเริอืงเมอืงเก้ษตัริอินำทริยี	์

หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้� : องค์การบริห้ารสำ�วนตำาบลห้นองสำนิทำ
อำาเภอจัอมพื่ระ จัังห้วัด้สำ่รินทำร์
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : นายสำมเก่ยรติ สำาระ
โทุรศึพัท์ุ : 089-2813157
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โดยความร�วมมอืของคนในชุมชน
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ร�วมขับเคลือ่นงาน

เคล็ดลับ
ความสําเร็จ

โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

โดย องค�การบริหารส� วนตําบลหนองสนิท 
อําเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร�

3 ปีที(่ยัง)ต� อเน่ือง
กับการสร�างงานฐานชุมชน
ตําบลหนองสนิท

จากนาเคม ี
สู� ผักอินทรีย�

2562

ขยายฐานอาชีพ
ส� งต� อความรู�

2564

อยู�ร� วม อยู�รอด
อยู�อย�างมคุีณภาพ

และมัน่คง

2563

by อบต. หนองสนิท

ความต� อเน่ืองในการพัฒนา 
และเกิด ผลอย�างเป็นรูปธรรม 
(พัฒนาคน ขยายฐานงาน เพ่ิมเงิน) 

พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ� 
เป็นมาตรฐานทีส่ากลยอมรับ 

ยกระดับคน ความรู� และการจัดการ 
สร�างเครอืข�ายตลาดมัน่คงจากเล็กไป�หญ�

ชุมชนเป็นเจ�าของร�วม ในทุกก�าว
ของความคิดและการพัฒนา

วิเคราะห�ผู�เกีย่วข�องในฐานอาชีพ 
เช่ือมโยงการสนับสนุนในข้ันต� อไป 
อาทิ เซ็นทรัล

สร�างความเข�มแข็งจากภายใน 
รวมกลุ�มสหกรณ�ฯ 
เช่ือมโยงผู�ผลิต และผู�บริ�ภค

สานเครอืข�ายร�วมขับเคลือ่นงาน ประชาชน 
ท�องที ่ท�องถ่ิน ตําบล อําเภอ จังหวัด 

หาจุดร�วม ของกลุ�มคนหลากหลาย 
ร�วมทํางานอย�างเหมาะสมกับบริบทพื้นที่

สร�างกระบวนการกลุ�ม 
ร�วมขับเคลือ่นและขยายงานแนวราบ 
โดยความร�วมมอืของคนในชุมชน
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‘ผู้ัก’ เปิลีื่�ยนช่วี่ติั
เปิลีื่�ยนชุ่มช่น

พนัธุุ์เ์จัยีออรแ์กนิค
จังัหว่ดัส่รุนิทร์
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พื่่�นท่ำ�กว้างให้ญ�ข่องภาคอ่สำานสำ�วนให้ญ�มักถกูใชื่เ้พ่ื่�อทำำาเกษตรกรรม ไม�ว�าจัะ
เป็นการปลูกข้่าว เล่�ยงสัำตว์ แต�ปัญห้าข่าด้แคลนอาห้ารก็ยงัเป็นปัญห้าห้ลักในพื่่�นท่ำ�น่� 
เน่�องจัากผ่ลผ่ลิตสำ�วนให้ญ�ถูกนำาไปข่ายเพื่่�อเล่�ยงชื่่พื่ในการด้ำารงชื่่วิต

เชื่�นเด่้ยวกับพ่ื่�นท่ำ�บา้นห้ลวงอ่ด้มและบา้นด้งเค็ง ตำาบลเม่องล่ง อำาเภอจัอมพื่ระ 
จัังห้วัด้สำร่นิทำร ์ชื่าวบา้นสำ�วนให้ญ�ปลกูข่า้วเป็นอาชื่พ่ื่ห้ลัก รวมถ่งการเล่�ยงโค และปลกู
ผั่กเป็นอาช่ื่พื่เสำรมิ แต�ก็ยงัไม�สำามารถห้ล�อเล่�ยงคนในช่ื่มชื่นได้้เพื่ย่งพื่อ จันต้องนำาเข่า้
จัากพื่่�นท่ำ�อ่�นถ่ง 45,000 บาทำต�อเด่้อน (ข่้อมูลจัากสำห้กรณ์ช่ื่มชื่น)  

ฝัันที�อยากเห็นส่งัคม ‘เปิิดพ่�นที�เปิิดโอกาส่’ ส่ำาหรบัทกุคน

นางส่าว่จร่นันท์ุ บุญครอง อายุ 27 ป ีพันธ์ุเจย่ออรแ์กินิค เล�าว�า เธอเป็นคน
ห้น่�งท่ำ�เล่อกกลับมาอยู�บา้นห้ลังเรย่นจับคณะเศึรษฐศึาสำตร ์มห้าวิทำยาลัยธรรมศึาสำตร์ 
เม่�อปี 2562 โด้ยเล่อกกลับมาทำำาร้านค้าผั่กออร์แกนิคออนไลน์ชื่่�อ ‘พันธ์ุเจย่’ ซึ่่�งเกิด้
จัากการรวมคำาว�า ‘พันธุกิรรม’ และคำาว�า ‘เจย่’ ในภาษาเข่มร แปลว�า ด่้ เม่�อรวมกัน
จ่ังห้มายความว�า ‘พนัธ์ุดู’่ ท่ำ�สำ่�อความห้มายได้้ตรงกับการจัำาห้น�ายผ่ลผ่ลิตท่ำ�เธอกำาลัง
ทำำาอยู�ได้้อย�างลงตัว 

“ก่ิอนหน�าน่�เราเปน็อาส่าค่นถิื�น ม้ลนิธิอาส่าส่มัครเพ่�อส่ังคม ไดู�เรย่นร้�กิาร
อย้ร่ว่่มกัิบชุ่มช่น เม่�อเรย่นจบกิลับมาทุำาเกิษตัร เห็นฐานทุรพัยากิรและศึกัิยภาพ
ของคนในชุ่มช่น เห็นคว่ามตั�องกิารของผ้�บรโิภคจากิกิารขายของออนไลน์ในเพจ 
และเห็นคว่ามตั�องกิารพ่ช่ผักิของคนในชุ่มช่นทุ่�ม่ส่้งถึืงเดู่อนละหลายหม่�นบาทุ  
จึงอยากินำาคว่ามร้�และประส่บกิารณ์ีทุ่�ม่อย้่มาต่ัอยอดูเพ่�อส่ร�างกิารเรย่นร้�ดู�าน
อาช่พ่ให�คนในชุ่มช่น ดู�ว่ยกิารทุำาโครงกิารพัฒนาศึกัิยภาพเกิษตัรกิรส่้่กิารพึ�งพา
เครอ่ขา่ยทุ่�ยั�งย่น”

นอกจัากทำำาให้้ช่ื่มชื่นม่ความรู้เร่�องการปลูกผั่กอินทำร่ย์ สำามารถรวมกล่�ม
เกษตรกรเพื่่�อเพื่ิ�มกำาลังการผ่ลิตแล้ว อ่กสำิ�งห้น่�งท่ำ�เธออยากเห็้นมากท่ำ�สำด่้ค่อ การสำร้าง
สำังคมท่ำ�เปิด้โอกาสำให้้ทำ่กคนใชื่้ความสำามารถข่องตนเองอย�างเต็มศัึกยภาพื่
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“เป้าห้มายกว้าง ๆ  เลย ค่อ อยากอยู�ในสัำงคมท่ำ�ด่้ แต�เรารอให้้มันด่้ข่่�นเองไม�ได้้ 
มันชื่้าเกินไป เราต้องลงม่อทำำาเอง” 

4 หลัื่กส่ต้ัรที�เช่่�อมโยงกันอยา่งครบว่งจัร

เม่�อการสำร้างสัำงคมด่้ค่อเป้าห้มายให้ญ� บวกกับม่ประสำบการณ์ความรูเ้ร่�องการ
ปลกูผั่กอินทำรย์่เป็นฐานทำน่ในการทำำางาน เธอจ่ังรวมท่ำมกับคณ่ครูเกษ่ยณในโรงเรย่น
และคนในช่ื่มชื่นท่ำ�ม่ความสำนใจัคล้ายกัน ออกแบบเวท่ำชื่่�แจังโครงการผ่�านการเปิด้
วิด่้โอการทำำางานข่อง กสำศึ. โด้ยม่องค์การบริห้ารสำ�วนตำาบลห้นองสำนิทำท่ำ�ทำำาโครงการ
น่�ต�อเน่�อง 3 ปีมาชื่�วยให้้ข่้อเสำนอแนะ ทำำาให้้ข่้อจัำากัด้ในการสำร้างความเข่้าใจัร�วมกับ
ช่ื่มชื่นน้อยลงอย�างเห็้นได้้ชื่ัด้ 

สำำาห้รับกลย่ทำธใ์นการค้นห้ากล่�มเป้าห้มาย นางสำาวจ่ัรนันท์ำ เล�าว�า เธอใชื่้เวท่ำ
ประชื่าคมห้มู�บา้นเปน็พื่่�นท่ำ�สำรา้งความเข่า้ใจักับคนในช่ื่มชื่น และเดิ้นเคาะประตบู้าน 
เพื่่�อให้้ได้้กล่�มเป้าห้มายท่ำ�ม่ความสำนใจัและม่ศัึกยภาพื่ จันได้้กล่�มเป้าห้มายครบ 60 
คน

ผลจากิกิารพ้ดูกัิบทุม่งานและกิลุ่มเปา้หมายทุ่�เข�ารว่่มโครงกิารฯ ทุม่งานไดู�
นำามาออกิแบบกิารเรย่นร้�ทัุ�งหมดู 4 หลักิส่ต้ัร ค่อ 1. กิารปลก้ิผกัิอินทุรย่ ์2. กิารทุำา 
ปุ�ยอินทุรย่์ 3. กิารทุำาอาหารส่ัตัว์่ 4.กิารแปรร้ป ซึ่ึ�งหลักิส่้ตัรทัุ�งหมดูถื้กิกิำาหนดูขึ�น
จากิวิ่ถืช่่วิ่่ตักิารเกิษตัรทุ่�มค่ว่ามเช่่�อมโยงกัิน เพ่�อลดูตั�นทุนุ รว่มถึืงกิารนำาทุรพัยากิร
มาใช่�อยา่งคุ�มค่า

นางสำาวจ่ัรนันท์ำ เล�าต�อว�า ทัำ�ง 4 ห้ลักสำูตรอิงอยู�บนแนวคิด้เกษตรยั�งย่น โด้ย
เปิด้โอกาสำให้้กล่�มเป้าห้มายทำก่คนได้้เล่อกเรย่นรูค้นละ 1 ห้ลักสูำตร ซึ่่�งแต�ละห้ลักสูำตร
กล่�มเป้าห้มายจัะเข่า้มาม่สำ�วนร�วมในการกำาห้นด้รูปแบบการเรย่นและเน่�อห้าร�วมกับ
วิทำยากรท่ำ�เชื่่�ยวชื่าญจัากสำาข่าต�าง ๆ  เชื่�น ปราชื่ญช์ื่าวบา้น ห้รอ่เจ้ัาห้น้าท่ำ�ประมงจัังห้วัด้
ท่ำ�เกษ่ยณแล้ว เพื่ราะกล่�มเป้าห้มายทำก่คนม่ประสำบการณด้์้านการเกษตร เพ่ื่ยงแต�ยงั
ต้องเติมความรู้ให้ม� เพื่่�อนำาไปปรับใชื่้กับแปลงเกษตรข่องตัวเองให้้ม่ประสำิทำธภิาพื่
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“เราเชื่่�อมั�นว�าท่ำกคนเร่ยนรู้ได้้ ฉะนั�นก�อนทำำาโครงการฯ จ่ังตั�งใจัว�าจัะไม�
ยัด้เย่ยด้ความรู้ให้้เข่า แต�เราจัะออกแบบกระบวนการเร่ยนรู้ท่ำ�มาจัากความต้องข่อง
เข่าจัริง ๆ เร่� องไห้นท่ำ�เห็้นว�าห้นักไปก็ทำำาความเข่้าใจักับวิทำยากรให้้ออกแบบ
กระบวนการท่ำ�เห้มาะสำมกับกล่�มเป้าห้มาย เพื่ราะห้ากใชื่้ทำฤษฎ่ีมากไป คนก็ห้น่”

‘เรยีนร้’้ จัากผู้ัก

นายทุองนิล ส่ขุจิตั อายุ 62 ป ีข�าราช่กิารบำานาญ หนึ�งในคณีะทุำางาน เล�าว�า 
โครงกิารฯ น่�ไม่ไดู�เปล่�ยนแปลงอาช่พ่เดิูมในชุ่มช่น แต่ัเป็นกิารปรบัแนว่คิดูใหม่ 
ให�ส่อดูคล�องกัิบยุคส่มัย เพ่�อลดูแรง ลดูตั�นทุุน และลดูรายจ่ายในครอบครัว่  
โดูยตั�องทุำาอย่างต่ัอเน่�องและคอยกิระตุั�นให�เกิิดูแรงจ้งใจอย้่เส่มอ เพ่�อให�ชุ่มช่น
เกิิดูกิารเปล่�ยนแปลง และความต�อเน่�องท่ำ�นายทำองนิลมองเห็้น ค่อ การปลกูฝั่งเข่า้ไป
ถ่งจิัตใจั ทำำาอย�างไรให้้คนในช่ื่มชื่นอยากลงม่อทำำา เพื่ราะเม่�อเป็นความต้องการข่องเข่า 
จัรงิ ๆ ถ่งแม้จัะเจัอปัญห้าเข่าก็พื่ร้อมจัะสำู้ เพื่ราะเร่�องน่�ไม�ได้้ทำำาให้้คนรวยเร็วข่่�น  
แต�มันเป็นเห้ม่อนนำาซึ่่มบ�อทำราย

ด้้วยแรงกาย แรงใจัท่ำ�ทำ่�มเทำสำรา้งการเรย่นรูใ้ห้้กล่�มเป้าห้มาย ท้ำายท่ำ�สำด่้ผั่กอินทำรย่์
ก็ได้้รับการยอมรับจัากคนในช่ื่มชื่นมากข่่�น แม้จัะเป็นวิธ่การปลูกผั่กท่ำ�ต้องใช้ื่ความ
อด้ทำนและต้นทำ่นสำูง เห้็นได้้จัากเริ�มม่คนในช่ื่มชื่นท่ำ�ไม�ได้้เป็นสำมาชื่ิกสำนใจัมาข่อ 
เมล็ด้พื่ันธ่ไ์ปเพื่าะปลูกผั่กอินทำร่ย์ท่ำ�บ้านเพื่ิ�มข่่�น

นางแส่งดูาว่ ส่านางงาม อายุ 46 ป ีกล่�มเป้าห้มาย อาชื่่พื่ทำำานาและเล่�ยงโค 
เล�าว�า เธอได้้เร่ยนรู้วิธป่ลูกผั่กแบบให้ม�ท่ำ�ไม�ใชื่้สำารเคม่ แม้ชื่�วงเปล่�ยนผ่�านอาจัจัะยัง
ไม�ทำำาให้้เกิด้รายได้้มากนกั แต�เธอเริ�มเห้น็ความสำำาคัญข่องการลด้การใชื่ส้ำารเคม่ และ
การเพื่ิ�มมูลค�าพื่่ชื่ผั่ก จัากเดิ้มท่ำ�ไม�รู้เลยว�าต้องใสำ�สำ�วนผ่สำมยังไง ดู้ยูทำูปก็ไม�เห้ม่อนท่ำ� 
เข่ามาสำอนปฏิิบัติ เม่�อก�อนเธอปลูกผั่กลงดิ้นใสำ�ป่�ยนิด้ห้น�อยก็โต แต�จัริง ๆ แล้วการ
ปลกูผั่กม่เร่�องต้องเรย่นรูเ้ยอะมาก เชื่�น ผั่กชื่นิด้น่�ต้องเพื่าะเมล็ด้ก่�วันจ่ังจัะนำาไปปลูก
ลงดิ้นได้้ 
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“เม่�อก�อนไม�ชื่อบกินผั่กเลย โด้ยเฉพื่าะผ่ักสำลัด้ แต�พื่อได้้กินผั่กอินทำร่ย์ท่ำ�เรา
ปลูกแล้วรู้สำ่กว�า ‘ทัุ�งหว่านทัุ�งกิรอบ’ และยังทำำาให้้รู้สำ่กรักตัวเอง รักครอบครัว อยาก
ให้้คนในครอบครัวได้้บริโภคผั่กปลอด้สำารพิื่ษ แถมชื่่วิตความเป็นอยู�ก็ด่้ข่่�นกว�าเดิ้ม 
จัากเม่�อก�อนต่�นเชื่้ามาไปซ่ึ่�อผั่กท่ำ�ตลาด้ ถ่งผั่กจัะสำวยแต�ก็ม่สำารเคม่เยอะ นับตั�งแต�
เข่้าร�วมโครงการฯ น่�ซึ่่�อผั่กน้อยลงมาก รายจั�ายน้อยลง แต�สำ่ข่ภาพื่ด่้ข่่�น”

ในปัจจุบันทุ่�หลายคนหันหลังจากิเม่องกิรุงกิลับส่้่บ�านเกิิดู อาจเพราะดู�ว่ย
คว่ามฝันั คว่ามหวั่ง หรอ่ดู�ว่ยส่ภาพเศึรษฐกิิจส่งัคมทุ่�บบ่รดัู แต่ัคงจะดูไ่มน่�อยหากิ
กิารกิลับบ�านยังคงม่ฐานทุุนดู่ ๆ จากิชุ่มช่นไม่ว่่าจะเป็นทุรัพยากิร องค์คว่ามร้�  
หร่อแม�แต่ัระบบคว่ามส่ัมพันธ์ทุ่�เป็นพ่�นทุ่�รองรับให�บุตัรหลานไดู�กิลับมาเรย่นร้� 
และเปน็ฐานรองรบัให�พว่กิเขาส่ามารถืใช่�ช่วิ่่ตัต่ัอไปอยา่งเข�มแข็งมั�นคง

โคำริงก้�ริพฒันำ�ศัึก้ยภ�พเก้ษตัริก้ริสุ่�ก้�ริพึ�งพ�เคำริอืขั��ยที�ยั�งยนืำ

หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้� : พื่ันธ่เ์จ่ัยออแกนิค
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : นางสำาวจ่ัรนันท์ำ บ่ญครอง
โทุรศึพัท์ุ : 080-7215687
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โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สู� การพึง่พาเครอืข�ายทียั่ง่ยนื
ดําเนินงานในพื้นทีห่มู�บ�านดงเค็ง บ�านหลวงอุดม 
และบ�านกันนัง ต.เมอืงลงี อ.จอมพระ จ.สุรินทร�

พลังคนรุ�นใหม� เช่ือมโยงความรู� 
ต� อยอดภูมิปัญญา

เพือ่พัฒนาอาชีพฐานชุมชนยัง่ยนื

คนรุ�นใหม�
อยากพัฒนาบ�านเกิด
เร่ิมต�นจากอะไร...

หัวใจของ
กระบวนการ

ใช�กลุ�มอาชีพเดิม
 เป็นแกนในการพัฒนา

ปลูกผักอินทรีย� และมะเขอืเทศ
หลากสายพันธุ�

มชี� องทางตลาด มฐีานลูกค�า
และร�านออนไลน�

เป็นอาสาคนืถ่ินจังหวัดสุรินทร�  
มเีครอืข�ายความรู�

มแีรงบันดาลใจ คุณภาพชีวิตดี
ทีบ่�านเกิด

ทําแปลงรวมในพื้นทีส่าธารณะ

เน�นผักมูลค�าสูง สลัด 
มะเขอืเทศพันธุ�ต� าง ๆ

ตลาดออนไลน�  เพ่ิมจํานวน
ผู�ผลิตในชุมชน

ลดรายจ�าย/
ได�กินผักปลอดภัย

ต� อยอดการผลิต
ดินปลูกขาย

เกษตรกรรม 
(ทําตามมตีามเกิด-เงินน�อย-หน้ีสิน)

ทํานา (สารเคม-ีสุขภาพ-ต�นทุน)

เลีย้งวัว/เลีย้งปลา 
(ตามธรรมชาติ เป็นโรคตาย)

รับจ�างทัว่ไป (รายได��ม�มัน่คง)

วิเคราะห�ศักยภาพคน (ขาดความรู�)

หาความต�องการ และความเป็นไป�ด� (เหมาะสมกับบริบท)

จุดประกายความอยาก (เปิดโลกอาชีพยุคใหม�)

ออกแบบกระบวนการ (ปิดจุดด�อย บูรณาการความรู�)  

วิเคราะห�ตัวเอง 
เราทําอะไรได�บ�าง?

รับฟัง ชวนคิด สร�างเป� าหมายร�วม 

รู�จัก เข�าใจ 
อาชีพด้ังเดิมในชุมชน

กลุ�มปลูกผักอินทรีย� 

ทําสูตรอาหารปลาและวัว 
จากพชื/วัสดุท�องถ่ิน

สัตว�แข็งแรง โตเร็ว ราคาดี 
ไม�ขาดทุน

ทําความเข�าใจวิถีชีวิต 
ความต�องการ ศักยภาพชุมชน

พาตัวเองไปเรียนรู�ก�อน
แล�วกลับมาถ� ายทอด

พาชุมชนทําด�วยกัน ร�วมเรียนรู� 
รับฟัง ทดลอง ปรับปรุง 

 เช่ือมโยงเครอืข�ายวิชาการ
เข�ามาเติมเต็ม

บูรณาการความรู��หม� 
เข�ากับภูมิปัญญาเกษตรด้ังเดิม 

เรียนรู�วิธีเลีย้งปลาและดูแลวัว
ไม��ห�เป็นโรค

เกิดรายได�เพ่ิมในห�วงโซ�
การผลิต ลดต�นทุน

กลุ�มทําอาหารสัตว�

ทําปุ� ยหมักจากมูลสัตว�/
วัสดุในท�องถ่ิน

เรียนรู�วิธีหมักปุ� ย
ให�เกิดจุลินทรีย�ทีดี่

สร�างรายได�เพ่ิม
ในห�วงโซ�การผลิต 

ใช� ปุ� ยหมักกับผักและข�าว 
ผลผลิตดี ราคาดี ลดเคม ี
ลดต�นทุน

กลุ�มปุ� ยอินทรีย�

ใช�ปลาทีช่าวบ�านเลีย้ง
ทําปลาแดดเดียวสูตรชุมชน

เรียนรู�วิธีแปรรูป
ถูกสุขลักษณะ สะอาด อร�อย

แก�ปัญหาปลาสดขายไม��ด�

ฝึกทักษะผู�ประกอบการ 
ต�นทุน กําไร และเสียงลูกค�า

เพ่ิมมูลค�า/ถนอมอาหาร

กลุ�มแปรรูป 

ออกแบบหลักสูตร
จากวิถีเกษตรทีเ่ช่ือมโยงกัน

เพือ่ลดต�นทุน ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า
สร�างเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน

'จรีนันท�  บุญครอง' 
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โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร
สู� การพึง่พาเครอืข�ายทียั่ง่ยนื
ดําเนินงานในพื้นทีห่มู�บ�านดงเค็ง บ�านหลวงอุดม 
และบ�านกันนัง ต.เมอืงลงี อ.จอมพระ จ.สุรินทร�

พลังคนรุ�นใหม� เช่ือมโยงความรู� 
ต� อยอดภูมิปัญญา

เพือ่พัฒนาอาชีพฐานชุมชนยัง่ยนื

คนรุ�นใหม�
อยากพัฒนาบ�านเกิด
เร่ิมต�นจากอะไร...

หัวใจของ
กระบวนการ

ใช�กลุ�มอาชีพเดิม
 เป็นแกนในการพัฒนา

ปลูกผักอินทรีย� และมะเขอืเทศ
หลากสายพันธุ�

มชี� องทางตลาด มฐีานลูกค�า
และร�านออนไลน�

เป็นอาสาคนืถ่ินจังหวัดสุรินทร�  
มเีครอืข�ายความรู�

มแีรงบันดาลใจ คุณภาพชีวิตดี
ทีบ่�านเกิด

ทําแปลงรวมในพื้นทีส่าธารณะ

เน�นผักมูลค�าสูง สลัด 
มะเขอืเทศพันธุ�ต� าง ๆ

ตลาดออนไลน�  เพ่ิมจํานวน
ผู�ผลิตในชุมชน

ลดรายจ�าย/
ได�กินผักปลอดภัย

ต� อยอดการผลิต
ดินปลูกขาย

เกษตรกรรม 
(ทําตามมตีามเกิด-เงินน�อย-หน้ีสิน)

ทํานา (สารเคม-ีสุขภาพ-ต�นทุน)

เลีย้งวัว/เลีย้งปลา 
(ตามธรรมชาติ เป็นโรคตาย)

รับจ�างทัว่ไป (รายได��ม�มัน่คง)

วิเคราะห�ศักยภาพคน (ขาดความรู�)

หาความต�องการ และความเป็นไป�ด� (เหมาะสมกับบริบท)

จุดประกายความอยาก (เปิดโลกอาชีพยุคใหม�)

ออกแบบกระบวนการ (ปิดจุดด�อย บูรณาการความรู�)  

วิเคราะห�ตัวเอง 
เราทําอะไรได�บ�าง?

รับฟัง ชวนคิด สร�างเป� าหมายร�วม 

รู�จัก เข�าใจ 
อาชีพด้ังเดิมในชุมชน

กลุ�มปลูกผักอินทรีย� 

ทําสูตรอาหารปลาและวัว 
จากพชื/วัสดุท�องถ่ิน

สัตว�แข็งแรง โตเร็ว ราคาดี 
ไม�ขาดทุน

ทําความเข�าใจวิถีชีวิต 
ความต�องการ ศักยภาพชุมชน

พาตัวเองไปเรียนรู�ก�อน
แล�วกลับมาถ� ายทอด

พาชุมชนทําด�วยกัน ร�วมเรียนรู� 
รับฟัง ทดลอง ปรับปรุง 

 เช่ือมโยงเครอืข�ายวิชาการ
เข�ามาเติมเต็ม

บูรณาการความรู��หม� 
เข�ากับภูมิปัญญาเกษตรด้ังเดิม 

เรียนรู�วิธีเลีย้งปลาและดูแลวัว
ไม��ห�เป็นโรค

เกิดรายได�เพ่ิมในห�วงโซ�
การผลิต ลดต�นทุน

กลุ�มทําอาหารสัตว�

ทําปุ� ยหมักจากมูลสัตว�/
วัสดุในท�องถ่ิน

เรียนรู�วิธีหมักปุ� ย
ให�เกิดจุลินทรีย�ทีดี่

สร�างรายได�เพ่ิม
ในห�วงโซ�การผลิต 

ใช� ปุ� ยหมักกับผักและข�าว 
ผลผลิตดี ราคาดี ลดเคม ี
ลดต�นทุน

กลุ�มปุ� ยอินทรีย�

ใช�ปลาทีช่าวบ�านเลีย้ง
ทําปลาแดดเดียวสูตรชุมชน

เรียนรู�วิธีแปรรูป
ถูกสุขลักษณะ สะอาด อร�อย

แก�ปัญหาปลาสดขายไม��ด�

ฝึกทักษะผู�ประกอบการ 
ต�นทุน กําไร และเสียงลูกค�า

เพ่ิมมูลค�า/ถนอมอาหาร

กลุ�มแปรรูป 

ออกแบบหลักสูตร
จากวิถีเกษตรทีเ่ช่ือมโยงกัน

เพือ่ลดต�นทุน ใช�ทรัพยากรอย�างคุ�มค�า
สร�างเศรษฐกิจหมุนเวยีนในชุมชน

'จรีนันท�  บุญครอง' 
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‘ยกระดับ’ แรงงานนอกระบบ
ด้ว่ยผู้้าไหมอีส่านส่ธีุ์รรมช่าติั

ม้ลื่นิธุ์ขิว่ญัชุ่มช่น จังัหว่ดัส่รุนิทร์
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คว่ามมุ่งมั�นของม้ลนิธิขวั่ญชุ่มช่นและคว่ามร่ว่มม่อของเคร่อข่ายผ้�นำา
ชุ่มช่นจารพัตั จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ทุ่�รว่่มม่อรว่่มใจกัินทุำาโครงกิารเตัรย่มคว่ามพร�อมส่้่
ตัลาดูแรงงานส่ร�างส่รรค์กิลุม่แรงงานนอกิระบบขาดูโอกิาส่ในชุ่มช่นจังหวั่ดูส่รุนิทุร ์
ป ี2562 เพ่�อฝักึิทัุกิษะกิารทุอผ�าผา่น 4 โมดู้ล ค่อ 

โมดู้ลทุ่� 1 การเร่ยนรู้เร่�องตัวตนตัวเอง และการวางแผ่นการเงิน 

โมดู้ลทุ่� 2 ทัำกษะย้อมสำ่ธรรมชื่าติให้้ได้้มาตรฐาน 

โมดู้ลทุ่� 3 การวางแผ่นโมเด้ลธ่รกิจัเก่�ยวกับการประกอบธ่รกิจัผ้่าไห้ม

โมดู้ลทุ่� 4 การทำำาตลาด้ออนไลน์ 

กระบวนการเร่ยนรู้จัากโครงการฯ ชื่�วยฟ้� นภูมิปัญญาโบราณข่องช่ื่มชื่นเข่มร
อ่สำานใต้ ทัำ�งการย้อมครั�ง ยอ้มเข่ ยอ้มประโห้ด้ ยงัเกิด้การพัื่ฒนาปรับประย่กต์ลวด้ลาย
ให้ม� ๆ ข่่�นในช่ื่มชื่น เชื่�น ลายด้าวล้อมเด่้อน ลายโกญเห้น่ยงห้ร่อลายห้นอนไห้มท่ำ�ม่
รูปลักษณ์ทัำนสำมัยมากข่่�น ทำำาให้้กล่�มเป้าห้มาย 50 คน สำามารถสำร้าง ‘คุณีค่า’ และ 
‘ม้ลค่าเพิ�ม’ ให้้กับผ้่าไห้มได้้ในราคาท่ำ�สำูงข่่�น จัากราคาปกติ 1,300 บาทำต�อผ่่น  
เป็นผ่่นละ 2,500 - 4,500 บาทำ

กล�าวได้้ว�า ผ้่าไห้มทำอม่อย้อมสำ่ธรรมชื่าติแห้�งตำาบลจัารพื่ัต ไม�เพื่่ยงถูกถักทำอ
ด้้วยความห้วังให้้ม่รายได้้ห้ล�อเล่�ยงชื่่วิต แต�เสำ้นใยไห้มท่ำ�เชื่่�อมโยงเก่�ยวพื่ันยังสำะท้ำอน
ถ่งความสำัมพื่ันธอั์นแน�นแฟ้นและเข่้มแข่็งข่องช่ื่มชื่น

ฟ้้� น ‘คณุีค่า+ราคา’ ผู้้าไหมส่รุนิทร์

และเพื่่�อให้้การสำ�งต�อองค์ความรูก้ารทำอผ้่าไห้มด้้วยส่ำธรรมชื่าติเกิด้ความยั�งยน่ 
ปี 2563 นางสุ่ภาพร ทุองสุ่ข ม้ลนิธิขวั่ญชุ่มช่น จึง ‘ขยายผล’ กิารทุำางานดู�ว่ยกิาร
ทุำาโครงกิารส่ง่เส่รมิกิารประกิอบกิารผ�าไหมส่ร�างส่รรค์ในกิลุ่มแรงงานนอกิระบบ
ขาดูโอกิาส่และขาดูแคลนทุุนทุรพัย์ส่้ต่ัลาดูเปน็ธรรมพ่�นทุ่�จังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์
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“ต้นทำ่นการผ่ลิตผ้่าไห้มเฉล่�ยผ่่นละ 1,900 บาทำ แต�ข่ายได้้เฉล่�ยเพื่่ยงผ่่นละ 
1,500 บาทำห้ร่อตำากว�า ค่อข่าด้ท่ำน 400 บาทำต�อผ่่น ห้ากครัวเร่อนท่ำ�ผ่ลิตผ้่าไห้ม
สำามารถผ่ลิตผ้่าได้้เฉล่�ย 100 ผ่่นต�อปี นั�นเทำ�ากับว�าตัวเลข่การข่าด้ทำน่สำะสำมต�อปีเฉล่�ย
แล้วราว 40,000 บาทำ และห้ลายครอบครัวม่ห้น่�สำินจัากการกู้ย่มเงินมาซึ่่�อวัตถ่ดิ้บ 
ทำอผ้่า คิด้ว�าโครงการฯ น่�น�าจัะชื่�วยคล่�คลายปัญห้าน่�ลงได้้บ้าง” นางสำ่ภาพื่ร บอก 

 สำำาห้รับกล่�มเป้าห้มายท่ำ�เข่้าร�วมโครงการฯ ม่ทัำ�งสำิ�น 90 คน เป็นแรงงานนอก
ระบบในวัยทำำางาน ผู้่สำงูอาย่ ผู้่ว�างงานท่ำ�ได้้รบัผ่ลกระทำบจัากสำถานการณ์การแพื่ร�ระบาด้
ข่องเช่ื่�อไวรสัำโคโรนา 2019 เยาวชื่นนอกระบบ และผู้่พิื่การ ในพื่่�นท่ำ�ตำาบลจัารพัื่ตและ
ตำาบลห้นองเห้ล็ก อำาเภอศ่ึข่รภูมิ จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ 

นางส่ำภาพื่ร บอกว�า เธอใช่�ประส่บกิารณ์ีปีทุ่�แล�ว่ทุ่�ไดู�เรย่นร้�จากิทุ่มพ่�เล่�ยง 
ช่ว่นกิลุ่มเปา้หมายว่างเปา้หมายช่วิ่่ตัและวิ่เคราะห์ส่ายพานอาช่พ่ เชื่�น วัตถ่ดิ้บท่ำ�
ใชื่้ประกอบอาช่ื่พื่ทำอผ้่าม่อะไรบ้าง คำานวณค�าใช้ื่จั�ายและต้นทำ่น ทัำ�งการใช้ื่เส้ำนไห้ม 
การมัด้ลาย การย้อม การทำอ ค�าแรง และวิธ่การจััด้จัำาห้น�าย รวมทัำ�งปรับทัำศึนคติ 
ให้้กล่�มเป้าห้มายเห็้นความสำำาคัญข่องการใช้ื่สำย้่อมผ้่าจัากวัตถดิ่้บธรรมชื่าติ แทำนการ
ย้อมแบบเดิ้มท่ำ�ใชื่้สำารเคม่ ในรูปแบบ ‘กิารช่ว่นคิดู เรย่นร้� และพาทุำา’ เพื่่�อให้้กล่�ม
เป้าห้มายรู้ว�าเข่าอยู�สำ�วนไห้นข่องสำายพื่านการผ่ลิตผ้่า เชื่�น ผู้่ทำอ ห้ร่อ ผู้่ย้อม เป็นต้น 
ทำำาให้้เข่ากำาห้นด้ทิำศึทำางข่องตัวเองได้้ เชื่�น ถ้าเข่าเป็นผู้่ย้อม แล้วหั้นมาใช้ื่สำธ่รรมชื่าติ 
จัากวัตถ่ดิ้บท่ำ�ม่อยู�รอบบ้าน ก็จัะชื่�วยลด้ค�าใชื่้จั�ายในการผ่ลิต และยังเพื่ิ�มกำาไรให้้กับ
ตัวผ้่าไห้มท่ำ�เข่าทำำาได้้อ่ก

ใช่แ้นว่คิดธุุ์รกิจัที�ยั�งยน่ส่รา้งการเรยีนร้ใ้ห้ชุ่มช่น

มูลนิธขิ่วัญช่ื่มชื่นใชื่แ้นวคิด้ธ่รกิจัท่ำ�ยั�งยน่ (Triple Bottom Line Impact: 3Ps) 
มาเป็นคอนเซึ่็ปต์ วางแผ่นกระบวนการทำำางาน โด้ยคำาน่งถ่ง 3 สำ�วน ค่อ 1. ผ่ลกระทำบ
ต�อโลกห้รอ่สิำ�งแวด้ล้อม (Planet) 2. คน (People) ในท่ำ�น่�ค่อ การยกระดั้บคณ่ภาพื่ชื่วิ่ต
ข่องชื่�างทำอผ้่า และ 3. กำาไรห้ร่อทำ่น (Profit) ห้มายถ่ง ความยั�งย่นทำางการเงิน เชื่�น  
รายได้้ข่องชื่�างทำอผ้่าห้ร่อวิสำาห้กิจัช่ื่มชื่น ท่ำ�สำะท้ำอนการสำร้างงานในช่ื่มชื่น 
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โครงการฯ ไดู�จัดูกิารเรย่นร้� ยกิระดัูบทัุกิษะ และส่ร�างมุมมองคว่ามคิดูใหม ่
ให้้กล่�มเป้าห้มายตั�งแต�ต้นทำางการผ่ลิต เชื่�น การย้อมผ้่าด้้วยสำ่ธรรมชื่าติ การมัด้ย้อม 
และการทำอผ่้า ด้้วยกรรมวิธ่ท่ำ�เป็นมิตรต�อธรรมชื่าติ ม่การประกันค�าแรงข่องคนทำอ
ผ้่าไห้ม กระต่้นให้้ชื่�างทำอต่�นตัวท่ำ�จัะพื่ัฒนาผ่ลิตภัณฑ์์และทัำกษะฝี่ม่อข่องตนเอง  
การสำ�งเสำริมการข่ายออนไลน์ ทำด้ลองเชื่่�อมโยงกับตลาด้ให้ม�ท่ำ�สำามารถข่ายในราคาท่ำ�
สำูงข่่�น ม่การพัื่ฒนาผ่ลิตภัณฑ์์ใช้ื่ผ้่าไห้มผ่สำมฝ้่าย ซึ่่�งม่กระบวนการทำอไม�ซัึ่บซึ่้อน  
ใชื่้ระยะเวลาทำอสำั�นลง รวมถ่งเร่�องการจััด้การการเงินในครัวเร่อน 

นอกจัากน่� ยังพื่ัฒนา ‘กิารคิดู’ ทำำาให้้กล่�มเป้าห้มายเกิด้ความมั�นใจัในตนเอง 
และสำามารถนำาความรู้และทัำกษะไปปรับปร่งกระบวนการผ่ลิต เพ่ื่�อเพิื่�มมูลค�า
ผ่ลิตภัณฑ์์ในกล่�มข่องตนเอง เปน็การสำรา้งโอกาสำทำางรายได้้ ชื่�วยลด้ห้น่�ครวัเร่อน และ
ทำำาให้้ม่เงินเก็บออมมากข่่�น
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ทดลื่อง เรยีนร้ ้ลื่งมอ่ทำา ไมก่ลัื่ว่คว่ามผู้ิดพลื่าด

การย้อมผ้่าด้้วยสำ่จัากธรรมชื่าติ สำ่แด้งจัากไม้ฝ่าง ส่ำเห้ล่องจัากใบยูคาลิปตัสำ 
และสำค่รามจัากใบมะม�วง ทัำ�งห้มด้เป็นพื่ช่ื่พื่รรณท่ำ�ห้าได้้ใกล้ตัว เป็นความรู้ท่ำ�ห้ลายคน
ไม�เคยรู้มาก�อน นางจรรยา โอษฐงาม อายุ 54 ปี กิลุ่มเป้าหมายท่ำ�ประกอบอาชื่่พื่ 
ทำอผ้่าไห้มมากว�า 30 ปี บอกว�า เธอม่ปัญห้าด้้านสำข่่ภาพื่ และอยากปลด้ห้น่�สำนิท่ำ�ม่อยู� 
ลงม่อทำำาทำ่กกระบวนการด้้วยตัวเอง ตั�งแต�การย้อมผ้่า มัด้ผ้่า และทำอผ้่า เธอย้อมผ้่า
ด้้วยส่ำเคม่มาตลอด้ทัำ�งชื่่วิต สำูด้ด้มกลิ�นสำารเคม่จัากการใช้ื่ยาฟอกสำ่เข้่าไปสำะสำมใน
ร�างกาย ทำำาให้้ม่อาการคล่�นไสำ้ อาเจ่ัยน และรู้สำ่กอ�อนเพื่ล่ยอยู�บ�อยครั�ง ‘โอกิาส่’ ทุ่� 
ไดู�รบัครั�งน่�ทุำาให�เธอไดู�เรย่นร้�แนว่คิดูใหม่ ๆ ค่อ กิารมองหาส่ิ�งใกิล�ตััว่เพ่�อนำามา
พัฒนากิารทุอผ�าไหมของตันเอง คว่ามเปล่�ยนแปลงทุ่�เห็นไดู�อย่างชั่ดูเจน ค่อ  
เธอเรย่นร้�ทุ่�จะ ‘คิดู’ และ ‘ลงม่อทุำา’ จากิคว่ามร้�พ่�นฐานทุ่�ม่ โดูยไม่กิลัว่คว่าม 
ผิดูพลาดู

“เราไม�เคยรูว้�าต้นไม้ยอ้มสำไ่ด้้ ห้ลังจัากนั�นก็เริ�มสำงัเกตสำิ�งท่ำ�ม่รอบตัว แถวบา้น
ม่ด้อกจัานเยอะ เลยไปซึ่่�อไห้มมาลองทำำาดู้ว�าจัะย้อมติด้ห้ร่อไม� นำาด้อกมาแชื่�นำาแล้ว
ใสำ�ไห้มแชื่�ลงตามไป ครั�งแรกเอาไปต้ม (ย้อมร้อน) ต�อมาทำด้ลองทำำาแบบย้อมเย็น  
ก็ได้้ผ่ล ไม�ต้องนั�งเฝ้่า แชื่�แล้วไปทำำาอย�างอ่�นได้้ เพื่ราะสำ่ติด้ง�ายมาก”

จากิผ�าทุอย�อมส่่เคมทุ่่�ขายไดู�ผ่นละประมาณี 1,400 บาทุ แต่ัผ�าทุอย�อม 
ดู�ว่ยส่ธ่รรมช่าติัขายผา่นกิลุ่ม ผน่หนึ�งขายไดู�ถึืง 2,500 บาทุ ทุำาให�จรรยามร่ายไดู�
เพิ�มขึ�นเก่ิอบเทุ่าตััว่ จากิทุ่�เคยกิ้�เงินมาใช่�หมุนเว่่ยนในกิารทุอผ�า จากิยอดูเงินกิ้� 
10,000 บาทุ ดูอกิเบ่�ยขึ�นมาถึืง 5,000 บาทุ นำามาส่้่วั่ฏิจักิรกิารทุอผ�าเพ่�อใช่�หน่� 
จ่ายดูอกิเบ่�ยเทุ่าไรก็ิไมห่มดู ไมม่เ่งินเหล่อเก็ิบส่ำาหรบัดู้แลตััว่เอง

“ทำำางานเห้ม่อนเดิ้มท่ำกอย�าง แต�ไม�ต้องใชื่เ้งินซึ่่�อส่ำเคม่มายอ้มผ้่า ส่ำข่ภาพื่ก็ด่้ข่่�น 
จัากเดิ้มเม่�อรายได้้ไม�พื่อก็ต้องห้าห้ยบิยม่ เสำย่ด้อกเบ่�ยร้อยละ 5 รอ้ยละ 10 ก็ต้องเอา 
การย่มเงินคนอ่�นก็เห้ม่อนกับเราทำอผ้่าข่ายแล้วเอาเงินไปใชื่้ห้น่� ไม�เห้ล่ออะไร” 
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มาตัรฐานการผู้ลิื่ตัผู้้าไหมส่รา้งส่รรค์ส่้ม่าตัรฐานช่วี่ติั 
ที�ยั�งยน่

จัำานวนรายรับไม�ได้้เป็นตัววัด้ค่ณภาพื่ชื่่วิตเสำมอไปห้ากข่าด้การออมเพื่่�อ
อนาคต โครงการฯ จ่ังสำนับสำน่นให้้กล่�มเป้าห้มายจััด้ตั�ง ‘วิ่ส่าหกิิจผ�าไหมส่ร�างส่รรค์
เพ่�อกิารผลิตั กิารออมทุรพัย์ และส่วั่ส่ดิูกิาร’ เพ่�อให�ส่มาชิ่กิกิลุ่มไดู�รบัประโยช่น์
ในระยะยาว่ ปจัจุบันมส่่มาช่ิกิกิว่่า 40 คน กิำาหนดูให�มก่ิารออมเดู่อนละ 100 บาทุ 
เป็นการรวมกล่�มท่ำ�เข้่มแข่ง็ชื่�วยยกระดั้บราคาผ้่าไห้มส่ำธรรมชื่าติ ทำำาให้้ไม�เกิด้การข่าย
ตัด้ราคากันเอง เชื่�น การซ่ึ่�อวัตถ่ดิ้บจัากช่ื่มชื่น การย้อมสำ่ธรรมชื่าติ การตรวจัสำอบ
ค่ณภาพื่การทำอ การจััด้การสำิ�งแวด้ล้อมในครัวเร่อน การกำาห้นด้ชื่ั�วโมงทำำางานทำอผ้่า
ไห้ม การกำาห้นด้ราคากลางข่องกล่�ม เป็นต้น ถ่ือเป็นกิารว่าง ‘มาตัรฐานกิารผลิตั 
ผ�าไหมส่ร�างส่รรค์’เพิ�มคุณีค่าและม้ลค่าให�กัิบผ�าไหมไดู�อย่างม่แบบแผนและ 
เปน็ร้ปธรรม 

“กิารออมของกิลุ่มทุำาให�เราไดู�เก็ิบเงิน และมช่่่องทุางในกิารกิ้�ย่มเพ่�อกิาร
ประกิอบอาช่่พ ดูอกิเบ่�ยทุ่�จ่ายเข�าส่้่กิลุ่ม ผลกิำาไรก็ิค่นกิลับมาเป็นส่่ว่นแบ่งให�
ส่มาช่ิกิในกิลุ่ม ซึ่ึ�งก็ิค่อตััว่เราดู�ว่ย” นางจัรรยา กล�าว

นางสำภ่าพื่ร กล�าวว�า เพื่่�อสำรา้งความเข่ม้แข่ง็ให้้กับกล่�มชื่�างทำอผ้่าอย�างต�อเน่�อง 
มูลนิธขิ่วัญช่ื่มชื่นวางแผ่นประสำานความร�วมม่อภาค่เครอ่ข่�ายท่ำ�เก่�ยวข่อ้ง ไม�ว�าจัะเปน็ 
สำำานักงานอ่ตสำาห้กรรมจัังห้วัด้ สำำานักงานพื่ัฒนาช่ื่มชื่น เพื่่�อข่อมาตรฐานผ่ลิตภัณฑ์์ 
ประสำานกับกรมทำรัพื่ยากรธรรมชื่าติและสำิ�งแวด้ล้อม เพื่่�อข่อมาตรฐานรับรองความ
เป็นมิตรต�อสิำ�งแวด้ล้อม และเครอ่ข่�ายคนร่�นให้ม�ทำำางานคราฟต์ เชื่�น โฟรค์ ชื่ารม์ (Folk 
Charm) ผู้่ประกอบการท่ำ�ม่แนวคิด้ทำำาธ่รกิจัแบบย่ติธรรมและคำาน่งถ่งสำิ�งแวด้ล้อม เพื่่�อ
สำนับสำน่นให้้เกิด้การเร่ยนรู้พื่ัฒนาอาชื่่พื่ได้้อย�างมั�นคง และสำร้างแรงบันด้าลใจัให้้กับ
ชื่�างทำอผ้่า ชื่�วยยกระดั้บงานผ้่าทำอสำ่รินทำร์ให้้เป็นงานคราฟต์ไทำยท่ำ�ม่เอกลักษณ์ 
โด้ด้เด้�นในตลาด้งานผ้่า ในอนาคตสำามารถสำ�งออกข่ายไปยังตลาด้ต�างประเทำศึและ
ตลาด้เฉพื่าะกล่�มผู้่ซึ่่�อได้้กว้างข่วางยิ�งข่่�น



49

2 ปีกัิบคว่ามมุ่งมั�นพัฒนาทัุกิษะอาช่่พกิารทุอผ�าไหมดู�ว่ยส่่ธรรมช่าติั 
ของม้ลนิธิขวั่ญชุ่มช่น ทุ่�ไมไ่ดู�มุง่เปา้ไปทุ่�อาช่พ่หรอ่รายไดู�เพย่งอยา่งเดูย่ว่ แต่ัยัง
หมายรว่มถึืงกิารพฒันาคณุีภาพช่วิ่่ตัคว่ามเปน็อย้ข่องคนในชุ่มช่นทัุ�งระบบ ไมว่่่า
จะเปน็กิารเป็นผ้�ประกิอบกิารผ�าไหม กิารออมเงินและส่วั่ส่ดิูกิารต่ัาง ๆ  รว่มถึืงกิาร
ประส่านภาคเ่ครอ่ขา่ยในจังหวั่ดูให�ช่ว่่ยส่านต่ัอส่ิ�งดู ่ๆ ทุ่�มอ่ย้ ่เพ่�อให�คนในชุ่มช่น
อย้ดู่แ่ละมสุ่่ขนั�นเอง

โคำริงก้�ริสุ�งเสุริมิก้�ริป็ริะก้อบก้�ริผั�้ไหมสุริ�้งสุริริค์ำในำก้ลีุ่�มแริงง�นำ
นำอก้ริะบบขั�ดัโอก้�สุแลี่ะขั�ดัแคำลี่นำทนุำทริพัยส์ุ่�ตัลี่�ดัเป็น็ำธริริม	
พื�นำที�จงัหวดััสุรุินิำทริ์

หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้� : มูลนิธขิ่วัญช่ื่มชื่น
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : นางสำ่ภาพื่ร ทำองสำ่ข่
โทุรศึพัท์ุ : 081-7905876



วิเคราะห� ชุมชน 
ทุกข�และต�นทุนทีม่ี
ของชุมชน

ขยายกลุ�มเป� าหมาย 
สู� เยาวชนนอกระบบ
และผู��ด�รับผลกระทบ
จากโควิด-19 เข�ามาฝึกอาชีพ วิเคราะห�สายพานอาชีพ 

ทีเ่กิดข้ึนจากการผลิตผ�าไหม

ชวนคิด ชวนเรียนรู� และพาทํา 
ภายใต�แนวคิดธุรกิจทียั่ง่ยนื 
(Triple Bottom Line Impact 3 Ps)

สร�างเป� าหมายร�วม
ในการคลีค่ลายปัญหา

1

2

3

1

2

3ปูพื้นฐานทักษะใหม�
เตรียมความพร�อมให�ชุมชน

ผ�าเคม ีเป็นสีธรรมชาติ

โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ 

โดย มูลนิธิขวัญชุมชน จังหวัดสุรินทร� 

ผ�าไหมผนืใหม�
ถักทอชีวิต

คนสุรินทร�

ผ�าไหมผนืใหม�
กับชีวิตใหม�
คนสุรินทร�

2562

ผ�าไหมสุรินทร�
เครือ่งมอืพัฒนาคน
ยกระดับคุณภาพงาน

2563

การย�อมสีธรรมชาติ

ผลกระทบต� อโลกหรอื
ส่ิงแวดล�อม (Planet)  

คน (People) การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของช� างทอผ�า 

เกิดการรวมกลุ�ม จัดต้ังกลุ�มวิสาหกิจผ�าไหมสร�างสรรค�
เพือ่การประกอบอาชีพ ออมทรัพย�และสวัสดิการ เพือ่การประกอบอาชีพ

เกิดเครอืข�าย หน� วยงานเข�ามาหนุนเสริมเรือ่งผลิตภัณฑ�และการตลาด

เกิดทักษะใหม� การทอผ�าไหมย�อมสีธรรมชาติ 

เพ่ิมมูลค�าและยกระดับผ�าไหม ราคาเพ่ิมข้ึนเท� าตัวจากสีธรรมชาติ 

ยกระดับคุณภาพชีวิต ผู�เข�าร�วมโครงการเกิดอาชีพและรายได�

สุขภาพกายดี การเลิกใช�สารเคมี

กําไรหรอืทุน (Profit) 

ความยัง่ยนืทางการเงิน

การเรียนรู�เรือ่งตัวตนตัวเอง

การวางแผนโมเดลธุรกิจ

การเล�าเรือ่งและ
ตลาดออนไลน�

พัฒนาจุดอ�อน ให�เป็นจุดแข็ง 
ออกแบบกระบวนการเรียนรู� 
ทีเ่หมาะสมกับกลุ�มเป� าหมาย
กระบวนการเรียนรู� 4 โมดูล
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‘ทอผู้้าไหม’ ว่ถีิิ่อาช่พีใหม่
บา้นอ่้โลื่ก จังัหว่ดัส่รุนิทร์

มหาว่ทิยาลัื่ยราช่ภัฏส่รุนิทร์
จังัหว่ดัส่รุนิทร์
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ชื่าวบ้านสำ�วนให้ญ�ในตำาบลอู�โลก อำาเภอลำาด้วน จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ ต�างม่วิถ่ชื่่วิต
ฝ่ากไว้กับการทำำานาห้รอ่การเกษตรเพื่ย่งอย�างเด่้ยว เม่�อว�างเว้นจัากการทำำานาห้ลายคน
แทำบไม�ม่อาชื่่พื่เสำริม แม้ว�าในช่ื่มชื่นจัะม่ก่�ทำอผ้่า แต�ก็ยังไม�สำามารถทำอผ้่าไห้มให้้เป็น
ท่ำ�ต้องการข่องตลาด้ได้้ เน่�องจัากข่าด้การพื่ัฒนาทัำ�งค่ณภาพื่ข่องเสำ้นไห้ม ลวด้ลาย  
รวมถ่งสำ่ย้อมผ้่าท่ำ�ยังนิยมใชื่้สำ่เคม่ 

คณีะเกิษตัรและอุตัส่าหกิรรมเกิษตัร มหาวิ่ทุยาลัยราช่ภัฏิส่รุนิทุร ์ได้้จััด้ทำำา
โครงกิารฝัึกิอบรมพัฒนาทัุกิษะแรงงานเพ่�อเพิ�มโอกิาส่ในอาช่่พดู�านกิารผลิตั 
ผ�าไหม ห้วังใชื่ค้วามรูด้้้านการเกษตรเข่า้มาชื่�วยพื่ฒันากระบวนการผ่ลิตผ้่าไห้มแบบ
ครบวงจัร เพื่่�อสำร้างอาชื่่พื่และรายได้้ให้้ผู้่ด้้อยโอกาสำในช่ื่มชื่น โด้ยม่ อาจารย์สุ่นิส่า 
เยาว่ส่กิุลมาศึ อายุ 44 ป ีเปน็ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิารฯ 

อาจัารย์สำ่นิสำา เล�าว�า มห้าวิทำยาลัยราชื่ภัฏิสำ่รินทำร์สำ�งเสำริมให้้คณะต�าง ๆ ทำำา
กิจักรรมบริการวิชื่าการกับช่ื่มชื่น โด้ยก�อนห้น้าน่�คณะเกษตรและอ่ตสำาห้กรรมเกษตร
ลงไปทำำางานเร่�องสำม่นไพื่รและอาห้ารสัำตว์ในตำาบลอู�โลก พื่บว�า ในช่ื่มชื่นม่ก่�ทำอผ้่า 
อยู�เป็นจัำานวนมาก และชื่าวบ้านก็อยากเร่ยนรู้เร่�องการย้อมผ้่าสำ่ธรรมชื่าติ จ่ังทำำา
โครงการย้อมส่ำธรรมชื่าติจัากเม็ด้มะข่าม แต�เป็นเพื่่ยงความรู้ข่ั�นพื่่�นฐานเทำ�านั�น 
เน่�องจัากม่ข้่อจัำากัด้เร่�องงบประมาณ แต�ด้้วยเห็้นความตั�งใจัข่องชื่าวบ้านจ่ังเป็น 
แรงบันด้าลใจัให้้เข่่ยนข่้อเสำนอโครงการฯ ข่อรับทำ่นจัาก กสำศึ.

“เปา้หมายของโครงกิารฯ ค่อตั�องกิารให�เกิิดูอาช่พ่ทุ่�มั�นคงในชุ่มช่น โดูยใช่�
ทุุนชุ่มช่นเป็นตััว่ตัั�งตั�น ทัุ�งทุุนมนุษย์และภ้มิปัญญา ซึ่่�งเดิ้มคนในตำาบลอู�โลก 
สำ�วนให้ญ�ประกอบอาชื่่พื่ทำำานา ปลูกพื่่ชื่ ม่บางบ้านทำอผ้่า เล่�ยงไห้ม ปลูกห้ม�อน  
แต�การทำอผ้่าเพื่่�อข่ายยังม่ไม�มาก จ่ังอยากให้้ม่อาชื่่พื่ทำอผ้่าไห้มเกิด้ข่่�นในช่ื่มชื่นแบบ
ครบวงจัร ตั�งแต�การทำอผ้่า เล่�ยงไห้ม ปลูกห้ม�อน ซึ่่�งผ่ลผ่ลิตนำามาข่ายได้้ทำ่กอย�าง”
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ว่เิคราะห์คว่ามต้ัองการ ‘ส่รา้งการเรยีนร้ร้ว่่มกัน’

ทัำ�งน่� ท่ำมงานกำาห้นด้ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ ไว้ 80 คน จัาก 11 ห้มู�บ้าน ในตำาบล
อู�โลก เน้นไปท่ำ�ผู้่ด้้อยโอกาสำและข่าด้แคลนทำน่ทำรัพื่ย ์ประกอบด้้วย แรงงานนอกระบบ
ท่ำ�ม่รายได้้ตำา ผู้่สำูงอาย่ และเยาวชื่น การคัด้เล่อกผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ จัะม่คณะ
กรรมการช่ื่มชื่น ประกอบด้้วยผู้่ให้ญ�บ้าน ผู้่นำาช่ื่มชื่น ทำำาห้น้าท่ำ�สำำารวจัความต้องการ
และคัด้กรอง ให้้พื่�อแม�ชัื่กชื่วนลูกห้ลานเข้่ามาร�วมกิจักรรม เน่�องจัากต้องการใช้ื่ 
ทัำกษะด้้านเทำคโนโลย่ข่องคนร่�นให้ม� เชื่�น ตลาด้ออนไลน์ โซึ่เชื่่ยลม่เด่้ย เพื่่�อชื่�วยสำอน
ให้้กับพื่�อแม� และเป็นสำ�วนห้น่�งในการสำร้างรายได้้ให้้ครอบครัว

เม่�อได้้ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ ครบตามจัำานวนท่ำ�ต้องการ กระบวนการเร่ยนรู้ 
เริ�มต้นด้้วยการให้้ผู้่เข่้าร�วม ‘วิ่เคราะห์ชุ่มช่น’ ว�า ในช่ื่มชื่นตนเองม่ทำ่นช่ื่มชื่น ห้ร่อม่
ภูมิปัญญาอะไรบ้าง โด้ย ผศึ.นันทุา ส่มเป็น คณบด่้คณะเกษตรและอ่ตสำาห้กรรม
เกษตร มรภ.สำ่รินทำร์ ได้้เข่้าร�วมห้น่นเสำริมในกระบวนการน่�ด้้วย

“ส่ิ�งทุ่�เราพบค่อ ในชุ่มช่นม่องค์คว่ามร้�เกิ่�ยว่กัิบผ�าไหมจำานว่นมากิ และ
ส่ามารถืนำามาเช่่�อมโยงกัินไดู�แบบครบว่งจร บางหม้่บ�านม่แปลงปล้กิตั�นหม่อน
ขนาดูใหญ ่บางหม้บ่�านมก่ิารขายเส่�นไหม บางหม้บ่�านช่ำานาญกิารทุอผ�า เพย่งแต่ั
เปน็ส่ิ�งทุ่�ทุุกิคนไมเ่คยร้�มาก่ิอน” 

ห้ลังจัากการวิเคราะห์้ช่ื่มชื่นจันค้นพื่บ ‘ฐานทุุนชุ่มช่น’ ท่ำ�สำำาคัญแล้ว จ่ังให้้ 
ผู้่เข่้าร�วม ‘วิ่เคราะห์ตััว่เอง’ 

“เราให้้ผู้่เข้่าร�วมโครงการฯ วิเคราะห์้ตัวเอง ให้้ลองสำรา้งภาพื่ฝั่นในอนาคตข่อง
ตัวเองและครอบครวัว�าเป็นอย�างไร พื่บว�าบางคนอยากม่โรงทำอผ้่า อยากม่อาชื่พ่ื่ทำอผ้่า 
ห้ร่อทำำาเกษตรพื่อเพื่่ยง ซึ่่�งเป็นการกระต่้นให้้เข่าเกิด้แรงบันด้าลใจัในการเร่ยนรู ้ 
ข่ั�นตอนต�อไปค่อการปรับทัำศึนคติในการอยู�ร�วมกัน ผ่�านกิจักรรม ‘ร้�จักิร้�ใจ’ ให้้ทำก่คน
ทำำาความรู้จัักกัน บางคนเห็้นห้น้ากันแต�ไม�เคยค่ยกัน ซึ่่�งได้้ผ่ลมาก จัากท่ำ�เคยนั�งแยก
ห้มู�บ้าน พื่อทำำากิจักรรมร�วมกัน ก็เริ�มม่การทัำกทำายเข่้าห้ากันมากข่่�น ลูกห้ลานท่ำ�ตาม
มาด้้วยก็เริ�มเล�นด้้วยกัน”
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กระบวนการดั้งกล�าวไม�เพื่่ยง ‘เปดิูใจ’ ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ ได้้เร่ยนรู้ร�วมกัน 
แต�ยัง ‘ส่ร�างกิารมส่่่ว่นรว่่ม’ โด้ยเปิด้โอกาสำให้้ท่ำกคนได้้ร�วมกันออกแบบการเร่ยนรู ้
ห้ร่อเล่อก ‘วิ่ทุยากิร’ ด้้วยตนเอง 

“เราเปิด้กว้างให้้ทำก่คนเสำนอว�าอยากเรย่นรูเ้ร่�องใด้ แม้ว�าคณะจัะม่องค์ความรู้
เร่�องสำย่อ้มจัากเม็ด้มะข่ามก็ตาม ซึ่่�งสำด่้ท้ำายก็ได้้ข่อ้สำร่ปว�าพื่วกเข่าต้องการเรย่นรูเ้ร่�อง
การย้อมสำ่ธรรมชื่าติ การย้อมคราม การปลูกห้ม�อน เล่�ยงไห้ม ซึ่่�งเม่�อได้้ห้ลักสำูตร 
ร�วมกันแล้ว ก็ให้้ชื่าวบ้านเล่อกวิทำยากรเอง ซึ่่�งเข่าจัะรู้จัักว�าคนไห้นสำอนสำน่ก สำอนด่้ 
โด้ยวิทำยากรท่ำ�ชื่าวบ้านต้องการค่อ อาจารย์บันเทิุง ว่่องไว่ ทุายาทุศึลิปหัตัถืกิรรม
ของจังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์ ได้้รับรางวัลเชิื่ด้ชูื่เกิยรติข่องจัังห้วัด้ เป็นผู้่ม่ความสำามารถด้้าน
การทำอผ่า้ แต�เราจัะม่ข่อ้ตกลงว�า ทำก่คนต้องเข่า้ร�วมกระบวนการเร่ยนรูค้รบห้ลักสำตูร 
ซึ่่�งทำ่กคนก็ให้้ความร�วมม่อเป็นอย�างด่้”

ฝักึกระบว่นการผู้ลิื่ตั 'ผู้้าไหมยอ้มส่ธีุ์รรมช่าติั’ 

การอบรมตลอด้ห้ลักสำูตรข่องโครงการฯ จัะใชื่้เวลา 20 วัน สำอนเก่�ยวกับการ
ปลกูห้ม�อน เล่�ยงไห้ม 5 วัน การย้อมสำธ่รรมชื่าติ การพัื่ฒนาลาย 10 วัน และการตลาด้
อ่ก 5 วัน ม่ระยะเวลาทำำาโครงการทัำ�งสำิ�น 7 เด่้อน โด้ยท่ำมงานจัะใชื่้วิธ ่‘กิารลงทุำางาน
ในชุ่มช่น’ เพื่่�อให้้ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ สำะด้วกมากท่ำ�สำ่ด้ 

“เราเข่้าใจัวิถ่การด้ำาเนินชื่่วิตข่องคนในช่ื่มชื่น จ่ังลงไปจััด้อบรมในช่ื่มชื่นเลย 
ผู้่เข้่าอบรมมาตอนไห้นก็ได้้ เข่าอาจัจัะมาสำายห้น�อย ห้ร่ออาจัจัะอยู�ไม�เต็มวัน บางคน
ต้องแวะไปรับสำ�งลูก ไปเอาควายเข่้าคอก เม่�อเสำร็จัแล้วก็กลับมาอบรม ซึ่่�งตลอด้ 
ระยะเวลาการทำำาโครงการฯ ผู้่เข่า้อบรมสำน่กกันมาก เพื่ราะทำก่กิจักรรมทำำาในห้มู�บา้น 
แค�ขั่บมอเตอร์ไซึ่ค์มา ไม�ต้องออกนอกพ่ื่�นท่ำ� การเร่ยนภาคปฏิิบัติจัะจััด้ท่ำ�ศึาลา
ประชื่าคมข่องห้มู�บ้าน ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ ได้้ลงม่อเองทัำ�งห้มด้ทำ่กข่ั�นตอน โด้ยม่ 
ท่ำมงานเป็นผู้่ชื่�วย”
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สำำาห้รับการอบรมเร่�อง ‘กิารปล้กิหม่อนเล่�ยงไหม’ สำอนโด้ยอาจัารย์จัาก 
คณะเกษตรและอ่ตสำาห้กรรมเกษตร เพื่ราะม่องค์ความรู้อยู�แล้ว ทัำ�งการวิเคราะห์้ 
ค�าดิ้น วิเคราะห์้โรคและศัึตรูพื่่ชื่ การรู้จัักสำายพื่ันธ่ห์้ม�อนไห้ม การพื่ัฒนาเสำ้นไห้มให้้
ได้้มาตรฐานนกยูงทัำ�งภาคทำฤษฎ่ีและปฏิิบัติ ซึ่่�งทัำ�งห้มด้น่�เป็นการเร่ยนรู้จัากข่องจัริง 
ห้ลายสำิ�งเป็นองค์ความรู้ให้ม�ท่ำ�ชื่าวบ้านไม�เคยรู้มาก�อน

 “คนโบราณเข่าปลูกห้ม�อนจัะไม�ตัด้แต�งกิ�ง พื่อเราให้้ความรู้เข่าก็ตัด้แต�งกิ�ง
แตกใบสำวย ชื่าวบ้านมาเล�าให้้ฟังบอกว�า ม่ปัญห้ากับคนแก�ท่ำ�บ้านต้องตัด้กิ�งห้ม�อน  
แต�พื่อเข่าได้้ความรูจ้ัากการอบรมว�าต้องตัด้กิ�งห้ม�อนจัะแตกยอด้ได้้สำวย ก็ชื่�วยเปล่�ยน
แนวคิด้ได้้”

สำ�วนความรู้ด้้าน ‘กิารย�อมส่่ธรรมช่าติั กิารทุอผ�าไหม และพัฒนาลาย’  
ม่อาจัารยบ์นัเทิำงมาเปน็วิทำยากรโด้ยอาจัารยไ์ด้้นำาผ่ลงานผ่า้ไห้มท่ำ�ม่ลวด้ลายสำวยงาม
และม่ราคาสำูงห้ลายห้ม่�นบาทำมาให้้เห็้นเป็นตัวอย�าง ซ่ึ่�งชื่�วยสำร้างแรงบันด้าลใจัให้้ 
ผู้่เข้่าร�วมโครงการฯ อยากพื่ัฒนาฝ่ีม่อตนเอง อ่กทัำ�งยังได้้สำอนเทำคนิคการย้อมสำ่  
การทำอผ่้าลายมัด้ห้ม่�โบราณ วิธ่มัด้ห้ม่�มัด้ลายให้้สำวยงามเป็นธรรมชื่าติ รวมถ่งการ 
ทำอลายพื่่�นถิ�นประจัำาจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ 

นางจอมศึร ่ ช่ัยหาญ อาช่พ่ทุำานา กิลุ่มเปา้หมาย เล�าว�า เธอเคยทำำางานใน
โรงงานท่ำ�กร่งเทำพื่ฯ แล้วกลับมาทำำานาอยู�บ้าน ชื่อบทำอผ้่าแต�ทำอไม�เก�งมาก เข่้าร�วม 
โครงการฯ น่�เพื่ราะอยากได้้ทัำกษะการย้อมสำ่ธรรมชื่าติ เพื่ราะเห็้นว�าปลอด้ภัยและ 
ด่้ต�อสำ่ข่ภาพื่มากกว�า 

“เราไม�ม่พื่่�นฐานเร่�องการย้อมสำธ่รรมชื่าติ แม้ศูึนย์ห้ม�อนไห้มจัะเข้่ามาจััด้อบรม
ให้้เป็นประจัำา แต�ชื่าวบ้านไม�ม่โอกาสำไป แต�โครงการฯ น่�เข่้ามาให้้ความรู้ในช่ื่มชื่น 
ทำำาให้้ชื่าวบ้านได้้ประโยชื่น์เต็มท่ำ� สำิ�งท่ำ�ได้้จัากการอบรมก็ค่อ ได้้ความรู้ให้ม� เชื่�น  
เร่�องสำ่ธรรมชื่าติ รู้ว�าต้นไม้ใบห้ญ้ารอบห้มู�บ้านเก็บมาย้อมส่ำได้้ห้มด้ สำ�วนช่ื่มชื่นก็ม่ 
ผ้่าไห้มสำ่ธรรมชื่าติท่ำ�ห้ลากห้ลาย ม่รายได้้เพื่ิ�มข่่�น การย้อมสำ่ธรรมชื่าติทำำาให้้สำามารถ
ข่ายผ้่าไห้มได้้ราคาสำูงข่่�น” 
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ส่รา้ง 'กลืุ่่ม 6 ส่ายนำ�า' พฒันาศ้ึนยก์ารเรยีนร้เ้พ่�อชุ่มช่น

นอกจัากน่� โครงการฯ ยงัม่การอบรมห้ลักสำตูรการตลาด้และการประชื่าสำมัพื่นัธ์
ผ้่าไห้มและผ่ลิตภัณฑ์์ไห้ม เพื่่�อผ่ลักดั้นให้้ผ่ลิตภัณฑ์์ไห้มเป็นท่ำ�ยอมรับ รวมถ่งการ
เชื่่�อมโยงตลาด้ท่ำ�กว้างข่่�นทัำ�งชื่�องทำางออนไลน์และออฟไลน์ เพ่ื่�อเพิื่�มชื่�องทำางการข่าย
ทัำ�งในและต�างประเทำศึ 

อาจัารย์สำ่นิสำา เล�าว�า ห้ลักสำูตรการตลาด้สำอนเร่�องการสำร้างเร่�องราวเก่�ยวกับ
ผ่ลิตภัณฑ์์ไห้ม ซึ่่�งท่ำ�ผ่�านมาชื่าวบ้านยังเข่่ยนและถ�ายทำอด้ไม�เป็น ซึ่่�งม่อาจัารย์สำาข่า
การจััด้การมาชื่�วยสำอนวิธก่ารข่ายข่องแบบออนไลน์และออฟไลน์ การโพื่สำต์ข่อ้ความ 
การไลฟ์สำด้ เทำคนิคการพูื่ด้และวิธ่ทำำาให้้คนมาติด้ตามเป็นแฟนเพื่จั นอกจัากน่�ยัง 
ได้้เพื่ิ�มเติมความรู้ด้้านการทำำาบัญชื่่ การคิด้ต้นทำ่น ม่สำม่ด้บัญชื่่ครัวเร่อนแจักให้้  
พื่ร้อมทัำ�งสำอนให้้จัด้บันท่ำกต้นทำ่น ทำำาให้้รู้วิธ่ตั�งราคาผ้่าไห้ม เพ่ื่�อกำาห้นด้ราคาข่าย 
ข่ั�นตำาได้้ 
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“ก�อนห้น้าน่� เห็้นผ้่าไห้มอยู�ในก่� ก็จัะต�อรองราคา เพื่ราะอยากได้้ข่องถูก แต�เม่�อ
มาทำำาโครงการฯ รู้เลยว�ากว�าจัะได้้ผ้่าไห้มมาแต�ละผ่่นไม�ใชื่�เร่�องง�าย ก็จัะสำอนให้้ 
ชื่าวบา้นตั�งราคาแบบเผ่่�อต�อ ตอนน่�ก็คิด้คำานวนต้นทำน่และการตั�งราคากันได้้เกินคร่�ง
แล้ว” 

ทำ่กวันน่� ผู้่เข่้าร�วมโครงการฯ ม่ทัำกษะด้้านการตลาด้ด่้ข่่�น สำามารถเล�าเร่�อง  
รอ้ยเรย่งคำาพื่ดู้เพื่่�อข่ายบนออนไลนได้้ อ่กทัำ�งยงัม่ชื่�องทำางการข่ายให้ม� ๆ  เกิด้ข่่�น ล�าสำด่้
ได้้ม่การรวมกล่�มภายใต้ชื่่�อ ‘กิลุ่ม 6 ส่ายนำา’ สำ่�อความห้มายถ่ง 6 ช่ื่มชื่น ท่ำ�มารวมกัน
เพื่่�อเป็น ‘ศึ้นย์กิารเรย่นร้�เพ่�อชุ่มช่นของตัำาบลอ่้โลกิ’ 

“โครงการฯ น่�ไม�เพื่่ยงนำามาใชื่้จััด้อบรมพื่ัฒนาทัำกษะอาชื่่พื่ให้้กับชื่าวบ้าน  
ท่ำมงานยังนำางบประมาณสำ�วนห้น่�งจััด้ซึ่่�ออ่ปกรณ ์เชื่�น ก่�ทำอผ้่า เคร่�องค้นหั้วห้ม่� ติด้ตั�ง
ไว้ท่ำ�บา้นแกนนำากล่�ม เพ่ื่�อเป็นพ่ื่�นท่ำ�ให้้สำมาชิื่กมาเชื่�าใช้ื่ในราคาถูก โด้ยให้้กล่�มบริห้าร
จััด้การกันเอง คิด้ว�าอย�างน้อยก็เป็นศูึนย์การเร่ยนรู้ฯ เพื่่�อสำร้างอาชื่่พื่ให้้ชื่าวบ้าน 
ในช่ื่มชื่น ห้ากชื่าวบ้านยังทำอผ้่าไม�เป็นก็มารับจ้ัางสำาวไห้มในยามว�างได้้ ห้ร่อรับจ้ัาง
ทำอผ้่า ทำำาให้้เกิด้เศึรษฐกิจัห้ม่นเว่ยนในช่ื่มชื่น อ่กทัำ�งปัจัจ่ับันผ้่าไห้มย้อมส่ำธรรมชื่าติ
สำามารถข่ายได้้ราคาเพื่ิ�มสำูงข่่�นจัากเดิ้ม 1,000 บาทำ เพื่ิ�มเป็น 3,000 - 5,000 บาทำ” 
อาจัารย์สำ่นิสำา เล�า

“ใจมันรกัิ ทุำาแล�ว่มค่ว่ามสุ่ข เดิูนคนเดูย่ว่ไมไ่ดู�ตั�องเดิูนเปน็กิลุ่ม” จัอมศึร่  
กล�าวเสำริมและเล�าว�า การมารวมกล่�มกันทำำาให้้กล่�มเกิด้แรงกระต่้น แม้แต�ผู้่ให้ญ�บ้าน
ก็ทำำางานด้้วยความท่ำ�มเทำ สำน่กไปด้้วยกัน ทำำาให้้คนในช่ื่มชื่นเกิด้ความสำามัคค่ สำ�วนการ
ทำอผ้่าไห้มข่องกล่�ม 6 สำายนำา ตอนน่�ม่ทัำ�งข่ายเอง ฝ่ากญาติข่าย จัะใช้ื่วิธ่กระจัาย 
การตลาด้ให้้ห้ลากห้ลาย อยากให้้สำมาชื่กิกล่�มได้้ข่ายผ่า้ ม่อาชื่พ่ื่ท่ำ�มั�นคง พื่ออยู�พื่อกิน 
อยากพื่ากล่�มไปสูำ�ห้มู�บ้านเพื่่�อการทำ�องเท่ำ�ยว เน้นวิถ่ไทำบ้านท่ำ�ปลูกห้ม�อน เล่�ยงไห้ม  
ทำอผ้่า แบบครบวงจัร 

ด้้าน นายพันพงษ์ อย้ป่ระพันธ์ อายุ 53 ป ีอาช่พ่ช่า่ง กิลุ่มเปา้หมาย เล�าว�า 
แต�ก�อนเคยเป็นชื่�างเคร่�องทำอผ้่าในโรงงาน แต�ไม�เคยทำอผ้่าไห้ม ไม�เคยมัด้ลายมาก�อน 
เม่�อมาร�วมกิจักรรมเห็้นว�า งานผ้่าไห้มเป็นงานฝี่ม่อท่ำ�สำวยงาม ตอนแรกชื่�วยกรอด้้าย 



59

ซึ่่�งเป็นงานยากและละเอ่ยด้ แต�ก็ไม�ถอด้ใจั ใชื่้วิธ่เร่ยนรู้ไปพื่ร้อมกับเพ่ื่�อนในกล่�ม  
ตอนน่�ทำอโสำร�ง และทำอผ้่าพื่่�นได้้ทัำ�งผ่่นแล้ว 

“ผ�าทุอผ่นแรกิทุ่�ขายไดู�ค่อผ�าถุืง ตัอนน่�ขายผ�าทุอฝีัม่อตััว่เองไปแล�ว่กิว่่า 
10 ผ่น ผ�าหนึ�งผ่นใช่�เว่ลาประมาณี 10 วั่น ตัั�งใจว่่าจะทุอผ�าขายเพ่�อส่่งล้กิเรย่น 
ตัอนอบรมช่อบเรย่นเร่�องมัดูลาย แล�ว่ก็ิส่นุกิส่นาน ไดู�คุยกัิน และยังไดู�ร้�จักิคนใน
หม้บ่�านมากิขึ�น”

รายได้้ รอยยิ�ม และความสำข่่ ท่ำ�สำะท้ำอนออกมาจัากคำาบอกเล�าข่องชื่าวบา้นใน
ตำาบลอู�โลก ค่อ ตัวชื่่�วัด้ถ่งความสำำาเร็จัข่องโครงการฯ ได้้เป็นอย�างด่้ โด้ยหั้วใจัสำำาคัญ
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โคำริงก้�ริฝึึก้อบริมพฒันำ�ทัก้ษะแริงง�นำเพื�อเพิ�มโอก้�สุในำอ�ชีพี	
ด้ั�นำก้�ริผัลิี่ตัผั�้ไหม

หน่ว่ยจัดูกิารเรย่นร้� : มห้าวิทำยาลัยราชื่ภัฏิสำ่รินทำร์
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : สำ่นิสำา เยาวสำก่ลมาศึ
โทุรศึพัท์ุ : 086-3407748
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โครงการส� งเสริมโอกาสทางการเรียนรู�และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

โครงการอาชีพฝึกอบรมพัฒนาทักษะแรงงาน
เพือ่เพ่ิมโอกาสในด�านการผลิตผ�าไหม (ปี 2562) 

มุมมองใหม�มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�

สร�างการเรียนรู�แบบมสี� วนร�วม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร� จัดกระบวนการเรียนรู�
ร� วมบูรณาการงานวิชาการ คนืผลประโยชน�

สู� การพัฒนาชุมชนท�องถ่ิน

วิเคราะห�ทุกข� ทุน จุดแข็ง จุดอ�อน ร�วมกันระหว�างหน� วยจัดการเรียนรู�กับชุมชน

ในชุมชน
มฐีานทุนอะไรบ�าง
 เช� น คน ทรัพยากร 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา 
ฯลฯ

สร�างเป� าหมายร�วมกัน
ความต�องการ

และการปรับทัศนคติ
การอยู�ร� วมกัน 

หลักสูตรยดืหยุ�น 
อย�างเข�าใจผู�เรียน 

เน�นความสะดวก ลงไปจัดการเรียนรู��นชุมชน
เพือ่อํานวยความสะดวก

เข�าใจวิถีชีวิต การเลอืกเวลาทีชุ่มชนว�างตรงกัน
ไม�เบียดเบียนในวิถีชีวิตประจําวัน

การลงมอืปฏิบัติจริง ลงมอืทําในทุกข้ันตอน เกิดทักษะ
และความเช่ียวชาญ

สอนโดยผู�รู� ทีชุ่มชนมสี� วนร�วมในการเลอืกผู�สอนเอง 

หลักสูตรเรียนรู�แบบครบวงจรและต� อเน่ือง 
ต้ังแต� กระบวนการปลูกไปถึงการจําหน� าย

บูรณาการหลักสูตร ความรู�สมัยใหม�
ผสานภูมิปัญญาเดิมเข�าด�วยกัน

ผ�าไหม ผนืใหม� 
เช่ือมร�อยชุมชนกับมหาวิทยาลัย

ยกระดับความรู�เดิม เพ่ิมทักษะใหม�
เรียนรู�ต้ังแต� ต�นทางการผลิตไป
ถึงการจําหน� ายและการตลาด

เข�าใจและเข�าถึงการทํางานกับชุมชนยัง่ยนื 
นํามายกระดับงานบริการทางวิชาการ
กับชุมชน

เกิดหลักสูตรทีต่อบโจทย�ตามความ
ต�องการของชุมชน หลักสูตรทีย่ดืหยุ�น
และใช� กับชุมชนได�อย�างมปีระสิทธิภาพ

สร�างการมสี� วนร�วมและความสัมพันธ� 
ระหว�างชุมชนและมหาวิทยาลัยแบบเรียนรู�
ร� วม ไม��ช� การยัดเยยีดความรู��ห�

เกิดการรวมกลุ�ม จัดต้ังเป็น 
“ศูนย�การเรียนรู�เพือ่ชุมชน”

เกิดอาชีพและรายได�ชุมชน 
ในทุกข้ันตอนการผลิตผ�าไหม

เกิดความสุข ของคนในชุมชนจากการมี
อาชีพ มรีายได�

เกิดหลักสูตรทีเ่กีย่วข�องการผลิตผ�าไหม
1.การปลูกหม�อนและการเลีย้งไหม 
2. การย�อมสีธรรมชาติและการพัฒนาลวดลาย 
3.การตลาด 

หน� วยจัดการเรียนรู� 
(มรภ.สุรินทร�) ผู�ร� วมเรียนรู�

รู�จักตัวเอง รู�จักชุมชน 

ชุมชน หน� วยจัดการเรียนรู�

รับใช� สังคม 
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ช้่ ‘ปิัญจัภาคี’ ขบัเคล่ื่�อน
คว่ามเส่มอภาคทางการศึึกษา
เด็กส่รุนิทร์

โครงการจัดัการศึึกษาเช่งิพ่�นที�เพ่�อลื่ดคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�า
จังัหว่ดัส่รุนิทร์
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จัังห้วัด้สำ่รินทำร์เป็นห้น่�งในเคร่อข่�ายจัังห้วัด้ปฏิิรูปการเร่ยนรู้ข่องสำำานักงาน 
สำ�งเสำริมสำังคมแห้�งการเร่ยนรู้และค่ณภาพื่เยาวชื่น (สำสำค.) ท่ำ�ด้ำาเนินงานเพ่ื่�อสำร้าง 
กลไกการจััด้การศึ่กษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ� ให้้เป็นไปตามวิสำัยทัำศึน์ข่องแผ่นการศึ่กษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�
จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ ซึ่่�งเป็นวิสำัยทัำศึน์ท่ำ�ได้้มาจัากเวท่ำสำมัชื่ชื่าการศ่ึกษาจัังห้วัด้ส่ำรินทำร์ ค่อ 
“เส่รมิส่ร�างคุณีภาพช่วิ่่ตัเด็ูกิเยาว่ช่นให�เปน็คนเก่ิง ดู ่มง่านทุำา” ต�อมาในปี 2562 
ได้้เข่า้ร�วมโครงการจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพ่ื่�นท่ำ�เพ่ื่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา โด้ยม่องค์การบริห้าร
สำ�วนจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ (อบจั.สำ่รินทำร์) เป็นห้น�วยงานรับทำ่น ม่นายกิองค์กิารบริหาร 
ส่่ว่นจังหวั่ดูสุ่รินทุร์ เป็นผ้�รับทุุน ปลัดูองค์กิารบริหารส่่ว่นจังหวั่ดูสุ่รินทุร์ เป็นผ้� 
รบัผดิูช่อบโครงกิาร กิองกิารศึกึิษา ศึาส่นาและวั่ฒนธรรม โดูยกิารนำาของนางส่าว่
เพ่ยง นิจิตัตัะโล ผ้�อำานว่ยกิารกิองกิารศึึกิษา ศึาส่นาและวั่ฒนธรรม เป็นทุ่ม
เลขานุกิารโครงกิาร และมผ่้�ทุรงคุณีวุ่ฒิดู�านกิารศึกึิษาในจังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์รว่่มเปน็ 
Core Team 

 

ใช่ก้ลื่ไก ‘ปิัญจัภาคีเครอ่ขา่ย’ ลื่ดคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�าทาง 
การศึึกษา

สำำาห้รับในปี 2562 ม่การด้ำาเนินงานในพื่่�นท่ำ�เป้าห้มาย 10 อำาเภอ 25 องค์กร
ปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น (อปทำ.) โด้ยทำำางานเต็มพ่ื่�นท่ำ� 1 อำาเภอ ค่อ อำาเภอจัอมพื่ระ  
ม่องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น (อปทำ.) ค่อ เทำศึบาลและองค์การบริห้ารสำ�วนตำาบล 
(อบต.) เข่้าร�วมโครงการจัำานวน 10 แห้�ง และอ่ก 9 อำาเภอ ค่อ อำาเภอเม่องสำ่รินทำร์ 
อำาเภอทำ�าตูม อำาเภอปราสำาทำ อำาเภอกาบเชื่ิง อำาเภอสำนม อำาเภอศ่ึข่รภูมิ อำาเภอสำังข่ะ 
อำาเภอลำาด้วน และอำาเภอบัวเชื่ด้ ม่องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น (อปทำ.) ค่อ เทำศึบาล
และองค์การบรหิ้ารสำ�วนตำาบล (อบต.) เข่า้ร�วมโครงการจัำานวน 15 แห้�ง โด้ยชื่�วยเห้ล่อ 
3 กล่�มเป้าห้มาย ค่อ เด็้กปฐมวัย ในศูึนย์พื่ัฒนาเด็้กเล็ก (ศึพื่ด้.) จัำานวน 537 คน  
เด็้กและเยาวชื่นนอกระบบการศ่ึกษา จัำานวน 180 คน และศูึนย์พัื่ฒนาเด็้กเล็ก (ศึพื่ด้.) 
จัำานวน 25 ศูึนย์
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เพ่ื่�อให้้การทำำางานชื่�วยเห้ล่อกล่�มเป้าห้มายในพ่ื่�นท่ำ�เดิ้นห้นา้ได้้ราบร่�น จ่ังม่การ
จััด้ตั�งกลไกห้ลักเพ่ื่�อข่บัเคล่�อนงาน โด้ยม่คณะกรรมการจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพื่่�นท่ำ� 3 ระดั้บ 
ค่อ 1. ระดัูบจังหวั่ดู ม่ผู้่ว�าราชื่การเป็นประธาน กรรมการ และปลัด้องค์การบริห้าร
สำ�วนจัังห้วัด้ส่ำรินทำร์ เป็นกรรมการและเลข่าน่การ 2. ระดัูบอำาเภอ ม่เพื่่ยงอำาเภอ 
จัอมพื่ระเทำ�านั�นท่ำ�ม่คณะกรรมการระดั้บอำาเภอ ม่นายอำาเภอเป็นประธานกรรมการ 
ท้ำองถิ�นอำาเภอเป็นกรรมการ และเลข่าน่การ 3. ระดัูบพ่�นทุ่� ม่นายกเทำศึมนตร่ห้ร่อ
นายกองค์การบริห้ารสำ�วนตำาบล เป็นประธานกรรมการ ม่ปลัด้เทำศึบาลห้ร่อปลัด้
องค์การบรหิ้ารสำ�วนตำาบล เปน็กรรมการและเลข่าน่การ ม่ห้น้าท่ำ�พื่ฒันาความเข่ม้แข่ง็
ข่องกลไกสำร้างความเสำมอภาคทำางการศึ่กษาระดั้บพื่่�นท่ำ� ในการดู้แลชื่�วยเห้ล่อเด็้ก
และเยาวชื่นในพื่่�นท่ำ�

สำ�วนกลไกห้ลักจัะม่ ‘ปญัจภาคเ่ครอ่ขา่ย’ อยู�ทำก่ระดั้บ ค่อ 1. พื่�อแม� ผู้่ปกครอง 
2. ห้น�วยจััด้การศ่ึกษาทำ่กสำังกัด้ เชื่�น สำำานักงานศ่ึกษาธกิารจัังห้วัด้ (ศึธจั.) สำำานักงาน
เข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษามัธยมศ่ึกษา (สำพื่ม.) สำำานักงานเข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษาประถมศ่ึกษา 
(สำพื่ป.) สำำานักงานพัื่ฒนาสัำงคมและความมั�นคงข่องมน่ษย ์(พื่ม.) สำำานักงานสำาธารณส่ำข่ 
จัังห้วัด้ (สำสำจั.) สำถานพื่ินิจัและค่้มครองเด็้กและเยาวชื่น สำำานักงานค่มประพื่ฤติ  
และสำำานักงานสำ�งเสำริมการศึ่กษานอกระบบ และการศึ่กษาตามอัธยาศึัย (กศึน.)  
3. ห้น�วยสำนับสำน่นการศึ่กษาทำ่กห้น�วย 4. ท้ำองถิ�น ท้ำองท่ำ� ค่อ องค์กรปกครองสำ�วน 
ท้ำองถิ�น กำานันและผู้่ให้ญ�บ้าน และ 5. องค์กรเอกชื่นท่ำ�สำนใจัด้้านการศ่ึกษาทัำ�งในและ
นอกพื่่�นท่ำ� ม่ทัำ�งองค์กรเอกชื่น มูลนิธ ิสำภาเด็้กและเยาวชื่น ภาคประชื่าชื่น ภาคประชื่า
สำังคม และสำภาองค์กรช่ื่มชื่น 

นอกจัากน่�ยังม่ มูลนิธิสำยามกัมมาจัล ธนาคารไทำยพื่าณิชื่ย์ จัำากัด้ (มห้าชื่น)  
เข้่ามาชื่�วยพื่ัฒนาทัำกษะการทำำางานให้้กับบ่คลากรข่ององค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น  
ซึ่่�งเราเร่ยกว�า นักถักทำอช่ื่มชื่นห้ร่อท่ำมพื่่�เล่�ยง รวมถ่งจััด้ค�ายพื่ฒันาทัำกษะและเตร่ยม
ความพื่ร้อมทัำ�งด้้านสัำนทำนาการและวิชื่าการให้้กับเด็้กท่ำ�เป็นกล่�มเป้าห้มายข่อง
โครงการด้้วย
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ด้้วยกลไกการทำำางานดั้งกล�าว สำ�งผ่ลให้้โครงการข่องจัังห้วัด้สำ่รินทำร์เกิด้ 
ผ่ลสำมัฤทำธิ�ทัำ�งเชื่งิปรมิาณและเชื่งิคณ่ภาพื่ เชื่งิปรมิาณ ค่อ การสำำารวจั ให้้ทำน่ชื่�วยเห้ล่อ
ห้รอ่พัื่ฒนากล่�มเป้าห้มายทัำ�ง 3 กล่�ม สำ�วนเชิื่งคณ่ภาพื่ ค่อ การดู้แลในระยะยาวให้้เด็้ก
และเยาวชื่นนอกระบบการศึก่ษาได้้เรย่น จันม่อาชื่พ่ื่ ม่รายได้้และสำามารถด้แูลตัวเอง 
ห้ร่อครอบครัวได้้

            

เดินหน้าส่้ป่ิ ี2 เพ่�ออนาคตัที�ดีกว่า่ของเด็กส่รุนิทร์

ปี 2563 กลไกห้ลักในการทำำางานยังเป็น 3 ระดั้บ ค่อ ระดั้บจัังห้วัด้ อำาเภอ และ
พื่่�นท่ำ� โด้ยม่ปัญจัภาค่เคร่อข่�ายร�วมขั่บเคล่�อนการทำำางานเห้ม่อนเดิ้ม และเพื่ิ�มกลไก
ศึ้นย์พัฒนาเด็ูกิเล็กิ (ศึพดู.) ม่มห้าวิทำยาลัยราชื่ภัฏิสำ่รินทำร์ชื่�วยกำากับดู้แล ศึพื่ด้.  
ท่ำ�เข่า้ร�วมโครงการ สำ�วนเด็ูกินอกิระบบกิารศึกึิษา ม่สำภาเด็้กและเยาวชื่นในตำาบลเป็น
ผู้่สำำารวจัและเก็บข่้อมูล ปรับเปล่�ยนให้้กำานัน ผู้่ให้ญ�บ้าน อสำม. เข่้ามาเป็นนักถักทำอ
ช่ื่มชื่น เพื่่�อชื่�วยลด้ภาระงานให้้กับบ่คลากรองค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น ชื่�วยให้้ 
การทำำางานวางแผ่นชื่�วยเห้ล่อเด็้กในพื่่�นท่ำ�รวด้เร็วข่่�น อ่กทัำ�งได้้รับความร�วมม่อจัาก
สำถาบันย่วโพื่ธชิื่น เข่้ามาชื่�วยเตร่ยมความพื่ร้อมและพื่ัฒนาศัึกยภาพื่เด็้กนอกระบบ 
นอกจัากน่�ยงัเพื่ิ�มท่ำมสำห้วิชื่าชื่พ่ื่ จัาก พื่มจั. เข่า้มาชื่�วยเห้ล่อเด็้กท่ำ�ม่ความต้องการพื่เิศึษ 
ม่สำถาบันพื่ัฒนาฝี่ม่อแรงงาน วิทำยาลัยการอาชื่่พื่ และห้น�วยงานเอกชื่น ทัำ�งสำภา
อ่ตสำาห้กรรม ประธานห้อการค้า รับห้น้าท่ำ�ฝึ่กทัำกษะอาชื่่พื่ให้้กับเด็้กนอกระบบด้้วย
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สำำาห้รับการด้ำาเนินงานโครงการปีท่ำ� 2 ยังคงทำำางานชื่�วยเห้ล่อกล่�มเป้าห้มาย 
ทัำ�ง 3 กล่�ม ค่อ เด็้กปฐมวัยในศูึนย์พื่ัฒนาเด็้กเล็ก (ศึพื่ด้.) จัำานวน 11,141 คน  
โด้ยทำำางานครอบคล่มทัำ�งจัังห้วัด้ ค่อ 17 อำาเภอ 172 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น  
555 ศูึนย์พื่ัฒนาเด็้กเล็ก ด้้านเด็้กนอกระบบ ทำำางานเต็มพื่่�นท่ำ�อำาเภอจัอมพื่ระ  
10 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น อำาเภอสำนม 8 องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น และอ่ก  
9 อำาเภอ ค่อ อำาเภอเม่องสำร่นิทำร ์อำาเภอทำ�าตูม อำาเภอปราสำาทำ อำาเภอกาบเชื่งิ อำาเภอ
สำนม อำาเภอศ่ึข่รภูมิ อำาเภอสัำงข่ะ อำาเภอลำาด้วน และอำาเภอบัวเชื่ด้ 14 องค์กรปกครอง
สำ�วนท้ำองถิ�น จัำานวน 100 คน สำ�วนศูึนยพ์ื่ฒันาเด็้กเล็กทำำางานใน 10 อำาเภอ 32 องค์กร
ปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น รวมทัำ�งห้มด้ 32 ศึพื่ด้.

2 ปีกับการสำร้างโอกาสำและความเสำมอภาคทำางการศ่ึกษาให้้เด็้กเยาวชื่น 
ในจัังห้วัด้สำริ่นทำร์จัะเดิ้นมาถ่งวันน่�ไม�ได้้เลย ถ้าปราศึจัาก ‘ปญัจภาคเ่ครอ่ขา่ย’ ทัำ�ง 5 
ภาคสำ�วนเข้่ามาร�วมข่ับเคล่�อนการทำำางาน รวมถ่งการใชื่้ฐานทำ่นจัากการทำำางานเดิ้ม 
มาสำานต�อ ซึ่่�งทัำ�ง 2 สำ�วนน่�ค่อ ‘หวั่ใจส่ำาคัญ’ ในการทำำาให้้โครงการฯ น่�เดิ้นไปสูำ�จ่ัด้ห้มาย
ท่ำ�ตั�งไว้ นั�นค่อ กิารเส่รมิส่ร�างคุณีภาพช่วิ่่ตัเด็ูกิเยาว่ช่น เพ่�อเปน็คนเก่ิง ดู ่มง่านทุำา 

ปิ ี3 ‘บ้รณีาการ’ คว่ามรว่่มมอ่ในพ่�นที�ลื่ดคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�า

สำำาห้รับการข่ับเคล่�อนงานการจััด้การศ่ึกษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา
จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ โด้ยองค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้สำ่รินทำร์ (อบจั.สำ่รินทำร์) ปี 2565 ยังคง
รูปแบบการทำำางานเห้ม่อนเดิ้ม ค่อ ม่คณะกรรมการจััด้การศ่ึกษาเชื่งิพื่่�นท่ำ�ระดั้บจัังห้วัด้ 
โด้ยม่ผู้่ว�าราชื่การจัังห้วัด้สำ่รินทำร์เป็นประธาน และปลัด้องค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้
สำ่รินทำร์เป็นเลข่าน่การ ม่คณะทำำางานในระดั้บอำาเภอและระดั้บพื่่�นท่ำ� ม่ปัญจัภาค่ 
เครอ่ข่�ายเป็นกลไกห้ลักในการด้ำาเนินงาน โด้ยให้้แต�ละพ่ื่�นท่ำ�เสำนอแนะรายชื่่�อให้้ อบจั.
ซึ่่�งเป็นสำ�วนท้ำองถิ�นข่องจัังห้วัด้สำร่นิทำร ์ท่ำ�เป็นข้่อต�อสำำาคัญในการสำรา้งพ่ื่�นท่ำ�สำ�วนกลาง 
เพื่่�อทำำางานในระดั้บจัังห้วัด้ ระดั้บอำาเภอ และระดั้บพื่่�นท่ำ� ทัำ�งในและนอกพื่่�นท่ำ�แล้ว 
อบจั. สำ่รินทำร์ยังม่�งเน้นการพื่ัฒนาระบบสำารสำนเทำศึเพ่ื่�อการดู้แลเด็้กและเยาวชื่น 
นอกระบบในจัังห้วัด้สำริ่นทำร ์ เน่�องจัากเล็งเห็้นว�า ยงัไม�ม่ห้น�วยงานกลางท่ำ�จัะรวบรวม



67

ข่อ้มูลเห้ล�าน่� ซึ่่�งคาด้ห้วังให้้ทำ่กห้น�วยงานทำ่กองค์กรในจัังห้วัด้ส่ำรินทำร์สำามารถเข่้ามา
ใชื่ข้่อ้มูลในการพัื่ฒนาเด็้กและเยาวชื่นในพ่ื่�นท่ำ� โด้ยม่ อบจั.ส่ำรินทำร์ เป็นฝ่่ายเลข่าน่การ
ดู้แลข่้อมูลเห้ล�าน่�ให้้เป็นปัจัจ่ับัน

ด้้านแนวทำางการทำำางานม่�งเน้นไปท่ำ�การจััด้เวท่ำพื่บปะพูื่ด้ค่ย ห้าร่อเก่�ยวกับ 
การจััด้การศ่ึกษาข่องจัังห้วัด้ ท่ำ�ข่ับเคล่�อนโด้ยคณะกรรมการสำมัชื่ชื่าการศ่ึกษา 
จัังห้วัด้ส่ำรนิทำร ์ทัำ�งในเวท่ำสำมัชื่ชื่าการศ่ึกษาจัังห้วัด้ และเวท่ำการประช่ื่มคณะกรรมการ
ประสำานแผ่นพื่ัฒนาการศึ่กษาข่ององค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น รวมถ่งการรณรงค์ 
สำ่�อสำาร ประชื่าสำัมพื่ันธ์การจััด้การศึ่กษาเชื่ิงพื่่�นท่ำ�เพื่่�อลด้ความเห้ล่�อมลำา เพื่่�อสำร้าง
การรับรู้และความตระห้นักร�วมกันให้้กับคณะทำำางานทำ่กช่ื่ด้ท่ำ�เก่�ยวข่้องกับการศ่ึกษา

ทัุ�งน่� ภาพคว่ามส่ำาเรจ็ทุ่�คณีะทุำางานอยากิเหน็ ค่อ 1. ภาคเ่ครอ่ขา่ยส่ามารถื
ขับเคล่�อนงานจัดูกิารศึึกิษาเชิ่งพ่�นทุ่�เพ่�อลดูคว่ามเหล่�อมลำา ไดู�รับกิารพัฒนา 
และเพิ�มทัุกิษะกิารจัดูกิารศึึกิษาเช่ิงพ่�นทุ่� ผ่านกิิจกิรรมโครงกิารตัามแผนกิาร
ดูำาเนินงานทุ่�กิำาหนดูไว่� 2. เกิิดูกิารบ้รณีากิารร่ว่มกัินจากิทุุกิหน่ว่ยงานในพ่�นทุ่�  
เพ่�อเช่่�อมโยงฐานข�อมล้เด็ูกิและเยาว่ช่นดู�อยโอกิาส่และยากิจน ให�เปน็ฐานข�อมล้
เดูย่ว่กัิน โดูยมโ่ครงกิารจัดูกิารศึกึิษาเช่งิพ่�นทุ่�เพ่�อลดูคว่ามเหล่�อมลำาจังหวั่ดูสุ่รนิทุร ์
เปน็ศึ้นย์กิลางระบบส่ารส่นเทุศึ และ 3. แผนกิารจัดูกิารศึกึิษาเช่ิงพ่�นทุ่� ส่ามารถื
พัฒนาและขับเคล่�อนต่ัอไปในระยะยาว่ 

โคำริงก้�ริจดััก้�ริศึึก้ษ�เชีงิพื�นำที�เพื�อลี่ดัคำว�มเหลืี่�อมลี่ำ��จงัหวดััสุรุินิำทริ์

ภาคผ่้�รบัทุุน : องค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้สำ่รินทำร์
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : ว�าท่ำ�ร้อยตร่พื่ิศ่ึทำธิ� นิภารักษ์
(ปลัด้องค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้สำ่รินทำร์)
โทุรศึพัท์ุ : : 089-2809719
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พบเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม��ด�เรียนต� อและไม�มงีานทําเป็นปัญหาอันดับ 1 
และเด็กนักเรียนออกกลางคันสูง จังหวัดสุรินทร�จงึเข�าร�วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีฯ่ 
เพือ่ช� วยเหลอืผู�ขาดแคลนทุนทรัพย�  ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา สร�างกลไกการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นที ่ให�เป็นไปตามวิสัยทัศน�ของแผนการศึกษาเชิงพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�  คอื 

“เสริมสร�างคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชนให�เป็นคนเก�ง ดี มงีานทํา”

ภาคเีครอืข�ายขับเคลือ่นงานจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ํา ได�รับการพัฒนา 
เพ่ิมทักษะการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่ผ�านกิจกรรม โครงการตามแผนการดําเนินงาน
ทีกํ่าหนดไว�

เกิดการบูรณาการร�วมกันจากทุกหน� วยงานในพื้นที ่เช่ือมโยงฐานข�อมูลเด็กและเยาวชน
ด�อยโอกาสและยากจน ให�เป็นฐานข�อมูลเดียวกัน โดยม�ีครงการจัดการศึกษา
เพือ่ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร� เป็นศูนย�กลางระบบสารสนเทศ 

เกิดแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่สามารถพัฒนาและขับเคลือ่นต� อไป�นระยะยาว 

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� ขับเคลือ่นงานการจัดการศึกษาเพือ่ลดความเหลือ่มล้ํา 
ปี 2565 โดยคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีร่ะดับจังหวัด มปัีญจภาคเีครอืข�าย
เป็นกลไกหลัก

กลุ�มเป� าหมาย

กลไก
ภายนอกพื้นที ่
ปี 2562

กลไก
ภายนอกพื้นที ่
ปี 2563

โจทย�การทํางาน

หน� วยงานรับทุน

กลไกหลัก
ขับเคลือ่นงาน 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ํา จังหวัดสุรินทร�

ปี 2562-2563 
จังหวัดสุรินทร�

การดําเนินงานโครงการ

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เพือ่ลดความเหลือ่มล้ํา 

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� (อบจ.) : 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู�ทรงคุณวุฒิ
ด�านการศึกษา เป็น Core Team 

มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) : 
พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที ่มบีทบาท
เป็นนักถักทอชุมชนและพีเ่ลีย้ง

สถาบันยุวโพธิชน : เตรียมความพร�อม 
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา

เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ: 
การสํารวจ ให�ทุนช� วยเหลอื 
พัฒนากลุ�มเป� าหมาย ท้ัง 3 กลุ�ม

เชิงคุณภาพ: การดูแลในระยะยาว เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาได�้ เรียน มอีาชีพ 
มรีายได� ดูแลตัวเอง หรอืครอบครัวได�

เด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) : ครู ศพด. 
และนักถักทอชุมชนลงพื้นทีสํ่ารวจ คัดกรอง ช� วยเหลอื

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) : พัฒนาศูนย�ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ พ.ศ.2561

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
คณะทํางานระดับพื้นที ่มบีทบาท
เป็นผู�จัดการรายกรณี (CM: Case Manager) 
สํารวจ เก็บข�อมูล 

คณะกรรมการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที ่
3 ระดับ 

มหีน�าที ่พัฒนาความเข�มแข็งของกลไกสร�างความเสมอภาค
ทางการศึกษาระดับพื้นที ่ในการดูแลช� วยเหลอืเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ผลการ
ดําเนินงาน

ปี 2562 ปี 2563

เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา

เด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ได�รับการพัฒนา

537 คน 11,141 คน

180 คน 621 คน

25 แห�ง 32 แห�ง

เป� าหมาย
การดําเนินงาน 

ปี 2565 

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ระดับพื้นที ่

ปัญจภาคเีครอืข�าย

พ�อแม�  ผู�ปกครอง

หน� วยจัดการศึกษาทุกสังกัด

หน� วยสนับสนุนการศึกษาทุกหน� วย

กลไก
ภายในพื้นที่

ท�องถ่ิน ท�องที ่

องค�กรเอกชนทีส่นใจ
ด�านการศึกษาท้ังใน
และนอกพื้นที ่

ศึกษาต� อ 

ฝึกทักษะอาชีพ 

แผนการ
ช� วยเหลอื 

4 ด�าน
เตรียมความพร�อม

เพือ่พัฒนาศักยภาพ 

ส� งต� อสังคมสงเคราะห�ของ

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร�
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พบเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ไม��ด�เรียนต� อและไม�มงีานทําเป็นปัญหาอันดับ 1 
และเด็กนักเรียนออกกลางคันสูง จังหวัดสุรินทร�จงึเข�าร�วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีฯ่ 
เพือ่ช� วยเหลอืผู�ขาดแคลนทุนทรัพย�  ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา สร�างกลไกการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นที ่ให�เป็นไปตามวิสัยทัศน�ของแผนการศึกษาเชิงพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�  คอื 

“เสริมสร�างคุณภาพชีวิต เด็กเยาวชนให�เป็นคนเก�ง ดี มงีานทํา”

ภาคเีครอืข�ายขับเคลือ่นงานจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ํา ได�รับการพัฒนา 
เพ่ิมทักษะการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่ผ�านกิจกรรม โครงการตามแผนการดําเนินงาน
ทีกํ่าหนดไว�

เกิดการบูรณาการร�วมกันจากทุกหน� วยงานในพื้นที ่เช่ือมโยงฐานข�อมูลเด็กและเยาวชน
ด�อยโอกาสและยากจน ให�เป็นฐานข�อมูลเดียวกัน โดยม�ีครงการจัดการศึกษา
เพือ่ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษาจังหวัดสุรินทร� เป็นศูนย�กลางระบบสารสนเทศ 

เกิดแผนการจัดการศึกษาเชิงพื้นที ่สามารถพัฒนาและขับเคลือ่นต� อไป�นระยะยาว 

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� ขับเคลือ่นงานการจัดการศึกษาเพือ่ลดความเหลือ่มล้ํา 
ปี 2565 โดยคณะกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีร่ะดับจังหวัด มปัีญจภาคเีครอืข�าย
เป็นกลไกหลัก

กลุ�มเป� าหมาย

กลไก
ภายนอกพื้นที ่
ปี 2562

กลไก
ภายนอกพื้นที ่
ปี 2563

โจทย�การทํางาน

หน� วยงานรับทุน

กลไกหลัก
ขับเคลือ่นงาน 

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นทีเ่พือ่ลดความเหลือ่มล้ํา จังหวัดสุรินทร�

ปี 2562-2563 
จังหวัดสุรินทร�

การดําเนินงานโครงการ

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

เพือ่ลดความเหลือ่มล้ํา 

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร� (อบจ.) : 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และผู�ทรงคุณวุฒิ
ด�านการศึกษา เป็น Core Team 

มูลนิธิสยามกัมมาจล 
ธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด (มหาชน) : 
พัฒนาศักยภาพคนในพื้นที ่มบีทบาท
เป็นนักถักทอชุมชนและพีเ่ลีย้ง

สถาบันยุวโพธิชน : เตรียมความพร�อม 
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา

เกิดผลสัมฤทธ์ิเชิงปริมาณ: 
การสํารวจ ให�ทุนช� วยเหลอื 
พัฒนากลุ�มเป� าหมาย ท้ัง 3 กลุ�ม

เชิงคุณภาพ: การดูแลในระยะยาว เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาได�้ เรียน มอีาชีพ 
มรีายได� ดูแลตัวเอง หรอืครอบครัวได�

เด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) : ครู ศพด. 
และนักถักทอชุมชนลงพื้นทีสํ่ารวจ คัดกรอง ช� วยเหลอื

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) : พัฒนาศูนย�ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห�งชาติ พ.ศ.2561

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา : 
คณะทํางานระดับพื้นที ่มบีทบาท
เป็นผู�จัดการรายกรณี (CM: Case Manager) 
สํารวจ เก็บข�อมูล 

คณะกรรมการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นที ่
3 ระดับ 

มหีน�าที ่พัฒนาความเข�มแข็งของกลไกสร�างความเสมอภาค
ทางการศึกษาระดับพื้นที ่ในการดูแลช� วยเหลอืเด็กและเยาวชนในพื้นที่

ผลการ
ดําเนินงาน

ปี 2562 ปี 2563

เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา

เด็กปฐมวัยในศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก(ศพด.)

ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
ได�รับการพัฒนา

537 คน 11,141 คน

180 คน 621 คน

25 แห�ง 32 แห�ง

เป� าหมาย
การดําเนินงาน 

ปี 2565 

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ระดับพื้นที ่

ปัญจภาคเีครอืข�าย

พ�อแม�  ผู�ปกครอง

หน� วยจัดการศึกษาทุกสังกัด

หน� วยสนับสนุนการศึกษาทุกหน� วย

กลไก
ภายในพื้นที่

ท�องถ่ิน ท�องที ่

องค�กรเอกชนทีส่นใจ
ด�านการศึกษาท้ังใน
และนอกพื้นที ่

ศึกษาต� อ 

ฝึกทักษะอาชีพ 

แผนการ
ช� วยเหลอื 

4 ด�าน
เตรียมความพร�อม

เพือ่พัฒนาศักยภาพ 

ส� งต� อสังคมสงเคราะห�ของ

องค�การบริหารส� วนจังหวัดสุรินทร�
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โอกาส่ในการศึึกษา
คว่รเปิน็ของทกุคน

ว่ทิยาลัื่ยส่ารพดัช่า่งจังัหว่ดัส่รุนิทร์
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“วิ่ทุยาลัยส่ารพัดูช่่างสุ่รนิทุรผ์นึกิกิำาลังเครอ่ข่ายเดิูนหน�าส้่่กิารเป็นศ้ึนย์
กิารศึกึิษาพเิศึษอาช่ว่่ศึกึิษา เพิ�มทุางเล่อกิในกิารศึกึิษาให�นักิเรย่น นักิศึกึิษาพกิิาร 
ในพ่�นทุ่�ภาคอส่่านโซึ่นใตั�”

วิทำยาลัยสำารพื่ัด้ชื่�างสำ่รินทำร์ เป็นสำถานศ่ึกษาท่ำ�จััด้การศ่ึกษาสำายอาชื่่พื่แก� 
ผู้่เร่ยนทัำ�งในและนอกระบบการศึ่กษา และม่ประสำบการณ์จััด้การเร่ยนรู้ด้้านการ 
ฝึ่กอาชื่่พื่แก�ผู้่พื่ิการ ปี 2558 ทำางวิทำยาลัยได้้เริ�มฝึ่กอาชื่่พื่ห้ลักสำูตรวิชื่าชื่่พื่ระยะสำั�น
ให้้กับประชื่าชื่นท่ำ�เป็นผู้่พิื่การ และในปี 2561 ม่การเปิด้รบัผู้่พิื่การท่ำ�จับการศ่ึกษาชื่ั�น
มัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 6 สำำาห้รับห้ลักสูำตร ประกาศึน่ยบัตรวิชื่าชื่่พื่ชื่ั�นสำูง ห้ร่อ ปวสำ.  
‘เพ่�อเพิ�มทุางเล่อกิในกิารศึกึิษาให�แก่ินักิเรย่นนักิศึกึิษาพิกิาร’ 

“เราเกิด้คำาถามว�า เด็้กพิื่การท่ำ�จับ ม.6 แล้ว แต�ไม�ม่กำาลังเรย่นต�อมห้าวิทำยาลัย 
บางคนต้องกลับไปใช้ื่ชื่่วิตเป็นผู้่พิื่การในห้มู�บ้าน แต�ห้ากบางคนไม�ต้องการกลับไป 
อยู�เฉย ๆ ในห้มู�บ้าน เข่าจัะทำำาอะไรได้้บ้าง วิทำยาลัยจ่ังเพื่ิ�มทำางเล่อกในการศ่ึกษาให้้
เด็้กพื่ิการผ่�านห้ลักสูำตร ปวสำ. สำำาห้รับกล่�มผู้่เร่ยนท่ำ�ม่ความต้องการพิื่เศึษ เพื่่�อให้้ม่
ทัำกษะอาชื่่พื่และว่ฒิการศึ่กษาติด้ตัว” นายอภิช่าติั กิุลธาน ่ ผ้�อำานว่ยกิารวิ่ทุยาลัย
ส่ารพัดูช่า่งสุ่รนิทุร ์กล�าว 

 

ทำาไปิ เรยีนร้ไ้ปิ ส่รา้งกลื่ไกขบัเคล่ื่�อนงาน

นายอภิชื่าติ กล�าวว�า วิทำยาลัยไม�เคยม่ผู้่เช่ื่�ยวชื่าญด้้านการจััด้การศ่ึกษาพิื่เศึษ
มาก�อน จ่ังเริ�มต้นพื่ร้อมกับการเรย่นรู ้ทำำาไปเรย่นรูไ้ป ม่การถอด้บทำเรย่น เพื่่�อพัื่ฒนา
กระบวนการไปพื่ร้อมกัน ปี 2563 - 2565 ทำางวิทำยาลัยได้้รับการสำนับสำน่นจัาก
โครงกิารทุุนนวั่ตักิรรมส่ายอาช่่พชั่�นส้่ง ส่ำาหรับผ้�เรย่นทุ่�ม่คว่ามตั�องกิารพิเศึษ  
โดูยกิองทุุนเพ่�อคว่ามเส่มอภาคทุางกิารศึึกิษา (กิส่ศึ.) มอบทำ่นการศ่ึกษาให้้แก�
นักเรย่นผู้่ด้้อยโอกาสำท่ำ�พื่กิารแต�ม่ความม่�งมั�นในการศ่ึกษาเรย่นรูเ้พื่่�อการประกอบอาชื่พ่ื่
และพ่ื่�งพื่าตนเอง โด้ยม่คณะห้น่นเสำริมจัากคณะคร่ศึาสำตร์ จ่ัฬาลงกรณ์มห้าวิทำยาลัย 
ทำำาห้น้าท่ำ�เป็นพื่่�เล่�ยงและเป็นท่ำ�ปร่กษาตลอด้เสำ้นทำาง
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สำำาห้รบันักเรย่นท่ำ�เข้่าร�วมโครงการในร่�นแรกปี 2563 จับการศ่ึกษาแล้วจัำานวน 
9 คน สำามารถนำาทัำกษะออกไปประกอบอาชื่่พื่ได้้ และนักเร่ยนปัจัจ่ับันท่ำ�กำาลังศ่ึกษา
อยู�อ่ก 35 คน แบ�งเป็น นักเร่ยนร่�นท่ำ� 2 ปี 2564 กำาลังศ่ึกษาระดั้บชื่ั�น ปวสำ. 2 จัำานวน 
15 คน และนักเร่ยนร่�นท่ำ� 3 ปี 2565 กำาลังศ่ึกษาระดั้บชื่ั�น ปวสำ. 1 จัำานวน 20 คน  
โด้ยแผ่นกวิชื่าท่ำ�เปิด้รับผู้่เร่ยนกล่�มน่� ม่ 3 แผ่นก ค่อ สำาข่าวิชื่าชื่�างกลโรงงาน สำาข่า
วิชื่าคอมพื่ิวเตอร์ธ่รกิจั สำาข่าวิชื่าอาห้ารและโภชื่นาการ

“การจััด้การศึ่กษาแก�ผู้่เร่ยนในกล่�มท่ำ�ม่ความต้องการพื่ิเศึษ ค่อ ผู้่พิื่การทำาง
สำติปัญญา และผู้่บกพื่ร�องทำางการได้้ยนิ ซึ่่�งต้องเข่า้ใจัก�อนว�าไม�ใชื่�ครูทำก่คนท่ำ�จัะเข่า้ใจั
เร่�องน่� เพื่ราะต้องอาศัึยแรงใจั แรงกาย และความพื่ยายามข่องครูอย�างมาก เราจ่ัง
เริ�มต้นพัื่ฒนาคณะทำำางาน คณะครูให้้เข้่มแข่็งข่่�น จัากโครงสำร้างข่องศึ้นย์บริกิาร
ส่นับส่นุนนักิเรย่นนักิศึกึิษาพิกิาร (Disability Support Services: DSS) ข่องวิทำยาลัย 
เพื่่�อเป็นแกนห้ลักในการขั่บเคล่�อนงาน บูรณาการวิธ่การดู้แลผู้่เร่ยนท่ำ�เป็นผู้่พิื่การ 
ร�วมกับประสำบการณ์ในการฝึ่กวิชื่าชื่่พื่ระยะสำั�นข่องครูประจัำาแผ่นกวิชื่าต�าง ๆ”

ส่านเครอ่ขา่ยรว่่มจัดัการศึึกษา 3 ช่ว่่ง

นอกจัากโครงสำร้างคณะทำำางานท่ำ�เข้่มแข็่งภายในสำถานศ่ึกษาแล้ว กระบวนการ
จััด้การศ่ึกษาสำำาห้รับผู้่เรย่นท่ำ�ม่ความต้องการพื่เิศึษก็สำำาคัญเชื่�นกัน ด้้วยเห้ตน่่�วิทำยาลัย
สำารพัื่ด้ชื่�างส่ำรินทำร์จ่ังให้้ความสำำาคัญกับวิธ่การจััด้การศ่ึกษาผ่�านการสำร้างเคร่อข่�าย
ใน 3 ชื่�วงข่องกระบวนการ ค่อ 

ห้น่�ง ‘เครอ่ขา่ยรว่่มจัดูหานักิเรย่น’ ทัำ�งภาคปกติท่ำ�อยู�ในพื่่�นท่ำ�จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ 
และนักเร่ยนท่ำ�ม่ความต้องการพื่ิเศึษ ท่ำ�ม่การสำ�งต�อจัากโรงเร่ยนโสำตศ่ึกษา และ 
ศูึนยก์ารศ่ึกษาพิื่เศึษประจัำาจัังห้วัด้สำร่นิทำร์ ข่ณะเด่้ยวกันวิทำยาลัยสำารพัื่ด้ชื่�างส่ำรินทำร์
กำาลังพัื่ฒนาเป็น ‘ศึ้นย์กิารศึึกิษาพิเศึษอาช่่ว่ศึึกิษา’ เป็นพื่่�นท่ำ�รองรับผู้่เร่ยนท่ำ�ม่ 
ความต้องการพื่ิเศึษจัากพื่่�นท่ำ�ภาคอ่สำานใต้ โด้ยปัจัจ่ับันได้้ม่การประสำานไปยังศูึนย์
การศ่ึกษาพื่ิเศึษและโรงเร่ยนโสำตศ่ึกษาในพื่่�นท่ำ�ภาคอ่สำานใต้ 7 จัังห้วัด้ ได้้แก� 
นครราชื่ส่ำมา ชื่ัยภูมิ ศึร่สำะเกษ อ่บลราชื่ธาน่ ร้อยเอ็ด้ กาฬสำินธ่์ และม่กด้าห้าร  
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สำ�วนพื่่�นท่ำ�ภาคอ่สำานเห้น่อม่จัังห้วัด้อ่ด้รธาน่ ท่ำ�กำาลังพัื่ฒนาสำู�การเป็นศูึนย์การศ่ึกษา
พื่ิเศึษอาชื่่วศ่ึกษา 

ทำางด้้าน นายอักิษรเพช่ร วิ่จิตัรเร่องชั่ย หัว่หน�าศึ้นย์บริกิารส่นับส่นุน
นักิเรย่นนักิศึกึิษาพิกิาร วิ่ทุยาลัยส่ารพัดูช่า่งสุ่รนิทุร ์กล�าวเพื่ิ�มเติมว�า นอกจัากการ
ห้าผู้่เรย่นท่ำ�ม่ความต้องการพิื่เศึษจัากในโรงเรย่น และการประชื่าสำมัพัื่นธท์ำางส่ำ�อต�าง ๆ  
ข่องวิทำยาลัยแล้ว อ่กวิธ่ห้น่�งท่ำ�ครูทำำาเพื่่�อค้นห้าเด็้กมารับทำ่นข่อง กสำศึ. ค่อ การห้า
ข่้อมูลเด็้กพื่ิการท่ำ�ด้้อยโอกาสำแต�อยากเร่ยนจัากเคร่อข่�าย เชื่�น ร่�นพื่่�ร่�นน้อง จัากนั�น
ลงพื่่�นท่ำ�ไปท่ำ�บา้น ไปพูื่ด้คย่ถ่งความต้องการชื่�วยเห้ล่อกับเด็้กห้รอ่ผู้่ปกครอง สำ�วนห้น่�ง
เพื่่�อคัด้กรองอย�างเข่้มข่้น เน่�องจัากความพื่ิการม่ห้ลายประเภทำ และศัึกยภาพื่ความ
พื่ร้อมในการเร่ยนรู้ข่องผู้่พื่ิการแต�ละประเภทำนั�นต�างกัน ดั้งนั�นข่้อด่้ข่องวิธก่ารน่� ค่อ 
ทำำาให้้ครูเห็้นและเข้่าใจัพ่ื่�นฐานชื่วิ่ตข่องเด็้กจัริง ๆ  เข้่าใจัว�าเด็้กแต�ละคนม่ปัญห้าห้รอ่
ข่้อจัำากัด้ข่องชื่่วิตอย�างไร และนำาไปสูำ�การออกแบบกระบวนการเร่ยนรู้ท่ำ�เห้มาะสำม 
ห้ร่อนำาไปสำู�การออกแบบแผ่นการศ่ึกษาเฉพื่าะบ่คคลได้้ในอนาคต 

สำอง ‘เครอ่ข่ายรว่่มจัดูกิระบว่นกิารศึกึิษา’ เน่�องจัากวิทำยาลัยจััด้การศึ่กษา
แบบทำวิภาค่ จ่ังต้องห้าเครอ่ข่�ายสำถานประกอบการในจัังห้วัด้ร�วมเป็นเคร่อข่�ายในการ
จััด้การศ่ึกษา ไม�ว�าจัะเป็นห้น�วยงาน โรงงาน ตลอด้จันสำำานักงานพื่ัฒนาสำังคมและ
ความมั�นคงข่องมน่ษยจั์ังห้วัด้สำร่นิทำร์ เพ่ื่�อประสำานสำ�งผู้่เรย่นจัากวิทำยาลัยเข่า้ฝึ่กงาน
ห้ร่อฝึ่กอาชื่่พื่ นอกจัากนั�นยังเชื่่�อมโยงกับโรงพื่ยาบาลสำ่รินทำร์เน่�องจัากบางกิจักรรม
ต้องใชื่้นักจิัตวิทำยา รวมถ่งล�ามภาษาม่อ เข่้ามาอยู�ในกระบวนการเร่ยนรู้ด้้วย

ใน 1 ภาคเร่ยน นักเร่ยนจัะฝึ่กงานประมาณ 4 เด่้อน ซึ่่�งเร่�องข่องการห้าสำถาน
ประกอบการท่ำ�จัะรบันักเรย่น นักศ่ึกษาพิื่การเข้่าฝึ่กงานนั�นก็เป็นโจัทำยท้์ำาทำายสำำาห้รบั
วิทำยาลัยเชื่�นกัน เพื่ราะต้องเป็นสำถานประกอบการท่ำ�ม่สำ�วนงานรองรับการฝึ่กงานท่ำ�
ตรงกับแผ่นการเร่ยน ให้้นักเร่ยนนักศ่ึกษาได้้ฝึ่กฝ่นการใชื่้ทัำกษะท่ำ�เร่ยนมาในการ
ทำำางานจัริง ๆ แต�สำิ�งสำำาคัญค่อ ทำางวิทำยาลัยก็ต้องม่กระบวนการจััด้การศ่ึกษาให้้เด็้ก
กล่�มน่�อย�างม่ศัึกยภาพื่และม่ความพื่ร้อมในวิชื่าชื่่พื่ เพื่่� อสำร้างความเชื่่� อมั�นให้้ 
ผู้่ประกอบการด้้วยระดั้บห้น่�ง แต�สำำาห้รับเด็้กบางคนท่ำ�ไม�สำามารถไปฝึ่กงานไกล ๆ ได้้ 
ทำางวิทำยาลัยได้้จััด้พื่่�นท่ำ�สำำาห้รับการฝึ่กฝ่นทำด้ลองงานในร้านโกนตำาแร็ย Café & 
Workspace ซึ่่�งเป็นร้านกาแฟท่ำ�ตั�งอยู�ห้น้าวิทำยาลัย
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 สำาม ‘เครอ่ข่ายส่่งต่ัอส่้่กิารทุำางาน’ เน่�องจัากเป็นการศ่ึกษาสำายอาชื่่พื่ท่ำ�ม่
เป้าห้มายสำำาคัญค่อ เร่ยนจับไปแล้วม่งานทำำา ไม�ว�าจัะประกอบอาชื่่พื่สำ�วนตัว ห้ร่อ
ทำำางานในสำถานประกอบการ จ่ังต้องม่การประสำานกับกรมพัื่ฒนาฝี่ม่อแรงงานเพื่่�อ
ด้ำาเนินงานต�อในเร่�องข่องการจััด้ห้างาน และการพัื่ฒนามาตรฐานฝี่ม่อแรงงานสำำาห้รบั
ผู้่เร่ยนต�อไป โดูยล่าสุ่ดูวิ่ทุยาลัยส่ารพัดูช่่างสุ่รินทุร์ไดู�ม่กิารทุำา MOU ร่ว่มกัิบ 
ส่ถืานประกิอบกิารเพิ�มเติัม ในเครอ่ไมเนอร ์ฟู้้ดู้ กิรุ�ป, เอ็มเค เรส่โตัรองต์ั กิรุ�ป และ
เซึ่น็ทุรลั เรส่ตัอรองส่ ์กิรุ�ป เพ่�อส่ร�างเครอ่ขา่ยในกิารรองรบักิารฝักึิงาน และกิารม่
งานทุำาของผ้�เรย่นในอนาคตั 

เตัรยีมคว่ามพรอ้ม ส่รา้งคว่ามเขม้แขง็จัากภายใน 

นอกจัากเคร่อข่�ายร�วมจััด้การศ่ึกษาภายนอกแล้ว กระบวนการภายในท่ำ� 
ทำางวิทำยาลัยด้ำาเนินการ ค่อ การสำร้างคนร�วมข่บัเคล่�อนงาน ซึ่่�งก็ค่อ ‘คร้’ ท่ำ�ม่บทำบาทำ
กับเด็้กท่ำ�ส่ำด้ ความท้ำาทำายห้น่�งข่องงานน่�ค่อ กิารจัดูกิารศึึกิษาให�ผ้�เรย่นทุ่�ม่คว่าม
ตั�องกิารพิเศึษในลักิษณีะเรย่นรว่ม ห้มายความว�า ผู้่เร่ยนท่ำ�พื่ิการทำางสำติปัญญา  
ผู้่เร่ยนท่ำ�บกพื่ร�องทำางการได้้ยนิ และผู้่เรย่นปกติสำามารถเรย่นรวมในชื่ั�นเรย่นเด่้ยวกัน 
พื่ักอาศัึยในห้อพื่ักเด่้ยวกัน และใชื่้ชื่่วิตประจัำาวันร�วมกันได้้อย�างปกติ ดั้งนั�นจ่ังเป็น
โจัทำย์ท้ำาทำายครูว�าจัะออกแบบกระบวนการเร่ยนรู้ และดู้แลเด็้กทำ่กคนให้้สำามารถ 
เร่ยนรู้ร�วมกันได้้อย�างไร 
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“การเร่ยนการสำอนในลักษณะเร่ยนรวม คณะครูผู้่สำอนต้องม่ความเข่้มแข่็ง
และมั�นคง เน่�องจัากเด็้กแต�ละคนม่ต้นทำ่นไม�เทำ�ากัน ยิ�งเด็้กพื่ิการยิ�งม่ความซึ่ับซึ่้อน
และความพื่รอ้มในการเรย่นรูต้�างกัน ดั้งนั�นครูต้องรูจั้ักผู้่เร่ยนแต�ละคน และสำามารถ
ปรับการสำอนตามบริบทำข่องผู้่เร่ยนได้้ อย�างผ่มเองเป็นครูชื่�างกลโรงงานมานาน  
ไม�เคยรูเ้ก่�ยวกับการศึก่ษาพื่เิศึษเลย แต�เม่�อสำอนนกัเรย่นนกัศ่ึกษาพื่กิารมาระยะห้น่�ง 
เราต้องปรับตัวเข้่าห้านักเร่ยน ปัจัจ่ับันจ่ังสำามารถใชื่้ภาษาม่อสำ่�อสำารข่ั�นพื่่�นฐานกับ
เด็้กได้้โด้ยอัตโนมัติ โด้ยท่ำ�ไม�ต้องไปเร่ยนด้้วยซึ่ำา” นายอักษรเพื่ชื่ร กล�าว

สำ่ด้ท้ำาย นายอภิชื่าติ กล�าวเพื่ิ�มเติมว�า ในกระบวนการเร่ยนการสำอนนักเร่ยน
นักศ่ึกษาพื่กิาร ครูจัะเน้นท่ำ�การฝึ่กปฏิิบติัมากกว�าการเรย่นทำฤษฎ่ีห้ลักการ เพื่ราะห้าก
เข่าได้้ลงม่อทำำาบ�อย ๆ เข่าจัะเข้่าใจัห้ลักการวิธ่การเองโด้ยอัตโนมัติ แต�ห้ลักสำูตร 
ต้องม่ความย่ด้ห้ย่�น โด้ยสำามารถปรับได้้ตามความสำามารถข่องผู้่เร่ยน และท่ำ�สำำาคัญ
สำถานศ่ึกษาต้องทำำาแผ่นการจััด้การศ่ึกษาเฉพื่าะบ่คคล (Individualized Education 
Program: IEP) เพื่่�อให้้ผู้่เร่ยนแต�ละคนได้้พื่ัฒนาเต็มศัึกยภาพื่ข่องตัวเอง 

“กิารทุ่�เราจัดูกิารศึึกิษาให�ผ้�เรย่นทุ่�ม่คว่ามตั�องกิารพิเศึษ เราตั�องเตัรย่ม
คว่ามพร�อมและส่ิ�งอำานว่ยคว่ามส่ะดูว่กิ ส่ำาหรบัผ้�บกิพรอ่งทุางกิารไดู�ยิน เราตั�อง
มล่่ามภาษามอ่ ส่ำาหรบัผ้�พกิิารทุางส่ติัปญัญา เราตั�องมค่ร้ดูแ้ลอยา่งใกิล�ช่ดิูรว่มถึืง
นักิจิตัวิ่ทุยา ดัูงนั�นกิารจัดูกิารศึกึิษาตั�องมเ่ครอ่ข่ายเข�ามาเติัมเต็ัมในส่่ว่นต่ัาง ๆ 
จึงจะจัดูกิารศึกึิษาให�คนทุุกิกิลุ่มไดู�อยา่งเส่มอภาค ทุ�ายทุ่�สุ่ดูเราไมร้่�ว่่าเด็ูกิทุ่�เรย่น
จบจากิเราแล�ว่ไปเรย่นต่ัอในระดัูบทุ่�ส่ง้ขึ�นไดู�หรอ่ไม ่แต่ัทุ่�ส่ำาคัญค่อเม่�อเขาผา่นมอ่
เราไป อย่างน�อยเขามทัุ่กิษะและส่ามารถืทุำางานไดู� ดู้แลตััว่เองและครอบครวั่ไดู� 
นั�นค่อส่ิ�งทุ่�เราปรารถืนา”

โคำริงก้�ริทนุำนำวตััก้ริริมสุ�ยอ�ชีพีชีั�นำสุง่	สุำ�หริบัผั่เ้ริยีนำที�มคีำว�มต้ัองก้�ริพเิศึษ

ส่ถืานศึกึิษาผ้�รบัทุุน : วิทำยาลัยสำารพื่ัด้ชื่�างสำ่รินทำร์
ผ้�รบัผิดูช่อบโครงกิาร : นายอภิชื่าติ ก่ลธาน่ ผู้่อำานวยการวิทำยาลัยสำารพื่ัด้ชื่�างสำ่รินทำร์
โทุรศึพัท์ุ : 093-1399949
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 
สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ 

2563 รุ�นที ่1 จบการศึกษาแล�ว จํานวน 9 คน
2564 รุ�นที ่2 ศึกษาช้ัน ปวส. 2 จํานวน 15 คน
2565 รุ�นที ่3 ศึกษาช้ัน ปวส. 1 จํานวน 20 คน 

• สานเครอืข�ายร�วมจัดการศึกษา 
• สร�างความเสมอภาคทางการศึกษา
• ให�นักเรียน นักศึกษาพิการมทัีกษะ มงีานทํา 
 ดูแลตัวเอง และครอบครัวได� 

• ลงพื้นทีพู่ดคุยตามบ�าน
• รุ�นพีแ่นะนํารุ�นน�อง
• ส่ือประชาสัมพันธ�

• กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน
• พัฒนามาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 สําหรับผู�เรียน
• ทํา MOU ร�วมกับ
 สถานประกอบการ 
 เพือ่การมงีานทํา• รพ.สุรินทร� (นักจิตวิทยา)

• ล�ามภาษามอื

เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให�แก�คนพิการทัว่ไป

เปิดรับเด็กพิการทีจ่บ ม.6 เข�าเรียนหลักสูตร ปวส.

• สาขาวิชาช� างกลโรงงาน  
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

• ฝึกปฏิบัติ เน�นลงมอืทําบ�อย ๆ
• หลักสูตรยดืหยุ�น ปรับตามความสามารถผู�เรียน
• ทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

1

2 3

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ 

เพราะโอกาสในการศึกษา
ควรเป็นของทุกคน

วิทยาลัยสารพัดช� างสุรินทร�
จัดการศึกษาสายอาชีพแก�ผู�เรียนท้ังในและนอกระบบ

สานเครอืข�าย
ร�วมจัดการศึกษา

3 ช� วง

จัดหานักเรียน

ศูนย�การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด 

เครอืข�าย
สถานประกอบการ
ส� งเด็กเข�าฝึกงาน

โรงเรียน
โสตศึกษา 

สุรินทร�
ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี 

ร�อยเอ็ด 
มุกดาหาร

นครราชสีมา

ชัยภูมิ 

กาฬสินธุ�  

จัดกระบวนการศึกษา
ส� งต� อสู� การทํางาน

หน� วยงานพมจ.

ร�านโกนตําแร็ย 

Café & Workspace
โรงงาน

พัฒนาสู�

บูรณาการ 

2558

2561
‘เพ่ิมทางเลอืกในการศึกษาให�แก�นักเรียน นักศึกษาพิการ’

จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ศูนย�
การศึกษาพิเศษ

อาชีวศึกษา

ผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ และผู�เรียนปกติ ในช้ันเรียนเดียวกัน

ครูจากโครงสร�าง
ศูนย�บริการสนับสนุนนักเรียน

นักศึกษาพิการ (DSS)

แกนหลักขับเคลือ่นงาน

ประสบการณ�
ฝึกวิชาชีพระยะส้ัน
ของครูประจําแผนก 

กระบวนการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษาพิการ

มอบทุนการศึกษาแก�ผู�เรียน

ทีม่คีวามต�องการพิเศษ
 จํานวน 44 คน 

เด็กพิการ (บกพร�องทางการได�ยิน, 
พิการทางสติปัญญา) - ด�อยโอกาส - ใฝ� เรียน 

เพือ่รองรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ
จากพื้นทีภ่าคอีสานโซนใต�
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โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง 
สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ 

2563 รุ�นที ่1 จบการศึกษาแล�ว จํานวน 9 คน
2564 รุ�นที ่2 ศึกษาช้ัน ปวส. 2 จํานวน 15 คน
2565 รุ�นที ่3 ศึกษาช้ัน ปวส. 1 จํานวน 20 คน 

• สานเครอืข�ายร�วมจัดการศึกษา 
• สร�างความเสมอภาคทางการศึกษา
• ให�นักเรียน นักศึกษาพิการมทัีกษะ มงีานทํา 
 ดูแลตัวเอง และครอบครัวได� 

• ลงพื้นทีพู่ดคุยตามบ�าน
• รุ�นพีแ่นะนํารุ�นน�อง
• ส่ือประชาสัมพันธ�

• กรมพัฒนาฝีมอืแรงงาน
• พัฒนามาตรฐานฝีมอืแรงงาน
 สําหรับผู�เรียน
• ทํา MOU ร�วมกับ
 สถานประกอบการ 
 เพือ่การมงีานทํา• รพ.สุรินทร� (นักจิตวิทยา)

• ล�ามภาษามอื

เปิดหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันให�แก�คนพิการทัว่ไป

เปิดรับเด็กพิการทีจ่บ ม.6 เข�าเรียนหลักสูตร ปวส.

• สาขาวิชาช� างกลโรงงาน  
• สาขาวิชาคอมพิวเตอร�ธุรกิจ 
• สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

• ฝึกปฏิบัติ เน�นลงมอืทําบ�อย ๆ
• หลักสูตรยดืหยุ�น ปรับตามความสามารถผู�เรียน
• ทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

1

2 3

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูง สําหรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ 

เพราะโอกาสในการศึกษา
ควรเป็นของทุกคน

วิทยาลัยสารพัดช� างสุรินทร�
จัดการศึกษาสายอาชีพแก�ผู�เรียนท้ังในและนอกระบบ

สานเครอืข�าย
ร�วมจัดการศึกษา

3 ช� วง

จัดหานักเรียน

ศูนย�การศึกษา
พิเศษประจําจังหวัด 

เครอืข�าย
สถานประกอบการ
ส� งเด็กเข�าฝึกงาน

โรงเรียน
โสตศึกษา 

สุรินทร�
ศรีสะเกษ 

อุบลราชธานี 

ร�อยเอ็ด 
มุกดาหาร

นครราชสีมา

ชัยภูมิ 

กาฬสินธุ�  

จัดกระบวนการศึกษา
ส� งต� อสู� การทํางาน

หน� วยงานพมจ.

ร�านโกนตําแร็ย 

Café & Workspace
โรงงาน

พัฒนาสู�

บูรณาการ 

2558

2561
‘เพ่ิมทางเลอืกในการศึกษาให�แก�นักเรียน นักศึกษาพิการ’

จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

ศูนย�
การศึกษาพิเศษ

อาชีวศึกษา

ผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ และผู�เรียนปกติ ในช้ันเรียนเดียวกัน

ครูจากโครงสร�าง
ศูนย�บริการสนับสนุนนักเรียน

นักศึกษาพิการ (DSS)

แกนหลักขับเคลือ่นงาน

ประสบการณ�
ฝึกวิชาชีพระยะส้ัน
ของครูประจําแผนก 

กระบวนการเรียนการสอน
นักเรียน นักศึกษาพิการ

มอบทุนการศึกษาแก�ผู�เรียน

ทีม่คีวามต�องการพิเศษ
 จํานวน 44 คน 

เด็กพิการ (บกพร�องทางการได�ยิน, 
พิการทางสติปัญญา) - ด�อยโอกาส - ใฝ� เรียน 

เพือ่รองรับผู�เรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ
จากพื้นทีภ่าคอีสานโซนใต�
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โรงเรยีนพฒันาตันเอง
ลื่ดคว่ามเหล่ื่�อมลื่ำ�า
ทางการศึึกษา

โครงการโรงเรยีนพฒันาตันเอง
(Teacher and School Quality Program: TSQP)
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โครงกิารโรงเรย่นพฒันาตันเอง (Teacher and School Quality Program : 
TSQP) เป็นโครงกิารหนึ�งทุ่�กิองทุุนเพ่�อคว่ามเส่มอภาคทุางกิารศึึกิษา (กิส่ศึ.)  
ม่คว่ามพยายามทุ่�จะลดูคว่ามเหล่� อมลำาทุางกิารศึึกิษาของนักิเร่ยน โดูยให� 
คว่ามส่ำาคัญกัิบกิารพัฒนาคุณีภาพโรงเรย่นทัุ�งระบบ ม่เป้าหมายค่อกิารพัฒนา
โรงเรย่นขนาดูกิลาง ประมาณีร�อยละ 10 โดูยมร่ะยะเว่ลาของกิารพฒันาโรงเรย่น
ประมาณี 3 ป ีให�เปน็ตั�นแบบของกิารบรหิารจัดูกิาร กิารพัฒนาคุณีภาพคร้ และ
กิารพัฒนากิารจัดูกิารเรย่นกิารส่อนในช่ั�นเรย่นทุ่�ม่คุณีภาพ เพ่�อให�นักิเรย่นเกิิดู
ส่มรรถืนะในศึตัว่รรษทุ่� 21 เข�าถึืงกิารเรย่นร้�ทุ่�ม่คุณีภาพและยกิระดัูบผลลัพธ์ 
กิารเรย่นร้�ของนักิเรย่นในระยะยาว่

การพัื่ฒนาโรงเร่ยนกล่�มเป้าห้มายในชื่�วงปี 2562 - 2565 โครงการทำำางาน 
ร�วมกับ 11 เครอ่ข่�ายร�วมด้ำาเนนิงาน ได้้แก� 1) มห้าวิทำยาลัยข่อนแก�น 2) มห้าวิทำยาลัย
สำงข่ลานครินทำร์ 3) มูลนิธิเพ่ื่�อทัำกษะแห้�งอนาคต 4) มูลนิธิลำาปลายมาศึพื่ัฒนา  
5) มูลนิธิโรงเร่ยนสำตาร์ฟิชื่คันทำร่โฮม 6) มห้าวิทำยาลัยนเรศึวร 7) มห้าวิทำยาลัย 
ราชื่ภัฏิกาญจันบ่ร่ 8) มห้าวิทำยาลัยราชื่ภัฏิภูเก็ต 9) มูลนิธสิำยามกัมมาจัล 10) ศูึนย ์
ยวพื่ัฒน์ มูลนิธริัฐบ่ร่ษ พื่ลเอกเปรม ติณสำูลานนท์ำ และ 11) สำำานักงานเข่ตพื่่�นท่ำ�การ
ศ่ึกษาประถมศึ่กษาสำ่รินทำร์ เข่ต 2 โด้ยสำนับสำน่นการพื่ัฒนาตนเองข่องโรงเร่ยนใน
สำงักัด้สำำานักงานคณะกรรมการการศ่ึกษาข่่�นพื่่�นฐาน (สำพื่ฐ.) สำำานักงานคณะกรรมการ
การศ่ึกษาเอกชื่น (สำชื่.) โรงเรย่นในสำงักัด้องค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น (อปทำ.) ทัำ�ง 2 ร่�น 
จัำานวน 636 แห้�ง ควบคู�ไปกับการสำ�งเสำริมและพื่ัฒนาครูและบ่คลากรในสำถานศ่ึกษา
ท่ำ�เข่้าร�วมโครงการจัำานวน 23,177 คน ให้้สำามารถจััด้การเร่ยนการสำอนได้้อย�างม่
ประสิำทำธิภาพื่ ตรงตามความต้องการข่องนักเร่ยน เน้นการพัื่ฒนาศัึกยภาพื่ข่อง
นักเรย่นเป็นสำำาคัญ สำ�งผ่ลให้้เกิด้ประโยชื่นต์�อนักเรย่นในสำถานศึก่ษาจัำานวน 258,280 
คน สำามารถเข่้าถ่งการเร่ยนรู้ท่ำ�ม่ค่ณภาพื่และยกระดั้บผ่ลลัพื่ธ์การเร่ยนรู้ได้้อย�าง 
เสำมอภาค อันจัะเป็นโมเด้ลการพัื่ฒนา เพ่ื่�อสำ�งเสำริมและสำนับสำน่นให้้โรงเรย่นสำามารถ
พื่ัฒนาตนเองได้้อย�างยั�งย่นต�อไป 
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แนว่คิดแลื่ะการดำาเนินงาน 

โครงการให้้ความสำำาคัญกับการพื่ัฒนาโรงเร่ยนทัำ�งระบบ ทัำ�งระบบการบริห้าร
จััด้การและกระบวนการเร่ยนรู้ในชื่ั�นเร่ยน โด้ยม่�งห้วังให้้เกิด้ผ่ลผ่ลิตและผ่ลลัพื่ธ์ท่ำ� 
จัะไปสำู�การข่บัเคล่�อนเชื่งินโนบายในระดั้บต�าง ๆ  ได้้ ดั้งนั�น การด้ำาเนินงานจ่ังแบ�งออก
เป็น 2 สำ�วน ดั้งน่� 

1. กิระบว่นกิารพัฒนาคุณีภาพโรงเรย่นทัุ�งระบบ เพื่่�อสำนันสำน่นโรงเร่ยน
เป้าห้มายให้้เกิด้การพัื่ฒนาค่ณภาพื่และประย่กต์ใชื่้นวัตกรรมจัากเคร่อข่�าย
ร�วมพื่ฒันาทัำ�ง 11 เครอ่ข่�ายท่ำ�ทำำาห้น้าท่ำ�เป็นพื่่�เล่�ยงได้้อย�างต�อเน่�องเห้มาะสำมกับบรบิทำ
และความต้องการข่องโรงเร่ยน โด้ยม่ 6 มาตรการสำำาคัญข่องการพัื่ฒนาโรงเร่ยน 
ทัำ�งระบบ 
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2. กิระบว่นกิารวิ่จัย ติัดูตัาม ถือดูบทุเรย่นเพ่�อกิารส่่�อส่ารและขยายผล 
เพื่่�อห้น่นเสำริมการติด้ตาม และประเมินผ่ลร�วมกับเครอ่ข่�ายร�วมสำนับสำน่นการด้ำาเนินงาน 
และการประเมินเชิื่งพัื่ฒนา (Developmental Evaluation) สำนับสำน่นให้้เกิด้การ 
ข่ยายผ่ลจัากโรงเร่ยนต้นแบบท่ำ�ม่ความพื่ร้อมสำูง นำาเคร่�องม่อท่ำ�ได้้จัากการวิจััยมาใชื่้
วัด้ผ่ล และสำามารถนำาไปข่ยายผ่ลในเชิื่งการพัื่ฒนาเเละยกระดั้บค่ณภาพื่ข่องงานวิจััย  
การวิจััยเพื่่�อเก็บเก่�ยวผ่ลการศึก่ษาเพ่ื่�อนำาไปเปน็ต้นแบบข่องการพื่ฒันาและข่ยายผ่ล
ให้้เกิด้การสำ่�อสำารสำังคม (Policy Advocacy) ทัำ�วไป เพื่่�อสำร้างการรับรู้และเร่ยนรู้จัาก
ผ่ลการด้ำาเนินงานโครงการโรงเรย่นพัื่ฒนาตนเอง เพื่่�อนำาไปสำู�การสำร้างแรงขั่บเคล่�อน
เชื่ิงนโยบายและการเปล่�ยนแปลงในระบบการศ่ึกษา

ผู้ลื่การดำาเนนิงานในภาพรว่มของการขบัเคล่ื่�อนการพฒันา
โรงเรยีนตัลื่อด 3 ปิ ี

โครงการโรงเร่ยนพื่ัฒนาตนเองทำำาให้้นักเร่ยนกว�า 190,000 คน ม่โอกาสำ 
เข่้าถ่งการศ่ึกษาท่ำ�ม่ค่ณภาพื่สูำงข่่�น ลด้ชื่�องว�างทำางการศ่ึกษาได้้ตามภารกิจัห้ลัก  
ผ่�านกระบวนการพื่ัฒนาค่ณภาพื่โรงเร่ยนทัำ�งระบบ เกิด้การเห้น่�ยวนำาห้น�วยงานภาค่
เครอ่ข่�ายท่ำ�สำำาคัญจัากสำำานักงานคณะกรรมการการศึก่ษาข่ั�นพื่่�นฐาน (สำพื่ฐ.) สำำานักงาน
คณะกรรมการสำ�งเสำรมิการศึก่ษาเอกชื่น (สำชื่.) และองค์กรปกครองสำ�วนท้ำองถิ�น (อปทำ.) 
ทำำาให้้เกิด้แนวโน้มข่องการเปล่�ยนแปลงเชื่งิระบบทัำ�งในระดั้บโรงเรย่นและห้น�วยงาน
ต้นสำังกัด้ ด้้วยแนวคิด้ ‘โรงเรย่นพัฒนาตันเอง’ รวมถ่งการพัื่ฒนาครูและผู้่บริห้าร 
ทำ่กคนในโรงเร่ยน ครอบคล่มโรงเร่ยนข่นาด้กลางทัำ�วประเทำศึ 636 แห้�ง จันเป็นห้น่�ง
ใน ‘ตั�นแบบ’ ข่องการพื่ัฒนาโรงเร่ยน ด้้วยมาตรการสำำาคัญ 6 มาตรการ ได้้แก�  
1. ม่การตั�งเป้าห้มายข่องโรงเร่ยนได้้คมชื่ัด้ 2. ม่ระบบสำารสำนเทำศึเพื่่�อการบริห้าร
จััด้การค่ณภาพื่ 3. ม่การพัื่ฒนาครูแกนนำาและสำร้างช่ื่มชื่นเร่ยนรู้เชิื่งวิชื่าชื่่พื่ (PLC)  
4. ม่เคร่อข่�ายภายนอกโรงเร่ยน 5. ม่นวัตกรรมการเร่ยนรู้เพื่่�อพื่ัฒนานักเร่ยน และ  
6. ม่ระบบดู้แลนักเร่ยนเป็นรายบ่คคล 
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นอกจัากน่� ยังสำนับสำน่นให้้เกิด้การวิจััย พื่ัฒนาองค์ความรู้ เคร่�องม่อ และ
นวัตกรรมการประเมินเชื่ิงพื่ัฒนา การประเมินผ่ลลัพื่ธ์การเร่ยนรู้ข่องนักเร่ยน และ
นวัตกรรมข่องการสำร้างกระบวนการเร่ยนรู้เชื่ิงร่กเพื่่�อการพื่ัฒนาท่ำ�สำามารถนำาไปใชื่้ 
ได้้จัริงในโรงเร่ยนกล่�มเป้าห้มายและเคร่อข่�ายให้ม� ลด้อัตราการห้ล่ด้ออกจัากระบบ
การศึ่กษา ลด้ภาวการณ์เร่ยนรู้ถด้ถอย เพื่ิ�มโอกาสำการเข่าถ่งการศ่ึกษาท่ำ�ม่ค่ณภาพื่ 
และท่ำ�สำำาคัญเกิด้ระบบดู้แลชื่�วยเห้ล่อและพื่ัฒนานักเร่ยนตามความต้องการและ
ศัึกยภาพื่ได้้อย�างต�อเน่�อง และท่ำ�สำำาคัญผลลัพธ์กิารเรย่นร้�ของนักิเรย่นตัาม Core 
Learning Outcomes ส่้งขึ�น โดูยร้ปธรรมคว่ามส่ำาเรจ็ทุ่�เกิิดูขึ�น และกิารวิ่เคราะห์
ข�อม้ลส่ำาคัญกัิบระบบกิารศึึกิษาส่่งผลต่ัอกิารเปล่�ยนแปลงเชิ่งระบบ เกิิดูกิาร
ส่นับส่นุนจากิหน่ว่ยงานตั�นส่งักัิดูในระดัูบพ่�นทุ่�และบุคลากิรเข�ามารว่่มเรย่นร้�และ
ส่นับส่นุนกิารขับเคล่�อนกิารพัฒนาโรงเรย่น และเหน่�ยว่นำาให�ทุุกิภาคส่่ว่นร่ว่ม 
ขับเคล่�อนกิารส่ร�างโอกิาส่และคุณีภาพกิารศึกึิษา 

การพฒันาโรงเรยีนทั�งระบบในพ่�นที�จังัหว่ดัส่รุนิทร์

ม่โรงเรย่นเข่า้ร�วมการพื่ฒันา 2 ร่�น ร่�นท่ำ� 1 จัำานวน 11 แห้�ง และร่�นท่ำ� 2 จัำานวน 
30 แห้�ง รว่มทัุ�งส่ิ�น 41 แหง่ ครอบคลุมพ่�นทุ่� 14 อำาเภอ ในเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาทัุ�ง  
3 เขตั โดูยส่ง่เส่รมิกิารพัฒนาคร้และบุคลากิร 786 คน นักิเรย่น 10,598 คน และ
นักิเรย่นยากิจนพิเศึษ 3,570 คน โด้ยม่ 3 เคร่อข่�ายร�วมพื่ัฒนา ค่อ 

1. ม้ลนิธิเพ่�อทัุกิษะแหง่อนาคตั ม่โรงเร่ยนเข่้าร�วม 19 แห้�ง (ร่�นท่ำ� 1 และ 
ร่�นท่ำ� 2)

2. ส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์ เขตั 2 ม่โรงเร่ยน
เข่้าร�วม 12 แห้�ง

3. ม้ลนิธิลำาปลายมาศึพัฒนา ม่โรงเร่ยนเข่้าร�วม 10 แห้�ง 
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ข�อม้ลโรงเรย่นและพ่�นทุ่�ในโครงกิาร TSQP จังหวั่ดูสุ่รนิทุร์
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กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนบา้นตัะเคียนกย้ว่ทิยา
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 1
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพฒันาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : มล้นิธิเพ่�อทัุกิษะแหง่อนาคตั

1. ข�อม้ลพ่�นฐาน โรงเร่ยนบ้านตะเค่ยนกูยวิทำยา ห้มู� 9 ตำาบลสำำาโรงทำาบ 
อำาเภอสำำาโรงทำาบ จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ เปิด้สำอนระดั้บชื่ั�นอน่บาล 2 - มัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 3  
ผู้่บรหิ้ารสำถานศ่ึกษาชื่่�อ นายสำเ่ทำพื่ แปลงทัำบ ครู 15 คน นักเรย่น 347 คน เป็นนักเรย่น
ยากจัน 66 คน นักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษ 241 คน 

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัามมาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : พื่ฒันานกัเรย่นให้้ม่ทัำกษะชื่วิ่ตและม่คณ่ลักษณะท่ำ�พื่ง่ประสำงค์

สำู�ศึตวรรษท่ำ� 21 ม่การปรับและตั�ง Goal ข่องโรงเร่ยน ด้ำาเนินงาน
ด้้วยกระบวนการ DE โด้ยการม่สำ�วนร�วม ผู้่บริห้าร ครู นักเรย่นและ
ช่ื่มชื่น ผ่ลท่ำ�เกิด้ข่่�นค่อ ผู้่บรหิ้ารห้น่นเสำรมิ คณะครูแลกเปล่�ยนเร่ยน
รู้ซึ่่�งกันและกัน ช่ื่มชื่นม่บทำบาทำและม่สำ�วนร�วมในการจััด้การศ่ึกษา
ผู้่ปกครองให้้ความร�วมม่อ นักเร่ยนม่สำ�วนร�วมและพื่ัฒนาตัวเอง

2) Info : โรงเร่ยนม่การใชื่้ระบบ Q-info อย�างต�อเน่�อง นำาข่้อมูลมา 
บรหิ้ารจััด้การและจััด้การเรย่นรูต้ามศึกัยภาพื่ข่องนกัเรย่น สำามารถ
นำาข่้อมูลในระบบ Q-info มาลงข่้อมูลในระบบ Schoolmis ได้้ และ
นำาข่อ้มูลในระบบ Q-info มาจััด้การปัญห้าการมาเรย่นข่องนักเรย่น

3) Classroom : การจััด้กระบวนการเรย่นรู้แบบ Active Learning ด้้วย 
โครงงานนวัตกรรมเพื่่�อช่ื่มชื่น (CIP) ตามแนวทำางข่อง OECD โด้ย
นักเร่ยนม่สำ�วนร�วมในการจััด้การเรย่นรู้ ครูม่การพื่ฒันาตนเองและ
สำรา้งความเข่า้ใจัในการจััด้การเรย่นรูแ้บบ Active Learning รวมถ่ง
ม่การแลกเปล่�ยนเรย่นรู้ซึ่่�งกันและกัน ผู้่บรหิ้ารให้้การสำนับสำน่น และ
เป็นผู้่นำากระบวนการ 
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4) PLC : การใชื่้ช่ื่มชื่นการเร่ยนรู้เพื่่�อพื่ัฒนาวิชื่าชื่่พื่ (PLC) ในการ
พื่ัฒนาตนเองข่องครู เพ่ื่�อพัื่ฒนาการจััด้การเร่ยนการสำอนและ
คณ่ภาพื่การเรย่นรูข้่องนักเรย่น โด้ยม่ประเด็้นการเรย่นรูร้�วมกันเพื่่�อ
พื่ัฒนาการข่องนักเร่ยน การแก้ปัญห้าการอ�านเข่่ยน การพื่ัฒนา
ทัำกษะการอ�านเข่่ยนคิด้คำานวณพื่ัฒนาทัำกษะอาชื่่พื่ ผู้่บริห้ารให้้ 
การสำนับสำน่น ม่การติด้ตามชื่�วยเห้ล่อ ถามข่�าวเป็นระยะ ม่แนวคิด้
ในการพื่ฒันาโรงเรย่นและอำานวยความสำะด้วกในด้้านต�าง ๆ  นักเรย่น
ม่สำ�วนร�วมในการจััด้การเร่ยนรู้ คณะครูแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ซึ่่�งกัน 
และกัน ผู้่ปกครองให้้ความร�วมม่อในด้้านต�าง ๆ

5) กิารพัฒนาคร้แกินนำาในโรงเร่ยน (Coach ภายในโรงเร่ยน) : 
พื่ัฒนาครูผ่�านช่ื่มชื่นการเร่ยนรู้ทำางวิชื่าชื่่พื่ การแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้
กับต�างโรงเร่ยน การอบรมเพิื่�มเติมร�วมกับห้น�วยงาน สำพื่ฐ. และ
ห้น�วยงานอ่�น 

6) Network : การจััด้กิจักรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระห้ว�างโรงเร่ยนข่อง
โห้นด้ (เคร่อข่�ายระห้ว�างโรงเร่ยน) ม่การแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ร�วมกัน
ในประเด็้นการด้ำาเนินงานท่ำ�ผ่�านมา เชื่�น Goal/PLC/Q-Classroom/
CIP รวมถ่งความรูท่้ำ�ได้้จัากการสำะท้ำอนคิด้ข่องผู้่เชื่่�ยวชื่าญ เคร่อข่�าย
ภายในโรงเร่ยน โรงเร่ยนจััด้กิจักรรมประช่ื่มผู้่ปกครองและคณะ
กรรมการสำถานศึ่กษาอย�างสำมำาเสำมอ จััด้แสำด้งผ่ลงานนักเร่ยน 
ช่ื่มชื่นม่บทำบาทำและม่สำ�วนร�วมในการจััด้การศ่ึกษา นักเร่ยนม่สำ�วน
ร�วมในการคิด้และพื่ัฒนาตัวเอง คณะครูแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ซึ่่�งกัน
และกันระห้ว�างห้้องเร่ยนผ่�านชื่�องทำาง Online และ Onsite สำ�งผ่ล
ให้้นักเร่ยนเกิด้ความกระต่อร่อร้นและกล้าเสำนอความคิด้ในการ
จััด้การเร่ยนการสำอนเพิื่�มมากข่่�น ครูได้้รับการแลกเปล่�ยนเร่ยนรู ้ 
การแลกเปล่�ยนประสำบการณจ์ัาก PLC เกิด้ภาวะผู้่นำาทำางวิชื่าการท่ำ�
เข่้มแข่็ง ได้้เคร่อข่�ายความร�วมม่อจัากผู้่ปกครองและช่ื่มชื่น ม่การ
พื่ฒันาร�วมกัน ม่การประสำานความร�วมม่อในด้้านต�าง ๆ  ข่องนักเรย่น 
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เครอ่ข่�ายภายนอกโรงเรย่น ผู้่บรหิ้ารและครูในโรงเรย่นท่ำ�อยู�ในพื่่�นท่ำ�
ใกล้เค่ยงกัน ผู้่บริห้ารเข่ตพ่ื่�นท่ำ�การศ่ึกษา ผู้่บริห้ารองค์การบริห้าร
สำ�วนจัังห้วัด้/เทำศึบาล/องค์การบริห้ารสำ�วนตำาบล ศ่ึกษานิเทำศึก์ 
ศ่ึกษาธกิารจัังห้วัด้ อาจัารย์/นักวิชื่าการในสำถาบันอ่ด้มศ่ึกษา และ
ห้น�วยงานท่ำ�เก่�ยวข่้องอ่�น ๆ ทัำ�งในระดั้บพื่่�นท่ำ�และระดั้บประเทำศึ

7) กิารจัดูส่ภาพแว่ดูล�อมทุ่�ปลอดูภัย และม่ระบบดู้แลช่่ว่ยเหล่อ
นักิเรย่นและพัฒนาตัามศึกัิยภาพ (โรงเรย่นมาตัรฐานปลอดูภัย : 
Safe School) : โรงเรย่นจััด้ระบบดู้แลชื่�วยเห้ล่อนักเร่ยนด้้อยโอกาสำ
และม่ความต้องการพิื่เศึษให้้ได้้รับการดู้แลและพื่ัฒนาเต็มตาม
ศัึกยภาพื่รายบ่คคล/ประสำานกับครอบครัว/เย่�ยมบ้าน

8) กิารบรหิารคว่ามเส่่�ยง (Risk Management) : การพื่ฒันาบ่คลากร
ให้้ม่ทัำกษะวิชื่าชื่่พื่ท่ำ�สำอด้คล้องกับการจััด้การเร่ยนรู้ในสำถานการณ์
ปัจัจ่ับัน การพื่ฒันาด้้านวิชื่าการ การพื่ฒันาทัำกษะด้้านการอ�านออก
เข่่ยนได้้ข่องนักเร่ยนในชื่�วงชื่ั�นท่ำ� 1 การจััด้การด้้านความปลอด้ภัย
ข่องนักเร่ยน การปรับบริบทำและสำิ�งแวด้ล้อม

3. กิารขับเคล่�อนโครงกิารของโรงเรย่น กระบวนการพื่ฒันาครูเพ่ื่�อพื่ฒันา
นักเร่ยนด้้วยกิจักรรมช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ทำางวิชื่าชื่่พื่ (Professional Learning 
Community : PLC) แบบเปิด้ชื่ั�นเร่ยน (Open Class) ด้้วยการบันท่ำกว่ดิ้ทัำศึน์ข่องครู
ท่ำ�จััด้การเร่ยนรู้เชื่ิงร่ก (Active Learning) ประกอบการประเมินเพื่่�อพื่ัฒนานักเร่ยน 
(Formative Assessment)

1) กิิจกิรรมทุ่� 1 PLC/PLC Online โรงเร่ยนม่ช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ 
ทำางวิชื่าชื่่พื่ (PLC) ทัำ�งการร�วมกิจักรรมทำาง Online และ Onsite 
เชื่่�อมโยงกับ Q-Classroom ประย่กต์จัากสำิ�งท่ำ�ได้้แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ 
และจัากการนำาไปปฏิิบติัเป็นองค์ความรูไ้ด้้อย�างเป็นรูปธรรม สำ�งผ่ล
ให้้โรงเร่ยนม่เคร่อข่�ายร�วมการพื่ัฒนาทัำ�งโด้ยการจััด้ตั�งและท่ำ�เกิด้ 
ข่่�นเองอย�างห้ลากห้ลาย โด้ยม่การด้ำาเนินการร�วมกันอย�างต�อเน่�อง
สำมำาเสำมอ
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2) กิิจกิรรมทุ่� 2 KM (Q-Network) การแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ร�วมกัน
ระห้ว�างโรงเร่ยนในเคร่อข่�ายในประเด็้นต�าง ๆ เชื่�น แนวการจััด้
กิจักรรมการเร่ยนการสำอน การตั�งเป้าห้มาย แนวทำางการด้ำาเนิน
กระบวนการ PLC ข่องแต�ละโรงเร่ยนตัวอย�าง Q-classroom และ 
CIP เกิด้การติด้ต�อประสำานงาน แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ในเร่�องอ่�น ๆ  
เพื่ิ�มมากข่่�น

3) กิิจกิรรมทุ่� 3 Q-classroom การจััด้ห้้องเรย่นได้้อย�างม่ประสำทิำธภิาพื่
ตามแนวทำาง Active Learning โด้ยใชื่้เคร่�องม่อ OECD โรงเร่ยนม่
การจััด้การเร่ยนรู้โครงงานนวัตกรรมเพื่่�อช่ื่มชื่น (CIP) ตามข่ั�นตอน
ข่อง OECD ม่แผ่นการเร่ยนรู้แบบบูรณาการข่องครู ม่ชื่ิ�นงานข่อง
นักเร่ยน 

4) กิิจกิรรมทุ่� 4 วิ่เคราะห์เปา้หมายของโรงเรย่น (School Goal) ผ่�าน 
DE โรงเร่ยนม่เป้าห้มายท่ำ�เกิด้จัากการม่สำ�วนร�วมข่องทำ่กฝ่่าย โด้ยม่
ความเป็นเจ้ัาข่องร�วมกัน รวมทัำ�งม่แผ่นการข่บัเคล่�อนเป้าห้มายและ
สำามารถด้ำาเนินการตามแผ่น

5) กิิจกิรรมทุ่� 5 ส่ง่เส่รมิและติัดูตัามกิารใช่�ระบบส่ารส่นเทุศึ (Info) 
โรงเร่ยนด้ำาเนินการ Q-info ต�อเน่�องมาจันถ่งปัจัจ่ับันทำ่กข่ั�นตอน  
ได้้รบัการอบรมท่ำกคน ม่การติด้ตามเปน็ระยะอย�างต�อเน่�อง ผู้่บรหิ้าร
ให้้ความสำนใจั สำามารถใช้ื่ประโยชื่น์จัากระบบสำารสำนเทำศึเพื่่�อพัื่ฒนา
ค่ณภาพื่การศึ่กษาและการดู้แลนักเร่ยนอย�างทัำ�วถ่งและเทำ�าเท่ำยม  
ใชื่้จััด้การเร่ยนรู้ และการติด้ตามนักเร่ยนเป็นรายบ่คคล

4. ผลกิารพัฒนานักิเรย่นก่ิอนและหลังเข�ารว่่มโครงกิาร นักเร่ยนม่การ
ทำำางานเป็นท่ำม เกิด้ความร�วมม่อระห้ว�างกัน ม่ความสำามารถคิด้วิเคราะห์้ คิด้อย�างม่
วิจัารณญาณ การอภิปรายแลกเปล่�ยนความคิด้เห็้น พื่ัฒนาทัำกษะการสำ่�อสำาร ทัำกษะ
พื่่�นฐาน และเจัตคติท่ำ�ด่้ต�องานอาชื่่พื่ และความภูมิใจัในท้ำองถิ�น
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5. คว่ามกิ�าว่หน�าของกิารส่ร�างคว่ามรว่่มม่อกัิบเครอ่ข่ายในพ่�นทุ่� ม่การ 
สำร้างความร�วมม่อกับเคร่อข่�ายภายนอกโรงเร่ยนในห้ลายประเด็้น ได้้แก� สำภ.อำาเภอ
สำำาโรงทำาบ เป็นเคร่อข่�ายร�วมม่อด้้านความปลอด้ภัย สิำ�งเสำพื่ติด้ จัราจัร เข่ตพื่่�นท่ำ� 
การศ่ึกษาประถมศ่ึกษาสำ่รินทำร์เข่ต 1 ในการชื่�วยนิเทำศึ แนะนำา ชื่�วยเห้ล่อ

6. แนว่ทุางกิารบรหิารจัดูกิารโรงเรย่นให�ประส่บคว่ามส่ำาเรจ็ตัามกิรอบ
แนว่ทุางโครงกิาร TSQP ค่อ ผู้่บริห้าร ครู นักเร่ยน ช่ื่มชื่น ม่สำ�วนร�วมพื่ัฒนาไป 
ทัำ�งระบบ ครูรูศั้ึกยภาพื่ข่องนักเรย่นแต�ละคน นักเรย่นม่สำ�วนประเมินผ่ลการเรย่นข่อง
ตนเอง การเร่ยนรู้ตามวัย ระดั้บพัื่ฒนาการ การดู้แลแก้ไข่ปัญห้าความเสำ่�ยงข่อง
นักเร่ยนแต�ละคน การเร่ยนการสำอนเปล่�ยนห้ลักคิด้ พื่ลังร�วมข่องครูและบ่คลากร 
ในโรงเร่ยน ม่การแลกเปล่�ยนประเด็้นปัญห้าห้ร่อประเด็้นท่ำ�ต้องพื่ัฒนาร�วมกัน  
ความร�วมม่อข่ององค์กร

7. ปัจจัยคว่ามส่ำาเร็จของกิารพัฒนาโรงเร่ยนทัุ�งระบบของโรงเร่ยน  
ผู้่บริห้าร ครู นักเร่ยน ช่ื่มชื่น ม่สำ�วนร�วมพื่ัฒนาไปทัำ�งระบบ ครูรู้ศัึกยภาพื่ข่องนักเร่ยน
แต�ละคนนักเร่ยนม่สำ�วนประเมินผ่ลการเร่ยนข่องตนเอง การเร่ยนรู้ตามวัย ระดั้บ
พื่ัฒนาการ การดู้แลแก้ไข่ปัญห้าความเสำ่�ยงข่องนักเร่ยนแต�ละคน การเร่ยนการสำอน
เปล่�ยนห้ลักคิด้ พื่ลังร�วมข่องครูและบ่คลากรในโรงเร่ยน

8. ข�อจำากัิดูของกิารพัฒนาโรงเรย่น พื่บว�า การนำาครูพื่ัฒนาและปฏิิบัติ
อย�างจัริงจััง การส่ำ�อสำาร ความเข้่าใจัท่ำ�คลาด้เคล่�อน การทำำางานท่ำ�ต�อเน่�อง การทัำบซึ่อ้น
กันข่องห้้วงเวลาและกิจักรรมจัากต้นสำังกัด้ และสำถานการณ์โควิด้-19

9. กิารดูำาเนินงานในระยะต่ัอไปของโครงกิาร การเชื่่�อมโยงระบบประกัน
ค่ณภาพื่และการเชื่่�อมโยงระบบ PA ในการพื่ัฒนาระบบการบริห้าร พื่ัฒนาครู และ
พื่ัฒนานักเร่ยน



91

กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนบา้นโพนครก 
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 2
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพฒันาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : มล้นิธิเพ่�อทัุกิษะแหง่อนาคตั

1. ข�อม้ลพ่�นฐาน โรงเร่ยนบ้านโพื่นครก ตั�งอยู�ท่ำ�ตำาบลโพื่นครก อำาเภอ
ทำ�าตูม จัังห้วัด้สำ่รินทำร์ เปิด้สำอนระดั้บชื่ั�นอน่บาล 2 - มัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 3 ผู้่บริห้าร 
สำถานศ่ึกษาช่ื่�อ นายศ่ึภณฐั อินทำรง์าม ครู 15 คน นักเรย่น 226 คน เป็นนักเรย่นยากจัน 
41 คน นักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษ 147 คน

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัามมาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : โรงเร่ยนม่การบริห้ารแบบม่สำ�วนร�วม เปิด้โอกาสำให้้ผู้่

เก่�ยวข้่องม่สำ�วนร�วมคิด้ ร�วมวางแผ่น ร�วมลงม่อปฏิิบติั ร�วมสำนับสำน่น 
และร�วมประเมินผ่ล ม่กระบวนการกำาห้นด้นโยบายและวิสำัยทัำศึน์ 
โรงเร่ยนสำามารถบูรณาการแนวคิด้การวิเคราะห้์บริบทำด้้วยเทำคนิค 
SWOT แนวคิด้การประเมินผ่ลเชื่ิงพื่ัฒนา การบริห้ารเชื่ิงกลย่ทำธม์า
ประย่กต์ใช้ื่และสำ�งผ่ลต�อการพัื่ฒนาค่ณภาพื่ข่องโรงเร่ยน และ
โรงเร่ยนยังสำามารถนำาแนวคิด้การพื่ัฒนาครูและบ่คลากรด้้วย
กระบวนการแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ 

2) Info : ม่ระบบข้่อมูล สำามารถนำามาวิเคราะห์้ เพื่่�อวางแผ่นการจััด้
ชัื่�นเรย่นการเรย่นการสำอน และการติด้ตามนักเร่ยนท่ำ�เป็นกล่�มเส่ำ�ยง 
เพื่่�อการติด้ตามและชื่�วยเห้ล่อนักเรย่นให้้ได้้รบัโอกาสำทำางการศึก่ษา
อย�างเทำ�าเท่ำยม และทัำนทำ�วงท่ำ

3) PLC : นำากระบวนการ PLC และกระบวนการ LS มาประย่กต์ใชื่้ใน
การบริห้ารจััด้การและพื่ัฒนาครูและบ่คลากรด้้านการจััด้การเร่ยน
การสำอนได้้ในระดั้บด่้ ครูได้้รบัการพื่ฒันาตนเองอย�างต�อเน่�อง สำรา้ง
สำัมพื่ันธแ์ละให้้ความร�วมม่อกับเพื่่�อนร�วมงานเป็นอย�างด่้ 
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4) กิารพัฒนาคร้แกินนำาในโรงเร่ยน (Coach ภายในโรงเร่ยน) :  
สำ�งเสำริม และกระต้่นครูท่ำกคนให้้พื่ัฒนาเป็นครูแกนนำาได้้ทำ่กคน 
ทัำ�งระบบ และสำามารถแนะนำาโรงเร่ยนเคร่อข่�ายได้้

5) Classroom : โมเด้ล 6 ข่ั�นตอนข่อง OECD + STEM ครู ปรับเปล่�ยน
การจััด้การเร่ยนการสำอนไปในทำางท่ำ�เป็น Active Learning ท่ำ�เป็น 
รูปธรรม สำามารถออกแบบห้น�วยการเร่ยนแบบบูรณาการในประเด็้น
ท่ำ�นักเร่ยนสำนใจัด้้วยกระบวนการ Force Connection ม่การสำร้าง 
Passion ในการเร่ยนรู้ ม่การจััด้กิจักรรมการสำอนด้้วยเทำคนิค FILA 
Model ได้้เป็นอย�างด่้ สำ�งเสำริมให้้นักเร่ยนม่ทัำกษะในศึตวรรษท่ำ� 21 
ห้้องเร่ยนประสำิทำธิภาพื่สำูง และการใชื่้เพื่ลตฟอร์มดิ้จิัทัำลเพื่่�อการ
เรย่นรู ้นักเรย่นม่ความรูค้วามเข้่าใจัสิำ�งท่ำ�ศ่ึกษา ม่ทัำกษะคิด้สำร้างสำรรค์ 
ม่ทัำกษะในศึตวรรษท่ำ� 21 และม่ค่ณลักษณะอันพื่่งประสำงค์ และ
นักเร่ยนได้้ประเมินตนเองแบบ Spider gram นักเร่ยนได้้นำาความรู้
ข่ยายผ่ลสำู�ช่ื่มชื่น สำ�งผ่ลให้้ผู้่ปกครองและช่ื่มชื่นได้้รับความรู้ และ
นวัตกรรมให้ม�ในการจััด้ทำำาต่�กตาโมเด้ล และเป็นแนวทำางให้้ 
ผู้่ปกครองเร่ยนรู้และต�อยอด้ความรู้ท่ำ�ได้้นำาไปเป็นพื่่�นฐานในการ
พื่ัฒนาอาชื่่พื่ และเป็นแนวทำางในการม่ชื่�องทำางให้ม�ๆ ในการข่าย
สำินค้า และความรู้ด้้านเทำคโนโลย่

6) Network : การจััด้กิจักรรมแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระห้ว�างโรงเร่ยนข่อง
โห้นด้ (เคร่อข่�ายระห้ว�างโรงเร่ยน) โรงเร่ยนได้้แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ 
เทำคนิคการสำอน การบริห้ารจััด้การชื่ั�นเร่ยน เทำคนิคการใช้ื่ระบบ 
Q-info และการบริห้ารเชิื่งระบบข่องโรงเรย่นในโห้นด้เด่้ยวกัน และ
นำามาปรบัใชื่กั้บโรงเรย่นให้้เกิด้การพื่ฒันาอย�างต�อเน่�อง และเห้มาะ
กับสำถานการณ์ เคร่อข่�ายภายในโรงเร่ยน ผู้่ปกครอง ช่ื่มชื่น และ
คณะกรรมการสำถานศ่ึกษา เข่้ามาม่สำ�วนร�วมในการพื่ัฒนานักเร่ยน
เป็นอย�างด่้ยิ�ง ให้้ความร�วมม่อในการจััด้กิจักรรม ทำ่กกิจักรรมเป็น
อย�างด่้ ทัำ�งด้้านความร�วมม่อ และด้้านทำน่ทำรพัื่ย ์ เคร่อข่�ายภายนอก
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โรงเร่ยน ผู้่บริห้ารและครูในโรงเร่ยนท่ำ�อยู�ในพ่ื่�นท่ำ�ใกล้เค่ยงกัน  
ผู้่บริห้ารเข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษา ผู้่บริห้ารองค์การบริห้ารสำ�วนจัังห้วัด้ 
เทำศึบาล องค์การบรหิ้ารสำ�วนตำาบล ศึก่ษานเิทำศึก์ ศ่ึกษาธกิารจัังห้วัด้ 
อาจัารย์ นักวิชื่าการในสำถาบันอ่ด้มศ่ึกษา และห้น�วยงานท่ำ�เก่�ยวข่อ้ง 
อ่�น ๆ ทัำ�งในระดั้บพื่่�นท่ำ�และระดั้บประเทำศึ

7) ระบบดู้แลช่่ว่ยเหล่อนักิเรย่น : จััด้ระบบดู้แลชื่�วยเห้ล่อนักเร่ยนท่ำ�
ด้้อยโอกาสำและม่ความต้องการพื่ิเศึษ โด้ยใชื่้ฐานข่้อมูลจัากระบบ 
Q-info เป็นห้ลักในการวิเคราะห์้นักเรย่น จััด้กล่�มนักเรย่นท่ำ�ต้องการ
ความชื่�วยเห้ล่ออย�างเร�งด้�วนและเป็นพื่ิเศึษ ครูประจัำาชัื่�นและครู 
ผู้่รบัผิ่ด้ชื่อบวิเคราะห์้วางแผ่น และห้าแนวทำางแก้ไข่และชื่�วยเห้ล่อ

8) กิารบรหิารคว่ามเส่่�ยง (Risk Management) : โรงเรย่นนิเทำศึ กำากับ 
ติด้ตาม และนำาผ่ลการนิเทำศึ กำากับ ติด้ตาม มาวางแผ่นเพื่่�อพื่ัฒนา
ต�อไป โด้ยให้้ทำ่กฝ่่ายเข้่ามาม่สำ�วนร�วมกำาห้นด้ทิำศึทำางและแนวทำาง
ในการพื่ัฒนาเพื่่�อด้ำาเนินการบริห้ารความเสำ่�ยง

3. ผลกิารพัฒนานักิเร่ยนก่ิอนและหลังเข�าร่ว่มโครงกิาร ม่ดั้งน่� ดู�าน
วิ่ช่ากิาร นักเรย่นได้้ลงม่อปฏิิบติัตามรูปแบบการจััด้การเรย่นรูแ้บบ Active Learning 
ม่พื่ัฒนาการความคิด้สำร้างสำรรค์ คิด้ย่ด้ห้ย่�น คิด้ต�าง เห้็นได้้ชื่ัด้เจันจัากการนำาเสำนอ 
การตอบคำาถาม และผ่ลงานท่ำ�ปรากฏิ และทัำกษะด้้านอ่�น ๆ ข่องนักเร่ยนนอกจัาก
ความคิด้สำร้างสำรรค์ ม่พื่ัฒนาการในระดั้บด่้ เชื่�น การคิด้วิเคราะห์้ ทัำกษะการทำำางาน
เป็นท่ำม การสำ่�อสำาร การใชื่้เทำคโนโลย่ ทัำกษะชื่่วิต และทัำกษะอาชื่่พื่ ดู�านพฤติักิรรม 
นักเร่ยนม่ความสำ่ข่ในการเร่ยน นักเร่ยนม่พื่ัฒนาการด้้านค่ณลักษณะอันพื่่งประสำงค์
ด้้านความม่วินัย ความซึ่่�อสำัตย์ จิัตสำาธารณะ ในทำางท่ำ�ด่้และเป็นท่ำ�พื่อใจั

4. คว่ามกิ�าว่หน�าของกิารส่ร�างคว่ามร่ว่มม่อกัิบเคร่อข่ายในพ่� นทุ่� 
สำำานักงานเข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษาสำริ่นทำร์เข่ต 2 ในการนิเทำศึ ให้้คำาแนะนำาการจััด้การเรย่น
การสำอน/การบริห้ารจััด้การชื่ั�นเร่ยน โรงพื่ยาบาลสำ�งเสำริมส่ำข่ภาพื่ตำาบลโพื่นครก 
ให้้คำาแนะนำาการปฏิิบติัตนข่องนักเรย่น/ครูบ่คลากรทำางการศึก่ษาในชื่�วงโรคระบาด้ 
องค์การบริห้ารสำ�วนตำาบลโพื่นครกให้้การชื่�วยเห้ล่อด้้านความปลอด้ภัยข่องนักเร่ยน
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ด้้วยการพื่�นยาฆ่�าเชื่่�อทัำ�วบริเวณโรงเร่ยนในชื่�วงสำถานการณ์โรคระบาด้ สำมาคม 
ผู้่ปกครองจััด้ห้า/บรจิัาควัสำด้อ่่ปกรณท่์ำ�จัำาเป็นในการป้องกันตนเองในชื่�วงสำถานการณ์
โรคระบาด้อย�างเพื่่ยงพื่อและปลอด้ภัย

5. กิารจัดูกิารเรย่นร้�โดูยใช่�ชุ่ดูกิารเรย่นร้�แบบพึ�งตันเอง (Self-Directed 
Learning Package) หรอ่กิารใช่� Black Box ส่่�อกิารเรย่นร้�ดู�ว่ยตััว่เองในศึตัว่รรษ
ทุ่� 21 แนว่ทุางกิารบรหิารจัดูกิารโรงเรย่นให�ประส่บคว่ามส่ำาเรจ็ตัามกิรอบแนว่ทุาง
โครงกิาร TSQP พื่บว�าม่การด้ำาเนินงานตาม 6 มาตรการโรงเร่ยนพื่ัฒนาตนเอง 
โรงเร่ยนเปล่�ยนเป้าหมายกิารพัฒนาคุณีภาพนักิเร่ยนจากิเดิูมมุ่งเน�นทุ่�รางวั่ล 
คะแนนจากิกิารประเมินดู�านคว่ามร้� เป็นกิารพัฒนานักิเรย่นแบบองค์รว่มและ
พัฒนาทัุ�งระบบ ได้้รับการยอมรับจัากสำถานศึ่กษาและห้น�วยงานอ่�น สำามารถนำา
แนวทำางการจััด้กิจักรรมการเร่ยนการสำอนไปเป็นแบบอย�างให้้แก�โรงเร่ยนอ่�นได้้  
ม่นวัตกรรมการสำอนท่ำ�ทัำนสำมัยท่ำ�ม่ ครู นักเร่ยน ช่ื่มชื่น ร�วมกันระด้มความคิด้ร�วมกัน 
และเผ่ยแพื่ร�สำู�โรงเร่ยนอ่�นได้้

6. ปัจจัยคว่ามส่ำาเร็จของกิารพัฒนาโรงเร่ยนทัุ�งระบบของโรงเร่ยน  
การม่สำ�วนร�วมในการบริห้ารจััด้การ การวางแผ่นด้ำาเนินงานข่องครูทำ่กคน และผู้่ม่ 
สำ�วนเก่�ยวข่้องทำ่กฝ่่าย ความร�วมม่อและความไว้วางใจัข่องช่ื่มชื่นท่ำ�ม่ต�อโรงเร่ยนและ
ค่ณครู ความม่�งมั�นข่องครู ผู้่บริห้าร และช่ื่มชื่นท่ำ�ให้้ความร�วมม่อ และนักเร่ยนม่การ
เปล่�ยนแปลงไปในทำางท่ำ�พื่ัฒนามากข่่�น

7. กิารดูำาเนินงานในระยะต่ัอไปของโครงกิาร กระบวนการจััด้การเร่ยนรู้
ท่ำ�สำ�งเสำรมิความคิด้แบบสำร้างสำรรค์ ท่ำ�เน้นกระบวนการเรย่นรูด้้้วยการลงม่อปฏิิบติัจัริง
มากกว�าเน่�อห้าวิชื่า เพ่ื่�อชื่�วยให้้นักเรย่นสำามารถเชื่่�อมโยงความรู ้ห้รอ่สำร้างความรูใ้ห้้
เกิด้ข่่�นในตนเอง ด้้วยการลงม่อปฏิิบติัจัรงิผ่�านสำ่�อห้รอ่กิจักรรมการเรย่นรู ้ท่ำ�ม่ครูผู้่สำอน
เป็นผู้่อำานวยความสำะด้วก และให้้คำาแนะนำาในท่ำกประเด็้นเม่�อเกิด้ปัญห้าการเร่ยนรู ้
ทำำาให้้นักเร่ยนเกิด้การเรย่นรู ้ด้้วยการคิด้วิเคราะห์้  สำงัเคราะห์้ และสำร่ปเป็นองค์ความรู้
ให้้กับตนเองจัากกิจักรรมการเร่ยนรู้ ทำำาให้้การเร่ยนรู้เป็นไปอย�างม่ความห้มายและ
นำาไปประย่กต์ใชื่้ในชื่่วิตประจัำาวันได้้ 
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กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนบา้นนำ�าเขยีว่ (นำ�าเขยีว่ว่ทิยาคม) 
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 2
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพฒันาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : ส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษา
ประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 2

1. ข�อม้ลพ่�นฐาน โรงเร่ยนบ้านนำาเข่่ยว (นำาเข่่ยววิทำยาคม) ตั�งอยู�ท่ำ�อำาเภอ
รตันบ่ร ่ จัังห้วัด้สำร่นิทำร ์ เปิด้สำอนระดั้บชื่ั�นอน่บาลปีท่ำ� 2 - มัธยมศ่ึกษาปท่ีำ� 3 ผู้่บรหิ้าร 
สำถานศึ่กษาชื่่�อ นายประศึาสำตร์ ร�วมกล้า ม่จัำานวนครู/ข้่าราชื่การครู 14 คน  
ครูอัตราจ้ัาง 1 คน นักเร่ยน 186 คน เป็นนักเร่ยนยากจัน 23 คน และยากจันพื่ิเศึษ 
151 คน 

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัาม 6 มาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : นักเร่ยนท่ำกคนม่การเร่ยนรู้ ทัำกษะและความสำามารถตาม

ระดั้บชื่ั�นท่ำ�กำาห้นด้ไว้ตามห้ลักสูำตร ได้้รับการพื่ัฒนาค่ณธรรมด้้าน
ความม่วินัย จิัตสำาธารณะ การยิ�ม ไห้ว้ ทัำกทำาย ครูผู้่สำอนจััด้กิจักรรม
การเรย่นการสำอน Active Learning เน้นการสำอนเชื่งิร่กแบบ 5 STEPs 
และประย่กต์ใชื่แ้บบ 5 STEPs ใชื่ช่้ื่มชื่นแห้ล�งการเรย่นรูท้ำางวิชื่าชื่พ่ื่ 
(PLC) เป็นเคร่�องม่อในการพื่ัฒนาค่ณภาพื่การศ่ึกษา ผู้่บริห้ารเป็น
ผู้่นำาการเปล่�ยนแปลงด้้านวิชื่าการ บริห้ารจััด้การพื่ัฒนาค่ณภาพื่ 
การศ่ึกษาข่องโรงเร่ยนอย�างเป็นระบบ ตรวจัสำอบได้้

2) Info : ครูทำ่กคนสำามารถใชื่้งานโปรแกรมได้้ทำ่กคน ทำำาให้้โรงเร่ยน 
จััด้เก็บข่้อมูลสำารสำนเทำศึเพื่่�อจััด้การศ่ึกษาอย�างเป็นระบบ สำามารถ
นำาข้่อมูลมาใชื่ไ้ด้้ทัำนท่ำ ด้้านการติด้ตามการมาเรย่น ข่าด้เรย่น รวมถ่ง
ผ่ลการเร่ยนข่องนักเร่ยนรายบ่คคล ลด้ภาระข่องครูในการจััด้ทำำา
เอกสำาร โรงเร่ยนม่ข่้อมูลท่ำ�ใชื่้ในการวางแผ่นพื่ัฒนาโรงเร่ยน
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3) PLC : โรงเรย่นใช่�ชุ่มช่นแหง่กิารเรย่นร้�ทุางวิ่ช่าช่พ่ (PLC) รว่่มกัิบ
กิระบว่นกิารนิเทุศึภายใน เป็นเคร่�องม่อพัฒนาคุณีภาพกิาร
จัดูกิารเรย่นร้� Active Learning เน้นการสำอนเชื่ิงร่กแบบ 5 STEPs 
และประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs ม่วิธก่ารด้ำาเนินการดั้งน่� 

(1) ครูและผู้่บริห้ารได้้ศ่ึกษาทำำาความเข่้าใจัการข่ับเคล่� อน
กระบวนการช่ื่มชื่นการเรย่นรูวิ้ชื่าชื่พ่ื่ (PLC) วิธก่ารด้ำาเนินการ 
PLC ศ่ึกษาด้ำาเนินการนิเทำศึภายใน วางแผ่นการด้ำาเนินงาน 
แต�งตั�งคณะกรรมการชื่่�แนะภายในโรงเรย่น (ครู Coach) สำู�การ
พื่ฒันาการออกแบบแผ่นการจััด้การเรย่นรูแ้ละการจััด้กิจักรรม
การเร่ยนรู้ Active learning เน้นการสำอนเชื่ิงร่กแบบ 5 STEPs 
และประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs 

(2) โรงเร่ยนม่การด้ำาเนินงานการพื่ัฒนาครูและผู้่บริห้ารด้้วย
กระบวนการช่ื่มชื่นการเร่ยนรู้วิชื่าชื่่พื่ (PLC) การด้ำาเนินการ 
จััด้ระบบการเร่ยนรู้วิชื่าชื่่พื่ PLC ข่องโรงเร่ยน เม่�อวันท่ำ� 15 
พื่ฤศึจิักายน 2564 กำาห้นด้การจััด้ PLC 3 ระดั้บ ดั้งน่� ระดัูบ
โรงเร่ยน ผู้่บริห้ารและครูท่ำกคนร�วมกันวางเป้าห้มายการ 
เร่ยนรู้ข่องนักเร่ยน ตรวจัสำอบการทำำางาน ร�วมกันวางแผ่น 
แก้ไข่ปัญห้า ห้าแนวทำางการพื่ัฒนางาน และสำะท้ำอนผ่ลการ
ปฏิิบติังาน บนัท่ำกการ PLC ในรูปแบบ Log Book ทำก่ครั�งท่ำ�ม่การ 
PLC กำาห้นด้ปฏิิทิำนการด้ำาเนินการอย�างน้อยเด่้อนละ 1 ครั�ง 
ระดัูบชั่�น/กิลุ่ม จััด้ 4 กล่�ม ดั้งน่� กล่�มท่ำ� 1 ระดั้บชื่ั�นปฐมวัย กล่�ม
ท่ำ� 2 ระดั้บชื่ั�น ป.1-3 กล่�มท่ำ� 3 ระดั้บชื่ั�น ป.4-6 และกล่�ม 
ท่ำ� 4 ระดั้บชื่ั�น ม.1-3 เพื่่�อร�วมกันพื่ัฒนาและแก้ไข่การจััด้การ
เร่ยนการสำอน รวมทัำ�งห้าแนวทำางสำ�งเสำริมและแก้ไข่พื่ฤติกรรม
ข่องนักเร่ยนแต�ละชื่�วงชื่ั�น กำาห้นด้ปฏิิทิำนการด้ำาเนินการ 
อย�างน้อยเด่้อนละ 1 ครั�ง ระดัูบค้่ (Buddy) ครูสำอนสำาระวิชื่า
เด่้ยวกันห้ร่อกล่�มสำาระเด่้ยวกันจัับคู� Buddy พื่ฒันางานร�วมกัน 
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กำาห้นด้ปฏิิทิำนการการด้ำาเนินการ 1 รอบวง PLC ข่ั�น Plan/Do/
See ไว้อย�างนอ้ยเด่้อนละ 1 ครั�ง โด้ยม่กล่�ม PLC ระดั้บคู� Buddy 
ทัำ�งห้มด้ 7 กล่�ม 

  ทัำ�งน่�กระบวนการ PLC สำ�งผ่ลให้้ คร้ เข่้าใจักระบวนการช่ื่มชื่น
การเร่ยนรู้วิชื่าชื่่พื่ (PLC) ม่การปรับปร่งกิจักรรมการเร่ยนรู้ 
Active learning เน้นการสำอนเชิื่งร่กแบบ 5 STEPs  
ม่การจััด้กิจักรรมการเรย่นการสำอนตามแผ่นท่ำ�ผ่�านการทำำา PLC 
ท่ำ�เน้น Active Learning โด้ยใชื่้ 5 STEPs และประย่กต์ใชื่้  
5 STEPs ม่การสำังเกต ประเมินเพื่่�อปรับปร่งกิจักรรมการเร่ยน
การสำอน สำ�งผ่ลให้้ นักิเร่ยน ม่ความรู้เต็มตามศัึกยภาพื่ท่ำ�
ห้ลักสูำตรกำาห้นด้ ม่ผ่ลสำัมฤทำธิ�ทำางการเร่ยนสำูงข่่�น โด้ยเปร่ยบ
เท่ำยบจัากผ่ลรวมเฉล่�ย ผ่ลการทำด้สำอบระดั้บชื่าติปีการศ่ึกษา 
2564 สำูงกว�า ปีการศ่ึกษา 2563 ทัำ�งระดั้บชื่ั�น ป.6 และ ม.3  
กล้าแสำด้งออกอย�างสำร้างสำรรค์ อาทิำ กล้าตั�งคำาถาม กล้าแสำด้ง
ความคิด้เห็้น กล้าบอกเม่�อไม�เข้่าใจั และให้้เห้ต่ผ่ลได้้ กล้า 
นำาเสำนอห้น้าชื่ั�นเร่ยน ห้น้าเสำาธงได้้ ม่ความกระต่อร่อร้นและ
ม่ความสำ่ข่ในการเร่ยน ม่ปฏิิสำัมพื่ันธ์ท่ำ�ด่้ต�อกัน ม่ทัำกษะการ
สำ่�อสำาร 

3) Classroom : การพื่ฒันาการเรย่นการสำอนในชื่ั�นเรย่นด้้วยการเรย่นรู้
เชื่งิร่ก (Active Learning) ครูม่ความรูค้วามเข่า้ใจัวิธก่ารจััด้กิจักรรม
การเรย่นรู ้และสำามารถออกแบบแผ่นการเร่ยนรู้ รวมถ่งจััด้กิจักรรม
การเร่ยนการสำอน Active Learning ประย่กต์ใชื่้แบบ 5 STEPs

4) Network : เกิด้การแลกเปล่�ยนประสำบการณ์กับบ่คคลอ่�น ลด้ความ
ซึ่ำาซึ่้อนในการทำำางาน ให้้ความร�วมม่อและทำำางานในลักษณะท่ำ� 
เอ่�อประโยชื่น์ซึ่่�งกันและกัน เสำม่อนการเปิด้ประตูสำู�โลกภายนอก
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5) ระบบดู้แลช่่ว่ยเหล่อนักิเรย่น : นักเร่ยนได้้รับความชื่�วยเห้ล่อด้้าน
ทำน่การศ่ึกษา ดั้งน่� ทำน่ปัจัจััยพื่่�นฐาน ทำน่ปัจัจััยพ่ื่�นฐานยากจันพื่เิศึษ 
และท่ำนจัากสำำานักงานพื่ัฒนาสำังคมและความมั�นคงข่องมน่ษย์ 
พื่ฤติกรรมท่ำ�ไม�พื่่งประสำงค์ลด้ลง ได้้รับการศึ่กษาต�อเพื่ิ�มข่่�น 100 
เปอร์เซ็ึ่นต์ นอกจัากน่�ยังม่การสำ�งเสำริมนักเร่ยนก้าวสูำ�ความเป็นเลิศึ 
เชื่�น โครงงานวิทำยาศึาสำตร์ กิจักรรมค่ตะ มวยไทำย ข่ับร้องเพื่ลง  
ม่ภาวะโภชื่นาการตามเกณฑ์์ เป็นต้น

3. กิารขับเคล่�อนโครงกิารของโรงเรย่นบ�านนำาเขย่ว่ (นำาเขย่ว่วิ่ทุยาคม) 
ได้้กำาห้นด้กรอบแนวคิด้ในการด้ำาเนินงานตามห้ลักคิด้ PRASART MODEL ประกอบ
ด้้วย 

4. ข�อค�นพบส่ถืานกิารณ์ีปญัหาในห�องเรย่น โด้ยม่เด็้กเป็นตัวตั�ง เน่�องจัาก
เด็้ก ๆ ม่ความพื่ร้อมแตกต�างกัน แก้ปัญห้าโด้ยใชื่้การจััด้การเร่ยนรู้แบบร�วมม่อ และ
การจััด้การเร่ยนรู้โด้ยใชื่้โครงงาน โด้ยผู้่อำานวยการและครูม่บทำบาทำในการใชื่้ PLC  
ในการแก้สำถานการณปั์ญห้าท่ำ�เกิด้ข่่�นในห้้องเรย่นด้้วยการออกแบบการจััด้การเร่ยนรู้
โด้ยใช้ื่โครงงาน คำาน่งถ่งความพื่ร้อมและความแตกต�างข่องเด็้กนักเร่ยนรายบ่คคล 
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สำนับสำน่นและสำ�งเสำริมให้้นักเร่ยนเกิด้การชื่�วยเห้ล่อกันภายในกล่�มทำำาให้้ผ่ลลัพื่ธ ์
การเร่ยนรู้ด่้ข่่�น และเร่ยนรู้อย�างม่ความสำ่ข่ โด้ยไม�ทิำ�งเด็้กคนไห้นไว้ข่้างห้ลัง

5. ผลกิารพัฒนานักิเร่ยนก่ิอนและหลังเข�าร่ว่มโครงกิาร ม่ดั้งน่� ดู�าน
วิ่ช่ากิาร นักเร่ยนม่ความรู้ตามห้ลักสูำตรท่ำ�กำาห้นด้ ผ่ลสัำมฤทำธิ�ทำางการเร่ยนสูำงข่่�น  
ดู�านพฤติักิรรม นักเร่ยนม่ความกล้าแสำด้งออก 

6. คว่ามกิ�าว่หน�าของกิารส่ร�างคว่ามรว่่มม่อกัิบเครอ่ขา่ยในพ่�นทุ่�
1) โรงเรย่น สำรา้งเครอ่ข่�ายการด้ำาเนินงานร�วมกับโรงเรย่นในเครอ่ข่�าย

โรงเร่ยนรัตนบ่ร่ 1 จัำานวน 2 โรงเร่ยน ได้้แก� โรงเร่ยนบ้านห้นองคู 
และโรงเร่ยนบ้านอาจัญา เร่�องการสำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ทำาง
วิชื่าชื่พ่ื่ (PLC) เป็นเคร่�องม่อในการพื่ฒันาค่ณภาพื่การศ่ึกษา และม่
การจัับคู�การทำำา PLC ระห้ว�างโรงเร่ยน เพื่่�อพื่ัฒนาการจััด้กิจักรรม
การเร่ยนการสำอน 5 steps

2) เครอ่ขา่ยผ้�ปกิครอง การระด้มท่ำนเพื่่�อพัื่ฒนาการศ่ึกษา การพัื่ฒนา
บริบทำและแห้ล�งเร่ยนรู้ในโรงเร่ยน การดู้แลเอาใจัใสำ�นักเร่ยน 
โรงเร่ยนม่การจััด้ประช่ื่มผู้่ปกครอง

3) เครอ่ขา่ยค้่ Buddy ร�วมกันพัื่ฒนางานด้้านการจััด้กิจักรรมการเรย่น
การสำอน ม่การกำาห้นด้ปฏิิทิำนการพื่ัฒนางานร�วมกัน เชื่�น วางแผ่น
การสำอน ตรวจัสำอบแผ่นการจััด้การเร่ยนรู้ แก้ไข่แผ่นให้้เป็นแผ่น 
การจััด้การเร่ยนรู้ท่ำ�เน้น Active Learning สำังเกตการสำอน สำะท้ำอน
ผ่ลพื่ฤติกรรมการเรย่นรูข้่องนักเรย่นและพื่ฤติกรรมการสำอนข่องครู 
พื่ัฒนางานร�วมกันผ่�านกระบวนการ PLC

7. แนว่ทุางกิารบรหิารจัดูกิารโรงเรย่นให�ประส่บคว่ามส่ำาเรจ็ตัามกิรอบ
แนว่ทุางโครงกิาร TSQP ม่จ่ัด้เน้นท่ำ�ความเป็นอิสำระในการบริห้ารและพื่ัฒนาตนเอง
ให้้ม่คณ่ภาพื่มากข่่�นอย�างต�อเน่�อง บรหิ้ารจััด้การแบบม่สำ�วนร�วมระห้ว�างผู้่บรหิ้าร ครู 
นักเร่ยน ผู้่ปกครองและช่ื่มชื่น และการใชื่้นวัตกรรมในการพื่ัฒนาครูและนักเร่ยน
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8. ภาพรว่มปจัจัยคว่ามส่ำาเรจ็ของกิารพัฒนา ระห้ว�างการด้ำาเนินงานตาม
โครงการฯ จันถ่งห้ลังการด้ำาเนินโครงการปัจัจััยท่ำ�ชื่�วยให้้การพื่ัฒนาประสำบความ
สำำาเร็จั ดั้งน่�

1) ผู้่บรหิ้ารและคณะครูศ่ึกษาและเข่า้ใจันโยบายข่องสำำานักงานกองทำน่
เพื่่�อความเสำมอภาคทำางการศึ่กษา (กสำศึ.) ม่ความพื่ร้อมด้้าน
บ่คลากรและม่ความตั�งใจัม่�งมั�นท่ำ�จัะพื่ัฒนาค่ณภาพื่นักเร่ยน

2) ผู้่บรหิ้าร คณะครู คณะกรรมการสำถานศ่ึกษา ช่ื่มชื่น ผู้่ปกครองและ
นักเร่ยนเข่้ามาม่สำ�วนร�วมในการกำาห้นด้เป้าห้มาย (School Goal) 
ข่องโรงเร่ยน ร�วมให้้ข่้อเสำนอแนะและเข้่ามาม่สำ�วนร�วมในการดู้แล 
การพัื่ฒนาโรงเร่ยน และนักเร่ยน เพื่่�อจัะทำำาให้้โรงเร่ยนม่ค่ณภาพื่
ตามความต้องการข่องทำก่ฝ่่ายตามท่ำ�กำาห้นด้ไว้ในเป้าห้มาย (School 
Goal) ม่สำ�วนร�วมในการดู้แล ชื่�วยเห้ล่อเด็้กด้้อยโอกาสำ เอาใจัใสำ�ดู้แล
การมาเรย่น การประช่ื่มผู้่ปกครอง การร�วมจััด้ทำำาผ้่าป่าเพื่่�อการศ่ึกษา

3) ท่ำมพื่่�เล่�ยง Coach/ผู้่เชื่่�ยวชื่าญ ห้น�วยงานต้นสำังกัด้ สำำานักงานเข่ต
พื่่�นท่ำ�การศ่ึกษาประถมศ่ึกษาสำ่รินทำร์ เข่ต 2 ให้้ความสำำาคัญ แนะนำา 
เอาใจัใสำ� แก้ปัญห้า และชื่�วยเห้ล่อจันสำามารถผ่ลักดั้นการด้ำาเนินงาน
ข่องโรงเรย่นให้้ประสำบผ่ลสำำาเรจ็ั เพื่่�อพัื่ฒนาคณ่ภาพื่การจััด้การศ่ึกษา

4) สำถาบันสำนับสำน่นทำ่น กองทำ่นเพื่่�อความเสำมอภาคทำางการศึ่กษา  
ให้้ความสำำาคัญ แนะนำา เอาใจัใสำ�และชื่�วยเห้ล่อจันสำามารถผ่ลักดั้น
การด้ำาเนินงานข่องโรงเร่ยนให้้ประสำบผ่ลสำำาเร็จั

9. ข�อจำากัิดูของกิารพัฒนา การแพื่ร�ระบาด้ข่องเชื่่�อไวรัสำโควิด้-19 ทำำาให้้
การใชื่้ PLC ในการพื่ัฒนาค่ณภาพื่การจััด้การเร่ยนรู้เชื่ิงร่ก Active learning ข่าด้ชื่�วง
และไม�ต�อเน่�อง 

10. กิ�าว่ต่ัอไปของกิารเปน็โรงเรย่นพฒันาตันเอง การข่บัเคล่�อนการด้ำาเนิน
งานโรงเรย่นพัื่ฒนาตนเองอย�างต�อเน่�อง สำนับสำน่นให้้เกิด้ความเข้่มแข็่งข่องการพัื่ฒนา
และการสำร้างเคร่อข่�ายการทำำางาน เพื่่�อพื่ัฒนาค่ณภาพื่การศ่ึกษาร�วมกัน 
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กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนส่นมศึึกษาคาร 
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 2
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพฒันาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : ส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษา
ประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 2

1. ข�อมล้พ่�นฐาน โรงเรย่นสำนมศึก่ษาคาร ตั�งอยู�ท่ำ�อำาเภอสำนม จัังห้วัด้สำริ่นทำร์ 
ระดั้บชัื่�นท่ำ�เปิด้สำอนชื่ั�นอน่บาลปีท่ำ� 2 - ชื่ั�นประถมศ่ึกษาปีท่ำ� 6 ผู้่บริห้ารสำถานศ่ึกษา 
ชื่่�อ นางสำาวเพ็ื่ญศิึริ แสำนสำ่ข่ ม่ครูและบ่คลากร 32 คน นักเร่ยน 343 คน นักเร่ยน
ยากจัน 44 คน และยากจันพื่ิเศึษ 52 คน

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัาม 6 มาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : (1) นักเรย่นได้้รบัการพื่ฒันาให้้อ�านออก เข่ย่นได้้ คิด้เลข่เปน็ 

เต็มตามศัึกยภาพื่ รวมทัำ�งพัื่ฒนาค่ณธรรม ความม่จิัตสำาธารณะ  
ม่ทัำกษะชื่่วิต ได้้รับโอกาสำในการเข้่าถ่งการศ่ึกษาอย�างเทำ�าเท่ำยม  
(2) ครูผู้่สำอนได้้รบัการพัื่ฒนาการออกแบบและการจััด้กิจักรรมการ
เร่ยนการสำอน Active Learning เน้นการสำอนเชื่ิงร่กแบบ 5 STEPs 
และประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs เป็นแบบอย�างท่ำ�ด่้ โด้ยใชื่้ช่ื่มชื่นแห้�งการ
เร่ยนรู้ทำางวิชื่าชื่่พื่ (PLC) เป็นเคร่�องม่อในการพื่ัฒนา (3) ผู้่บริห้าร
ม่ความเป็นผู้่นำาทำางวิชื่าการ ใชื่้ข่้อมูลสำารสำนเทำศึ (Q-Info) ในการ
พื่ฒันาคณ่ภาพื่การศึก่ษา จััด้กระบวนการนเิทำศึภายในอย�างม่ค่ณภาพื่ 
และยั�งยน่ สำรา้งวัฒนธรรมการทำำางานในองค์กรท่ำ�สำ�งเสำรมิการเรย่นรู้ 
บรหิ้ารอย�างเป็นระบบ โปร�งใสำ ตรวจัสำอบได้้ ตลอด้จันอำานวยความ
สำะด้วก สำนับสำน่นงบประมาณในการพื่ัฒนาค่ณภาพื่การศึ่กษา 
พื่ฒันาแห้ล�งเรย่นรู ้และม่ความเปน็กัลยาณมิตร (4) ผู้่ปกครองและ
ช่ื่มชื่นม่สำ�วนร�วมในการจััด้การศ่ึกษา ผู้่ปกครองช่ื่มชื่นสำ�งผ่ลต�อการ
เร่ยนรู้ และพื่ัฒนาการการเร่ยนรู้ข่องนักเร่ยน



104

2) Info : (1) โรงเร่ยนม่การจััด้บ่คลากรรับผิ่ด้ชื่อบการจััด้ประช่ื่มเชื่ิง 
ปฏิิบติัการข้่อมูลในระบบ Info และข่ยายสัำญญาณอินเทำอรเ์น็ตเพื่่�อ
รองรับการด้ำาเนินการตามระบบสำารสำนเทำศึ (2) ผู้่บริห้ารใชื่้ระบบ
สำารสำนเทำศึบริห้ารจััด้การโรงเรย่น (3) ครูใชื่ร้ะบบสำารสำนเทำศึในการ
วัด้ประเมนิผ่ลการจััด้การเรย่นรู ้ระบบด้แูลชื่�วยเห้ล่อนักเรย่นในการ
ติด้ตามการเข่า้เรย่นข่องนักเรย่น และภาวะโภชื่นาการข่องนักเร่ยน 
100 เปอร์เซึ่็นต์ (4) ผู้่บริห้ารและครูใช้ื่ระบบสำารสำนเทำศึในการ
ติด้ตาม ดู้แลชื่�วยเห้ล่อนักเร่ยนเป็นรายบ่คคล (5) ผู้่บริห้ารและครู
นำาข่้อมูลและสำารสำนเทำศึไปใชื่้ในการวางแผ่นพื่ัฒนาโรงเร่ยนและ
จััด้ทำำารายงานการประเมินตนเองข่องโรงเร่ยน (SAR)

3) PLC : (1) โรงเรย่นจััด้ทำำาแผ่นการข่บัเคล่�อน PLC ระดั้บสำถานศึก่ษา 
และด้ำาเนินการตามแผ่นซึ่่�งสำามารถย่ด้ห้ย่�นได้้ (2) ผู้่บริห้ารและครู
ให้้คำาแนะนำาการประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs ร�วมกัน โด้ยได้้รับคำาแนะนำา
จัากท่ำมงาน ศึน. สำพื่ป.สำ่รินทำร์ เข่ต 2 (3) ทำำา PLC ซึ่่�งครูจัะสำลับ
บทำบาทำข่อง Model Teacher กับ Buddy Teacher ด้ำาเนินการ 3  
ข่ั�นตอน ค่อ PLAN-DO-SEE/REFLECT (4) การทำำา PLC ในระดั้บ 
Buddy/กล่�มย�อย ครูแต�ละคนเล่อกกล่�มสำาระการเรย่นรูท่้ำ�จัะพื่ฒันา
คนละ 1 กล่�มสำาระ/1 ชื่ั�นเรย่นและ 1 ห้้องเรย่น (5) คู� Buddy ในการ
พื่ัฒนาจัะกำาห้นด้ปฏิิทิำนการพัื่ฒนางานร�วมกัน (6) กิจักรรม PLC 
เกิด้เป็น Best Practice ข่องแต�ละกล่�มสำาระการเร่ยนรู้ และ
ห้้องเร่ยนค่ณภาพื่

4) Classroom : ดู�านคร้ (1) พื่ัฒนาการออกแบบและการจััด้กิจักรรม
การเรย่นการสำอน Active Learning เน้นการสำอนเชื่งิร่กแบบ 5 STEPs 
และประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs เป็นแนวทำางการจััด้การเร่ยนการสำอน 
เริ�มจัาก 1. การตั�งคำาถาม 2. การแสำวงห้าความรู้สำารสำนเทำศึ 3. สำรา้ง
องค์ความรู้ 4. เร่ยนรู้เพื่่�อการส่ำ�อสำาร และ 5. การตอบแทำนสัำงคม  
นำาความรู้ไปเผ่ยแพื่ร� โด้ยผู้่บริห้ารและคณะครูได้้สำะท้ำอนการจััด้
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กิจักรรมแต�ละครั�งให้้เห็้นทำ่กกระบวนการ ตั�งแต�ก�อน ระห้ว�าง และ
ห้ลังจััด้กิจักรรม Active Learning โด้ยประย่กต์ใช้ื่ 5 STEPs โด้ย 
ได้้รับคำาแนะนำาจัากท่ำมงานศ่ึกษานิเทำศึก์ เกิด้การเร่ยนรู้ร�วมกัน  
ดู�านนักิเรย่น ม่สำ�วนร�วมในการเร่ยนการสำอน กล้าแสำด้งออก ครูม่
ผ่ลงาน Best Practice เก่�ยวกับการจััด้กิจักรรมการเร่ยนการสำอน 
Active Learning โด้ยประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs กล่�มสำาระการเร่ยนรู้
คณิตศึาสำตร์

5) Network : เคร่อข่�ายการเร่ยนรู้ร�วมกันจััด้กิจักรรม PLC เพื่่�อข่ยาย
เครอ่ข่�ายกับโรงเรย่นบ้านสำำาโรงประชื่ารฐัและโรงเรย่นบ้านนาศึรส่ำข่่ 
‘ศึร่สำ่ข่ศ่ึกษาคาร’ โด้ยวิทำยากรเป็นท่ำมศ่ึกษานิเทำศึก์ จัาก สำพื่ป.
ส่ำรินทำร์ เข่ต 2 ให้้ความรู้เก่�ยวกับการจััด้ทำำาแผ่นการจััด้การเร่ยนรู้
แบบ Active Learning โด้ยประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs 

6) ระบบดู้แลช่ว่่ยเหล่อนักิเรย่น : เน่�องจัากสำถานการณโ์ควิด้-19 ทำำาให้้
เกิด้ปัญห้าภาวะการเร่ยนรู้ถด้ถอย เด็้กบางสำ�วนท่ำ�ยังข่าด้โอกาสำใน
การเร่ยนทำำาให้้โรงเร่ยนเน้นไปท่ำ�การซึ่�อมเสำริมเติมเต็มในกล่�มสำาระ
การเร่ยนรู้ภาษาไทำยและคณิตศึาสำตร์ ให้้นักเร่ยนสำามารถอ�านออก 
เข่่ยนได้้ คิด้เลข่เป็น เพื่่�อเป็นพื่่�นฐานในการด้ำาเนินชื่่วิต

3. กิารขับเคล่�อนโครงกิารของโรงเรย่น 
1) กิิจกิรรม กิารทุบทุว่นเป้าหมายของโรงเรย่น (1) ผู้่บริห้ารและ 

คณะครูโรงเร่ยนสำนมศ่ึกษาคาร เข้่าร�วมประช่ื่มรับทำราบถ่งกรอบ
และแนวทำางการสำนบัสำน่นการพื่ฒันาครูและโรงเรย่น เพ่ื่�อยกระดั้บ
ค่ณภาพื่การศึ่กษาอย�างต�อเน่�อง (2) ผู้่เข่้าร�วมประช่ื่มได้้รับทำราบ
แนวทำางการด้ำาเนินงานร�วมกันให้้บรรล่ตามเป้าห้มายท่ำ�ตั�งไว้ (3) ม่
พื่ฤติกรรมท่ำ�ด่้ต�อเพ่ื่�อนร�วมงาน ชื่�วยทำำาให้้ทำำางานไปสูำ�เป้าห้มายได้้
เร็วข่่�น (4) ได้้เปล่�ยนรูปแบบการคิด้ และรู้สำ่กสำน่กไปกับการทำำางาน 
ได้้ใช้ื่ปัญญา (3 ฐาน) ค่อ ฐานหั้ว ฐานกาย และฐานใจั ซึ่่�งจัะสำามารถ
ชื่�วยทำำาให้้สำมอง ร�างกาย และจิัตใจัม่ความพื่รอ้มในการทำำางาน ห้รอ่
การเร่ยนรู้มากข่่�น ม่ความ Active มากข่่�นได้้
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2) กิิจกิรรมอ่านเขย่น เรย่นเลข นักเร่ยนร้อยละ 70 ม่ผ่ลสำมัฤทำธิ�ทำาง 
การเร่ยนสำูงข่่�น อ�านออก คำาพื่่�นฐานในแต�ระดั้บชื่ั�นได้้ เข่่ยนตาม 
คำาบอกจัากคำาพื่่�นฐานตามระดั้บชื่ั�นได้้ ม่ความสำามารถ บวก ลบ  
คูณ ห้าร ตามระดั้บชื่ั�น แก้โจัทำย์ปัญห้าตามระดั้บชื่ั�นได้้

3) กิิจกิรรมส่่งเส่ริมพฤติักิรรมทัุ�งในและนอกิห�องเรย่น นักเร่ยนม่
ทัำกษะสำรา้งสำมัพัื่นธภาพื่ระห้ว�างบ่คคล (Interpersonal Relationship) 
เป็นความสำามารถในการสำร้างความสัำมพื่นัธท่์ำ�ด่้ระห้ว�างเพื่่�อนกับครู
และคนอ่�น ๆ  ม่มารยาทำ รูก้าลเทำศึะ และอยู�ในสำงัคมได้้อย�างม่ความสำข่่

4) กิิจกิรรมพัฒนาคร้เกิ่�ยว่กัิบกิารส่อน Active Learning และ
ประยุกิต์ักิารใช่� 5 STEPs ผู้่บริห้ารและคณะครูได้้สำะท้ำอนการ 
จััด้กิจักรรมแต�ละครั�งให้้เห็้นท่ำกกระบวนการ ตั�งแต�ก�อน ระห้ว�าง 
และห้ลังจััด้กิจักรรม Active Learning โด้ยประย่กต์ใช้ื่ 5 STEPs  
ทำำาให้้ท่ำมงานเกิด้การเร่ยนรู้ร�วมกัน สำะท้ำอนความสำำาเร็จัข่องปัญห้า 
อ่ปสำรรคร�วมกัน และเสำนอแนะวิธก่ารแก้ปัญห้า ได้้พื่ฒันาทัำกษะการ
ทำำางานเปน็ท่ำม ม่การเรย่นรูแ้บบม่สำ�วนร�วม เพ่ื่�อนำาไปพื่ฒันาให้้นักเรย่น
เห็้นค่ณค�าในตนเองจันนำาไปสำู�การแก้ปัญห้าได้้อย�างสำร้างสำรรค์  
ครูสำามารถสำ�งเสำริมการเรย่นการสำอนให้้ม่ความสำน่กสำนาน ม่รูปแบบ
การจััด้การเร่ยนรู้ท่ำ�ห้ลากห้ลายเห้มาะสำมกับความแตกต�างข่อง
นักเร่ยน ครูประย่กต์ใช้ื่ 5 STEPs ในการสำอนและจััด้สำิ�งแวด้ล้อม 
การเร่ยนรู้ท่ำ�ต่�นเต้น เสำริมพื่ลังทำางบวก และการม่สำ�วนร�วมข่อง
นักเรย่นทำำาให้้ผู้่สำอนต่�นตัวอยู�ตลอด้เวลา คิด้ค้นสิำ�งให้ม� ๆ  เพ่ื่�อเตร่ยม
จััด้การเร่ยนการสำอนให้้กับนักเร่ยน ครูสำามารถใชื่้ทัำกษะความรู้ไป
เพื่ิ�มชื่�องทำางสำ่�อสำารกับนักเร่ยนท่ำ�ม่ความแตกต�างกันได้้มากข่่�น 
เป็นการกระต่้นให้้ครูม่การตั�งความห้วัง คาด้การณ์ล�วงห้น้า เพื่่�อให้้
ม่เป้าห้มาย ม่กำาลังใจัในการจััด้กิจักรรม และม่�งผ่ลสำัมฤทำธิ�ท่ำ� สำูงข่่�น
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4. ข�อค�นพบส่ถืานกิารณ์ีปญัหาในห�องเรย่น โรงเร่ยนสำนมศ่ึกษาคารเน้น
การซึ่�อมเสำริมเติมเต็มในกล่�มสำาระการเร่ยนรู้ภาษาไทำยและคณิตศึาสำตร์ ให้้นักเร่ยน
สำามารถอ�านออก เข่ย่นได้้ คิด้เลข่เปน็ เพื่่�อเป็นพื่่�นฐานในการด้ำาเนินชื่วิ่ต ผ้�อำานว่ยกิาร
ให้้ความสำำาคัญในการจััด้สำรรงบประมาณจััด้ทำำานวัตกรรมในแต�ละระดั้บชื่ั�น และกำากับ
ติด้ตาม ให้้คำาแนะนำา ข่อ้เสำนอแนะการด้ำาเนินกิจักรรม อำานวยความสำะด้วกในการใชื่้
สำ่�อเทำคโนโลยใ่นการสำอน สำญัญาณอินเทำอรเ์น็ต รวมไปถ่งการปรับปร่งสำภาพื่แวด้ล้อม
ท่ำ�เห้มาะสำมต�อการเรย่นรู ้คร้สำรา้งนวัตกรรม ออกแบบการจััด้การเร่ยนรูท่้ำ�เน้นทำบทำวน
บทำเร่ยนในชื่�วงแรก เพื่่�อร่�อฟ้� นความจัำา และออกแบบวิธ่การวัด้และประเมินผ่ล 
ให้้เห้มาะสำมสำอด้คล้องกับสำถานการณ์ การสำอนซึ่�อมเสำริมเติมเต็มให้้กับนักเร่ยนท่ำ�ม่
ภาวะถด้ถอยทำางการเรย่นรู ้รวมไปถ่งการสำรา้งทัำศึนคติท่ำ�ด่้ต�อการเรย่นรูแ้ละสำข่่ภาวะ
ท่ำ�ด่้ข่องนักเรย่น ทัำ�งสำข่่ภาพื่กายและสำข่่ภาพื่จิัต เชื่�น จััด้สำภาพื่แวด้ล้อมท่ำ�เห้มาะสำมต�อ
การเร่ยนรู้ สำร้างปฏิิสำัมพื่ันธแ์ละสำัมพื่ันธภาพื่ท่ำ�ด่้ระห้ว�างครูผู้่สำอนกับผู้่ปกครอง 

5. ผลกิารพัฒนานักิเร่ยนก่ิอนและหลังเข�าร่ว่มโครงกิาร ม่ดั้งน่� ดู�าน
วิ่ช่ากิาร นักเร่ยนบกพื่ร�องทำางการเร่ยนรู้ลด้ลง นักเร่ยนม่ปฏิิสำัมพื่ันธ์ท่ำ�ด่้ระห้ว�าง
นักเร่ยนกับนักเร่ยน และนักเร่ยนกับครู นักเร่ยนม่สำ�วนร�วมในการเร่ยนรู้ ได้้ร�วม 
ตอบคำาถาม ม่การทำำางานเป็นกล่�ม กล้าแสำด้งความคิด้เห็้น กล้าแสำด้งออกในการ 
นำาเสำนองาน ม่การลงม่อปฏิิบัติจัริง ทำำาให้้นักเร่ยนเกิด้การเร่ยนรู้อย�างม่ความสำ่ข่ 
นักเรย่นสำามารถอ�านออก คำาพ่ื่�นฐานในแต�ระดั้บชื่ั�น เข่ย่นคำา พื่่�นฐานในแต�ระดั้บชื่ั�น 
และบวก ลบ คณู ห้าร ตามระดั้บชื่ั�นได้้ เป็นไปตามเป้าประสำงค์ท่ำ�วางไว้ ผ่ลสำมัฤทำธิ�
ทำางการเรย่นสำงูข่่�น ดู�านพฤติักิรรม นักเร่ยนใชื่้คำาพืู่ด้ท่ำ�ด่้ข่่�น ดู้แลสำ่ข่อนามัยสำ�วนตัว  
ม่จิัตอาสำา ทำำากิจักรรมพื่่�สำอนน้อง เพื่่�อนสำอนเพื่่�อน (อ�าน เข่่ยน คิด้เลข่) ม่จิัตอาสำา
เก็บข่ยะ การชื่�วยงานช่ื่มชื่น และชื่�วยเห้ล่อเพื่่�อน โด้ยไม�รอคำาสำั�งได้้

6. คว่ามกิ�าว่หน�าของกิารส่ร�างคว่ามรว่่มมอ่กัิบเครอ่ขา่ยในพ่�นทุ่� โรงเรย่น
สำนมศ่ึกษาคารได้้รบัคำาแนะนำาและข้่อเสำนอแนะจัากท่ำมงาน ศึน. สำพื่ป.สำริ่นทำร์ เข่ต 2 
ด้ำาเนินการจััด้การเร่ยนการสำอนแบบ Active Learning โด้ยการประย่กต์ใชื่้ 5 STEPs 
คณะครู นักเร่ยน ร�วมกับช่ื่มชื่นม่สำ�วนร�วมในการปรับปร่งห้้องเร่ยน แห้ล�งเร่ยนรู้  
สำภาพื่แวด้ล้อมบริเวณโรงเร่ยนให้้สำะอาด้เร่ยบร้อยสำวยงาม และการสำนับสำน่นด้้าน
ปัจัจััยในการพื่ัฒนาโรงเร่ยน



109

7. แนว่ทุางกิารบริหารจัดูกิารโรงเร่ยนให�ประคว่ามส่ำาเร็จตัามกิรอบ
แนว่ทุางโครงกิาร TSQP ค่อ (1) การพื่ัฒนาครูและผู้่บริห้ารด้้วยกระบวนการ PLC 
อย�างต�อเน่�อง (2) การสำร้างเคร่อข่�ายให้้เกิด้การเร่ยนรู้ระห้ว�างโรงเร่ยน

8. ปจัจัยคว่ามส่ำาเรจ็ของกิารพัฒนาโรงเรย่นทัุ�งระบบของโรงเรย่น ม่ดั้งน่� 
(1) ท่ำมศ่ึกษานิเทำศึก์ สำพื่ป.สำ่รินทำร์ เข่ต 2 เป็นท่ำ�ปร่กษาและให้้คำาแนะนำาเป็นอย�างด่้ 
(2) ครูเปิด้ใจัรับระบบ Info มาใชื่ใ้นการบรหิ้ารจััด้การชัื่�นเรย่น ซึ่่�งอำานวยความสำะด้วก 
ลด้ภาระงานข่องครู (3) กิจักรรม PLC ชื่�วยให้้ครูได้้รับการพื่ัฒนาตนเองในการจััด้ทำำา
แผ่นการจััด้การเร่ยนรู้และกระบวนการจััด้การเร่ยนการสำอน รวมถ่งกิจักรรม PLC 
เกิด้เป็น Best Practice ข่องแต�ละกล่�มสำาระการเร่ยนรู้ และห้้องเร่ยนค่ณภาพื่  
(4) ผู้่บริห้ารให้้ความสำำาคัญกับกิจักรรม PLC และการจััด้การเร่ยนรู้เชิื่งร่ก (Active 
Learning) รวมทัำ�งจััด้สำรรงบประมาณในการพัื่ฒนาส่ำ�อการเรย่นการสำอนและปรับปร่ง
บริบทำข่องสำถานศึ่กษา (5) ช่ื่มชื่นม่สำ�วนร�วมในการปรับปร่งห้้องเร่ยน แห้ล�งเร่ยนรู้ 
สำภาพื่แวด้ล้อมในโรงเรย่นบรเิวณโรงเรย่นให้้สำะอาด้เรย่บรอ้ยสำวยงามและสำนบัสำน่น
ด้้านปัจัจััยในการพื่ัฒนาโรงเร่ยน

9. ข�อจำากัิดูของกิารพัฒนาโรงเรย่น ม่กิจักรรมในโรงเร่ยนมาก ทำำาให้้การ
ด้ำาเนินงานไม�เป็นไปตามปฏิิทิำน การย้ายเข่้า-ย้ายออกข่องครู ทำำาให้้เป็นอ่ปสำรรคใน
การจัับกล่�ม PLC ทำำากิจักรรมได้้ไม�ต�อเน่�อง

10. กิ�าว่ต่ัอไปของกิารเปน็โรงเรย่นพฒันาตันเองของโรงเรย่น ค่อ เพื่ิ�มการ
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระห้ว�างครูและเพื่่�อนครูเพื่่�อให้้เกิด้การพื่ัฒนาต�อเน่�อง 
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กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนบา้นโช่คนาส่าม
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 3
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพัฒนาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : ม้ลนิธิลำาปลายมาศึพัฒนา

1. ข�อม้ลพ่�นฐาน โรงเรย่นบ้านโชื่คนาสำาม ตั�งอยู�ท่ำ�ตำาบลโชื่คนาสำาม อำาเภอ
ปราสำาทำ จัังห้วัด้สำร่นิทำร ์เปิด้สำอนระดั้บชื่ั�นอน่บาลปีท่ำ� 2 - มัธยมศ่ึกษาปีท่ำ� 3 ผู้่บรหิ้าร
สำถานศ่ึกษา ชื่่�อ นางอินทิำรา พื่อใจั ม่ครูและบ่คลากร จัำานวน 23 คน นักเรย่น จัำานวน 
368 คน นักเร่ยนยากจัน 30 คน นักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษ จัำานวน 94 คน

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัาม 6 มาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : (1) ม่การจััด้การให้้เกิด้การเปล่�ยนแปลงเชิื่งระบบ (2) ม่สำนาม

พื่ลังบวก ม่แนวปฏิิบัติและม่บริบทำท่ำ�เอ่�อต�อการเร่ยนรู้ (3) เปล่�ยน
โครงสำร้างตารางเร่ยนโด้ยใชื่้ 3 นวัตกรรม จิัตศ่ึกษา PBL และ PLC 
(4) เป็นช่ื่มชื่นแห้�งการเรย่นรู ้ม่กระบวนการพัื่ฒนาครูผ่�าน PLC และ 
(5) สำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ PLC

2) Info : ม่ระบบสำารสำนเทำศึในการพื่ฒันานกัเร่ยนอย�างเปน็ระบบครบ
ท่ำกชื่ั�นเรย่น และม่การตรวจัสำอบและนำาผ่ลด้้านส่ำข่ภาวะข่องนักเร่ยน
เพื่่�อแก้ปัญห้าด้้านสำ่ข่ภาพื่

3) PLC : สำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ และม่กระบวนการพื่ัฒนาครูผ่�าน 
PLC ทำก่สำปัด้าห์้ในระดั้บชื่�วงชื่ั�น และ ทำก่ 2 สำปัด้าห์้ในระดั้บโรงเรย่น
เพ่ื่�อสำะท้ำอนความสำำาเร็จั และม่การนิเทำศึติด้ตามการจััด้การเร่ยนรู้ 
ชื่�วยเห้ล่อและโค้ชื่ (2) การสำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเรย่นรู ้PLC ในระดั้บ
เคร่อข่�ายเข่ตพ่ื่�นท่ำ�การศึ่กษา โด้ยการเป็นวิทำยากรข่ยายผ่ลการใชื่้
นวัตกรรม ม่เวท่ำแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ระดั้บเข่ตพื่่�นท่ำ�เป็นแห้ล�งศ่ึกษา 
ดู้งานสำำาห้รับโรงเร่ยนท่ำ�สำนใจั
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4) Classroom : คร้ (1) ใชื่้ห้ลักสำูตรฐานสำมรรถนะในการจััด้กิจักรรม
การเร่ยนรู้เชื่ิงร่ก Active Learning (2) จััด้กิจักรรมจิัตศ่ึกษาพื่ัฒนา
ปัญญาภายใน (3) บูรณาการ PBL ฐานสำมรรถนะในการจััด้การเรย่นรู้ 
(4) ภาษาไทำยวรรณกรรมสำู�การคิด้ข่ั�นสำงู (5) คณิตศึาสำตร์ Proactive 
(6) ครูม่ความคิด้ท่ำ�เป็น Growth Mindset เป็นนักเร่ยนรู้ สำามารถ
เร่ยนรู้ได้้ด้้วยตนเองและร�วมกับผู้่อ่�น (7) ม่ทัำกษะการเป็นครูโค้ชื่/
ครู Facilitator (8) ม่ค่ณลักษณะ ความรู้ และทัำกษะท่ำ�เห้มาะสำมต�อ
วิชื่าชื่พ่ื่ (9) ประเมินตนเองและแสำวงห้าการได้้ Reflection กล้าข่อรบั
และยินด่้ท่ำ�รับฟัง และ (10) ม่การพื่ัฒนาตนเองด้้วยกระบวนการ
เร่ยนรู้ร�วมกับผู้่อ่�นผ่�าน PLC อย�างสำมำาเสำมอ นักิเรย่น (1) ม่ความรู้
พื่่�นฐาน K Core ท่ำ�อยู�ใน Learning Area (2) ม่สำมรรถนะพื่่�นฐาน 6 
ด้้าน (3) ม่ทัำกษะ Executive Functions : EF (4) ม่ทัำกษะชื่่วิต 
Learning Skill and Digital Skill (5) ม่ทัำกษะในศึตวรรษท่ำ� 21  
และ (6) ม่ค่ณลักษณะอันพื่่งประสำงค์

5) Network : เคร่อข่�ายการเร่ยนรู้ร�วมกัน คร้ ม่เคร่อข่�ายโรงเร่ยน 
พื่ฒันาตนเองเพ่ื่�อยกระดั้บการจััด้การเร่ยนรู้ฐานสำมรรถนะ เคร่อข่�าย
การแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้สำำานักงานเข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษาประถมศ่ึกษา
ส่ำรินทำร์ เข่ต 3 และเคร่อข่�ายสำถาน่โทำรทัำศึน์การศ่ึกษาข่ั�นพื่่�นฐาน 
เคร่อข่ายผ้�ปกิครองและชุ่มช่น เคร่อข่�ายห้้องเร่ยน เคร่อข่�าย
กรรมการสำถานศ่ึกษา และเคร่อข่�ายโรงเร่ยนสำ�งเสำริมสำ่ข่ภาพื่

6) ระบบดู้แลช่่ว่ยเหล่อนักิเรย่น : ใชื่้ระบบดู้แลชื่�วยเห้ล่อนักเร่ยน 
ครบทำ่กระดั้บชื่ั�น 100 เปอร์เซึ่็นต์ สำร้างเคร่อข่�ายเพื่่�อการข่ยายผ่ล
แลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ท่ำ�เร่ยกว�าสำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ PLN
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3. กิารขับเคล่�อนโครงกิารของโรงเรย่น
1) นวั่ตักิรรมในกิารพัฒนานักิเรย่น (1) จิัตศ่ึกษา เพื่่�อพื่ัฒนาปัญญา

ภายใน (2) บูรณาการ PBLออกแบบห้น�วยการเรย่นรูท่้ำ�สำอด้คล้องกับ
ความเป็นช่ื่มชื่น ครูร�วมกันวิเคราะห์้ วิพื่ากษ์เพื่่�อให้้สำอด้คล้องกับ
ห้ลักสำตูรแกนกลาง อ่กทัำ�งออกแบบกิจักรรมการเรย่นรูท่้ำ�เป็น Active 
Learning เพื่่�อพัื่ฒนาปัญญาภายนอก ท่ำ�เชื่่�อมต�อกับความเป็นบริบทำ 
การสำ�งเสำรมิสำข่่ภาวะนกัเรย่นผ่�านโครงงาน (3) ภาษาไทำยวรรณกรรม
เพื่่�อการคิด้ข่ั�นสำูง เพื่่�อให้้เห็้นความงอกงามข่องกระบวนการคิด้ท่ำ�
เกิด้ข่่�นกับนักเร่ยน นอกจัากได้้ความเข้่าใจัในเร่�องข่องห้ลักภาษา
แล้ว นักเร่ยนยังเกิด้ค่ณลักษณะข่องการเป็นผู้่ท่ำ�รักการอ�านมากข่่�น 
คงสำมาธ ิกำากับตนเองในการอ�าน กล้าแสำด้งออกอย�างม่เห้ต่ม่ผ่ล

2) นวั่ตักิรรมในกิารพัฒนาองค์กิร PLC สำร้างช่ื่มชื่นแห้�งการเร่ยนรู้ 
และม่กระบวนการพื่ัฒนาครูผ่�าน PLC ทำ่กสำัปด้าห์้ในระดั้บชื่�วงชื่ั�น 
และ ท่ำก 2 สำัปด้าห์้ในระดั้บโรงเร่ยนเพื่่�อสำะท้ำอนความสำำาเร็จัและ
นิเทำศึติด้ตามการจััด้การเร่ยนรู้ ชื่�วยเห้ล่อ และโค้ชื่

4. ข�อค�นพบส่ถืานกิารณ์ีปัญหาในห�องเร่ยนจัากการนำานวัตกรรมการ 
เรย่นรู ้ผ่�านจิัตศ่ึกษา PBL และ PLC พื่บว�านักเรย่นรูจั้ักการกำากับตนเองและสำามารถ
ตัด้สิำนใจัในการเล่อกปฏิิบติัได้้ถกูต้องอย�างม่คณ่ธรรม นักเรย่นสำามารถสำรา้งองค์ความรู้
ได้้ด้้วยตนเองและเผ่ชื่ิญปัญห้าและสำามารถแก้ไข่ปัญห้าได้้ด้้วยตนเอง ทำำางานสำำาเร็จั 
และนักเร่ยนม่ทัำศึนคติท่ำ�ด่้ ต�อผู้่อ่�นสำามารถรับฟังความคิด้เห็้นห้ร่อข่้อเสำนอแนะข่อง
ผู้่อ่�นได้้

1) แนว่ทุางของโรงเรย่นในกิารแกิ�ไขส่ถืานกิารณ์ี/ปญัหา โดูยมเ่ด็ูกิ
เป็นตััว่ตัั�ง ใชื่้กิจักรรมจิัตศ่ึกษาม่สำะท้ำอนความคิด้ และสำร้างทำาง
เล่อกด้้วยตัวข่องนักเรย่นเอง ข่ณะท่ำ�ครูใชื่ส้ำ่�อห้รอ่วรรณกรรมในการ 
บูรณาการในกิจักรรมจิัตศ่ึกษาเพื่่�อคล่�คลายปัญห้า

2) วิ่ธ่แกิ�ปัญหา นวั่ตักิรรม เคร่�องม่อทุ่�พัฒนา และกิารบ้รณีากิาร 
โรงเร่ยนบ้านโชื่คนาสำามใช้ื่กิจักรรมจิัตศ่ึกษา เพื่่�อปรับเปล่�ยน
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พื่ฤติกรรมเชื่งิลบ ให้้เปน็พื่ฤติกรรมเชื่งิบวก เพ่ื่�อสำรา้งพ่ื่�นท่ำ�ปลอด้ภัย
ในกับคนในสัำงคม เชื่�น การบลูล่� การทำะเลาะวิวาทำ ภาวะซึ่่มเศึร้า 
เป็นต้น นอกจัากน่�ยังใชื่้กิจักรรม PBL การแก้ปัญห้าเพื่่�อการค้นพื่บ
องค์ความรู้ให้ม� ๆ ท่ำ�ม่ผ่ลต�อการประกอบอาชื่่พื่ในอนาคต และใชื่้
กิจักรรม PLC ยอมรบัฟงัความคิด้เห็้นให้ม� เพ่ื่�อพื่ฒันาตนเองให้้ด่้ข่่�น 
โด้ยผ้�บรหิารทำำาห้น้าท่ำ�สำ�งเสำริม สำนับสำน่นการพื่ัฒนาตนเองข่องครู
อย�างสำมำาเสำมอ คร้ปรับเปล่�ยนพื่ฤติกรรมการเร่ยนการสำอนโด้ยใชื่้
นวัตกรรม ผ้�ปกิครองให้้การสำนับสำน่นและม่สำ�วนร�วมในการจััด้การ
เร่ยนรู้ นักิเรย่นเข่้ามาม่สำ�วนร�วมเป็นเจ้ัาข่องกิจักรรมการเร่ยนรู้

  ทัำ�งน่� ผ่ลจัากการพื่ฒันาโรงเรย่นทัำ�งระบบ สำ�งผ่ลให้้นักเรย่นใน
โรงเร่ยนบ้านโชื่คนาสำามเกิด้การเร่ยนรู้ห้ร่อเร่ยนรู้อย�างม่ความสำ่ข่ 
โด้ยไม�ทิำ�งเด็้กคนไห้นไว้ข่า้งห้ลัง รกัโรงเร่ยน ม่จิัตอาสำา เร่ยนรูไ้ด้้ตาม
ศัึกยภาพื่ข่องตนเอง ม่สำข่่ภาวะด้้านร�างกาย จิัตใจัท่ำ�สำมบูรณแ์ข่ง็แรง

5. ผลกิารพัฒนานักิเร่ยนก่ิอนและหลังเข�าร่ว่มโครงกิาร ม่ดัูงน่� ดู�าน
วิ่ช่ากิาร นักเร่ยนม่ผ่ลสำำาเร็จัทำางการเร่ยนสำูงข่่�น นักเร่ยนสำามารถสำร้างนวัตกรรมได้้
ด้้วยตนเองผ่�านการเร่ยนรู้แบบ PBL และภาษาไทำยผ่�านวรรณกรรม ดู�านพฤติักิรรม 
นักเร่ยนม่สำ่ข่ภาวะทำางด้้านร�างกาย จิัตใจั สำติปัญญา สำูงข่่�นตามชื่�วงวัย และนักเร่ยน
ม่ความสำ่ข่มากข่่�น

6. คว่ามกิ�าว่หน�าของกิารส่ร�างคว่ามรว่่มมอ่กัิบเครอ่ขา่ยในพ่�นทุ่� สำำานักงาน
เข่ตพื่่�นท่ำ�การศ่ึกษา ผู้่ปกครองและช่ื่มชื่น เข่้ามาร�วมเป็นวิทำยากร เพื่่�อข่ยายผ่ลการ
ใชื่้นวัตกรรม จิัตศ่ึกษา PBL PLC Q-Info เข่้าร�วมแลกเปล่�ยนเร่ยนรู้ Best Practice 
จัากการใชื่้นวัตกรรมข่องครูจันเป็นท่ำ�ยอมรับ ผู้่ปกครองและช่ื่มชื่นม่ความพ่ื่งพื่อใจั
ระดั้บด่้มาก

7. แนว่ทุางกิารบริหารจัดูกิารโรงเร่ยนให�ประส่บคว่ามส่ำาเร็จตัาม 
กิรอบแนว่ทุางโครงกิาร TSQP ค่อ 1) พื่ัฒนาต�อยอด้นวัตกรรมจิัตศ่ึกษา PBL PLC 
และนำาระบบ Q-Info มาใชื่้ 2) จััด้กิจักรรมการเร่ยนการสำอนโด้ยใชื่้ฐานสำมรรถนะ
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8. ปจัจัยคว่ามส่ำาเรจ็ของกิารพัฒนาโรงเรย่นทัุ�งระบบของโรงเรย่น ม่ดั้งน่� 
(1) โรงเร่ยนใชื่้ห้ลักสำูตรฐานสำมรรถนะ จััด้การเร่ยนการสำอน Active Learning PBL 
(2) ม่ระบบสำารสำนเทำศึ (Q-Info) เพื่่�อพื่ัฒนานักเร่ยนอย�างเป็นระบบ (3) ม่ระบบดู้แล 
ชื่�วยเห้ล่อนักเรย่น 100 เปอรเ์ซึ่น็ต์ (4) สำรา้งช่ื่มชื่นแห้�งการเรย่นรู้ และม่กระบวนการ
พื่ัฒนาครูผ่�าน PLC (5) นักเร่ยนม่พัื่ฒนาการเร่ยนรู้ (6) ม่ทัำกษะและสำมรรถนะใน
ศึตวรรษท่ำ� 21 และ (7) ม่ค่ณลักษณะอันพื่่งประสำงค์

9. ข�อจำากัิดูของกิารพัฒนาโรงเรย่น พื่บว�า ม่สำาเห้ตจ่ัากครอบครัวย้ายถิ�น
เพื่่�อประกอบอาชื่่พื่ สำ�งผ่ลให้้นักเร่ยนย้ายติด้ตามบ�อยครั�งจ่ังเกิด้ปัญห้าถด้ถอยด้้าน
การเร่ยน และปัญห้าความยากจันข่องครอบครัว

10. กิ�าว่ต่ัอไปของกิารเป็นโรงเรย่นพัฒนาตันเองของโรงเรย่นบ�านโช่ค 
นาส่าม ค่อ เป็นโรงเร่ยนพื่่�นท่ำ�แห้�งการเร่ยนรู้และนวัตกรรมเต็มรูปแบบ
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กรณีีศึึกษา : โรงเรยีนบา้นเช่่�อเพลิื่ง
ส่ังกัิดูส่ำานักิงานเขตัพ่�นทุ่�กิารศึกึิษาประถืมศึกึิษาสุ่รนิทุร ์เขตั 3
เครอ่ขา่ยส่นับส่นุนกิารพัฒนาและกิารใช่�นวั่ตักิรรม : ม้ลนิธิลำาปลายมาศึพัฒนา

1. ข�อม้ลพ่�นฐาน ผู้่อำานวยการ นายสำ่ธ่ ศึร่เคร่อด้ำา ระดั้บชื่ั�นท่ำ�เปิด้สำอน 
ชื่ั�นอน่บาล 2 - ชื่ั�นประถมศ่ึกษาปีท่ำ� 6 ครู 13 คน นักเร่ยน 185 คน นักเร่ยนยากจัน  
56 คน และนักเร่ยนยากจันพื่ิเศึษ 92 คน

2. ผลกิารดูำาเนินงานตัาม 6 มาตัรกิารโรงเรย่นพัฒนาตันเอง ม่ดั้งน่�
1) Goal : ดู�านนักิเรย่น นักเร่ยนได้้รับการยกระดั้บการเร่ยนรู้จันเกิด้

ทัำกษะท่ำ�จัำาเป็นในศึตวรรษท่ำ� 21 ค่อ สำามารถส่ำ�อสำารได้้ คิด้ข่ั�นสำงูอย�าง
เป็นระบบ แก้ไข่ปัญห้าจัากสำิ�งท่ำ�ตัวเองเผ่ชื่ิญได้้ รู้จัักจััด้การตนเอง
เม่�อเจัอสำภาวะกด้ดั้น ม่ทัำกษะด้้านดิ้จิัทัำลในการจััด้การข่้อมูล และ
รู้จัักการทำำางานเป็นท่ำม ดู�านคร้และบุคลากิรทุางกิารศึกึิษา ได้้รับ
การพื่ัฒนาศัึกยภาพื่จันสำามารถเป็น ครูโค้ชื่ (Coach) จัากการใช้ื่
กระบวนการจััด้การเร่ยนรู้ Active Learning จิัตศ่ึกษา PBL PLC 
ดู�านชุ่มช่น ได้้รบัการสำ�งเสำริม สำนับสำน่นจัากผู้่ปกครอง คณะกรรมการ
สำถานศ่ึกษาข่ั�นพื่่�นฐาน ผู้่นำาช่ื่มชื่น และเคร่อข่�ายต�าง ๆ ให้้เข่้ามาม่
สำ�วนร�วมในการจััด้การศึก่ษาร�วมกับคณะครูในโรงเร่ยน ค่อ การชื่�วย
พื่ัฒนาโรงเร่ยน การร�วมสำมทำบทำ่นเพื่่�อการศ่ึกษาข่องนักเร่ยน และ
การเป็นวิทำยากรให้้ความรูเ้ก่�ยวกับความรู้พ่ื่�นถิ�นท่ำ�เริ�มจัะสำญูห้ายไป 
เชื่�น การทำำาข่้าวต้มมัด้ การสำานไม้ไผ่� เป็นต้น

2) Info : การจััด้ทำำาข่้อมูลสำารสำนเทำศึภายในโรงเร่ยนเป็นระบบและ 
ม่ระเบย่บ แม้บางระบบจัะยงัไม�ได้้ปฏิิบติัอย�างเต็มร้อย แต�คณ่ครูใน
โรงเร่ยนกระต่อร่อร้นอยากเร่ยนรู้ เชื่�น ระบบ Q-Info เป็นต้น
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3) PLC : เร่ยนรู้ท่ำ�จัะนำาปัญห้าท่ำ�พื่บเจัอมาร�วมสำนทำนากับคณะครูด้้วย
กัน ร�วมรับฟัง ม่ความกล้าท่ำ�จัะนำาเสำนอแนวทำางการแก้ไข่ รู้จัักการ
ยอมรบัฟงัความคิด้เห็้นข่องผู้่อ่�นมากข่่�น พื่ร้อมทัำ�งเรย่นรูท่้ำ�จัะเปิด้ใจั
ยอมรับสำิ�งให้ม� ๆ ไปพื่ร้อมกับผู้่อ่�น

4) Classroom : ม่การจััด้บรรยากาศึและบริบทำข่องห้้องเร่ยนท่ำ�
สำร้างสำรรค์ ซึ่่�งเกิด้จัากการพูื่ด้ค่ย ถามความคิด้เห็้นข่องนักเร่ยน 
เป็นห้ลัก และเม่�อนักเรย่นนำาเสำนอความคิด้ข่องตัวเองออกมา ค่ณครู
รับฟังและยอมรับท่ำ�จัะปฏิิบัติตามเม่�อพื่ิจัารณาแล้วเห็้นว�าสำิ�งท่ำ�
นักเรย่นต้องการไม�ได้้สำ�งผ่ลเสำย่ใด้กับทัำ�งผู้่อ่�นและตนเอง และผ่ลท่ำ�ได้้
ตามมาจัากการย่ด้นักเร่ยนเป็นศูึนย์กลาง ค่อ นักเร่ยนม่ความรัก
ห้้องเร่ยนมากข่่�นเพื่ราะค่ณครูสำร้างบรรยากาศึให้้ห้้องเร่ยนเป็น
เห้ม่อนบ้านห้ลังท่ำ�สำอง

5) Network : ผู้่อำานวยการ และค่ณครูม่สำ่�อกลางท่ำ�ใชื่้ในการติด้ต�อกับ
นักเร่ยนและผู้่ปกครองท่ำ�ห้ลากห้ลาย ซึ่่�งผู้่อำานวยการและค่ณครู
สำามารถพื่าตัวเองและนักเร่ยนเข้่าไปอยู�ในโลกข่องกันและกันได้้
โด้ยท่ำ�นักเร่ยนเปิด้ใจัให้้การยอมรับโด้ยไม�ม่ข้่อแม้ เชื่�น กล่�มไลน์ 
Facebook TikTok และชื่�อง YouTube เป็นต้น

6) ระบบดู้แลช่่ว่ยเหล่อนักิเรย่น : เม่�อนักเร่ยนเกิด้ปัญห้าห้ร่ออยู�ใน
สำภาพื่แวด้ล้อมท่ำ�ไม�ปลอด้ภัย จัะได้้รับการชื่�วยเห้ล่ออย�างทัำนทำ�วงท่ำ
ด้้วยระบบดู้แลชื่�วยเห้ล่อนักเร่ยน ระบบคัด้กรองนักเร่ยนยากจัน 
(CCT) และจัากการเย่�ยมบ้านนักเรย่นท่ำ�ครูได้้ลงพื่่�นท่ำ�จัรงิ ยกตัวอย�าง
เชื่�น นักเรย่นคนห้น่�งม่ความสำ่�มเสำ่�ยงท่ำ�คาด้ว�าอาจัจัะตั�งครรภ์ คณ่ครู
จ่ังเรย่กมาซัึ่กถามสำ�วนตัวโด้ยใชื่ว้าจัาท่ำ�ม่ความปลอด้ภัย ซึ่่�งนักเรย่น
จัะคลายความกังวล ม่ความไว้ใจั จันค่ณครูสำามารถนำานักเร่ยนไป
รบัการตรวจัท่ำ�ถกูต้อง โด้ยท่ำ�นักเรย่นให้้ความร�วมม่อเปน็อย�างด่้ และ
นำามาซึ่่�งผ่ลการตรวจัท่ำ�ประจัักษ์ชื่ัด้ จัากนั�นค่ณครูจ่ังนำาตัวอย�างน่�
มาเล�าสำู�กันฟังในกล่�มนักเร่ยนเพื่่�อให้้นักเร่ยนได้้เกิด้การฉ่กคิด้ 
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3. กิารขับเคล่�อนโครงกิารของโรงเรย่น ใชื่้นวัตกรรมจิัตศ่ึกษา PBL และ 
PLC เป็นฐานกิจักรรมเสำริมสำร้างทัำกษะอาชื่่พื่และค่ณธรรมผ่�านโครงการพัื่ฒนา
ศัึกยภาพื่เสำรมิสำรา้งการด้ำารงชื่วิ่ตและการประกอบอาชื่พ่ื่ในอนาคตตามห้ลักปรัชื่ญา
ข่องเศึรษฐกิจัพื่อเพื่ย่งข่่�น สำ�งผ่ลให้้นักเรย่นโรงเรย่นบ้านเชื่่�อเพื่ลิงม่ทัำกษะทำางอาชื่พ่ื่
เพื่ิ�มมากข่่�นและผู้่ปกครองเองม่ความพ่ื่งพื่อใจักับโครงการน่�ให้้การสำนับสำน่นทัำ�ง 
ทำ่นทำรัพื่ย์และความรู้แก�ลูกห้ลาน

4. ข�อค�นพบส่ถืานกิารณ์ีปญัหาในห�องเรย่น
1) แนว่ทุางของโรงเร่ยนในกิารแกิ�ไขส่ถืานกิารณ์ี/ปัญหา โดูยม่

นักิเรย่นเป็นตััว่ตัั�ง จััด้การเร่ยนรู้ท่ำ�เริ�มจัากความรู้พื่่�นฐานให้้กับ
นักเรย่นก�อน เป็นการเรย่นรูอ้ย�างค�อยเป็นค�อยไป ให้้โอกาสำนักเรย่น 
และไม�ตัด้สำนิในทัำนท่ำ จััด้ทำำาสำ่�อ ใบงาน นำาเข่า้มาใชื่ส้ำอนในห้้องเร่ยน
อย�างห้ลากห้ลายเพ่ื่�อกระต้่นให้้นักเร่ยนเกิด้การเร่ยนรู้มากท่ำ�สำ่ด้  
ทำำายำา ๆ  ซึ่ำา ๆ  พื่ยายามสำอด้แทำรกกิจักรรมเข้่าไปในเน่�อห้าวิชื่าเรย่น
ให้้มากท่ำ�สำด่้ เชื่�น การสำอนภาษาอังกฤษโด้ยการใชื่บ้ทำเรย่นสำำาเร็จัรูป
ท่ำ�ครูทำำาข่่�นเอง การสำอนภาษาไทำยโด้ยใชื่้วรรณกรรม การสำอน
คณติศึาสำตรโ์ด้ยใชื่เ้มด็้แต้ ห้รอ่แมแ้ต�การสำอนวิชื่าวิทำยาศึาสำตรจ์ัาก
กิจักรรม PBL เป็นต้น และการพื่ยายามพูื่ด้ค่ยถ่งปัญห้าในห้้องเร่ยน
เพ่ื่�อห้าแนวทำางแก้ไข่ร�วมกัน ซึ่่�งเกิด้จัากการสำร้างข้่อตกลงท่ำ�นักเรย่น
สำร้างข่่�นเองไม�ได้้เกิด้จัากครูเป็นผู้่กำาห้นด้ ซึ่่�งจ่ัด้น่�จัะทำำาให้้นักเร่ยน
ไม�รูส้ำก่ถ่งการถูกบงัคับจันนำามาซึ่่�งการต�อต้านไม�อยากทำำา เพื่ราะครู
มองว�าการท่ำ�ให้้นักเร่ยนเป็นผู้่กำาห้นด้ทำ่กอย�างข่่�นเอง นักเร่ยนจัะ
เต็มใจัทำำามากกว�าการท่ำ�ผู้่อ่�นบอกให้้ทำำา

2) วิ่ธ่แกิ�ปัญหา นวั่ตักิรรม เคร่�องม่อทุ่�พัฒนา และกิารบ้รณีากิาร  
ผลกิารพัฒนานักิเร่ยนก่ิอนและหลังเข�าร่ว่มโครงกิาร ม่ดั้งน่�  
ดู�านวิ่ช่ากิาร เริ�มต้นท่ำ�การมองปัญห้าในห้้องเร่ยนร�วมกัน การใช้ื่
นวัตกรรมจิัตศ่ึกษา PBL และ PLC เคร่�องม่อและการบูรณาการ ค่อ 
การพืู่ด้ค่ยถ่งปัญห้าท่ำ�นักเร่ยนมองเห็้นตรงกัน (จิัตศ่ึกษา) การนำา
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เห้ตก่ารณ ์รูปภาพื่ ห้รอ่สำถานการณท่์ำ�ใกล้เค่ยงมาชื่งในกล่�มสำนทำนา 
จันเช่ื่�อมเข่า้สำู�ตัวนักเรย่นและเพื่่�อน ๆ  ในห้้องเร่ยน จัากนั�นนำาเร่�องราว
ท่ำ�พืู่ด้ค่ยไปใช้ื่เม่�อนักเร่ยนอาจัได้้พื่บเจัอในสำถานการณ์จัริง ซึ่่�งเป็น 
การกระต่้นทัำกษะ EF อ่กด้้วย PBL ค่อการบูรณาการวิชื่าต�าง ๆ  เพื่่�อ
เพิื่�มทัำกษะการเร่ยนรู้จัากการท่ำ�ได้้พื่บเจัอปัญห้าจันนำาไปสำู�การ 
ห้าทำางแก้ไข่ซึ่ำา ๆ  จันกว�าจัะเจัอคำาตอบจันนักเรย่นเกิด้ความชื่ำานาญ 
รู้จัริงในเร่�องท่ำ�ทำำา และเป็นความรู้ท่ำ�ติด้ตัวนักเร่ยนไปตลอด้ชื่่วิต  
PLC ค่อการพืู่ด้ค่ย การเล�าสำู�กันฟัง เริ�มจัากครูบอกเล�าปัญห้ากับครู
ในสำายชื่ั�น จันมาถ่งระดั้บโรงเร่ยนเม่�อเห็้นว�าปัญห้าน่�ค่ณครูทำ่กคน
ประสำบพื่บเจัอเชื่�นกัน ครูกับนักเร่ยน ครูกับผู้่ปกครอง และครูกับ
คณะกรรมการสำถานศึ่กษาขั่�นพ่ื่�นฐาน เพื่่�อห้าทำางแก้ไข่ ห้ร่อเล�า
ความก้าวห้น้าในการด้ำาเนินการต�าง ๆ  ทำำาให้้ได้้ฝึ่กการกล้าแสำด้งออก 
ม่ความมั�นใจัในตนเอง ซึ่่�งเกิด้จัากสำนามพื่ลังบวก ท่ำ�ผู้่อำานวยการ 
ค่ณครู ผู้่ปกครอง และคณะกรรมการสำถานศึ่กษาข่ั�นพื่่�นฐาน  
เป็นผู้่ร�วมสำร้างด้้วยกันมาจัากการใช้ื่นวัตกรรมจิัตศ่ึกษา PBL และ 
PLC จันนำาไปสำู�การเปล่�ยนแปลงพื่ฤติกรรมอย�างยั�งย่น 

  ผ้�อำานว่ยกิารโรงเรย่น ม่บทำบาทำในการอำานวยความสำะด้วก
ด้้านงบประมาณ การจััด้ห้าบ่คลากรท่ำ�ม่ความรูม้าอบรมให้้กับคณ่ครู 
การให้้คำาปร่กษา และการตัด้สำินใจับางอย�างท่ำ�ค่ณครูจัำาเป็นจัะต้อง
ข่อความคิด้เห้น็จัากทำ�านผู้่อำานวยการ คร้เป็นผู้่อำานวยความสำะด้วก
ให้้กับนักเร่ยนในห้้องเร่ยน เชื่�น การจััด้ห้าอ่ปกรณ์ท่ำ�นักเร่ยนต้องใชื่้ 
ความรู ้สำ่�อสำารสำนเทำศึ เทำคโนโลย ่และคำาปรก่ษา เปน็ต้น ผ้�ปกิครอง 
ชื่�วยสำอนเสำรมิจัากท่ำ�คณ่ครูสำอนในโรงเรย่นกลับมาสำู�การสำอนท่ำ�บา้น 
ซึ่่�งจัะเป็นการชื่�วยทำวนให้้นักเร่ยนได้้เกิด้ความกระจั�างและม่ความ
มั�นใจัในความรู้ท่ำ�ได้้รับมา คณีะกิรรมกิารส่ถืานศึกึิษาขั�นพ่�นฐาน 
เป็นสำ่�อกลางในการประสำานงาน และข่�าวสำาร ระห้ว�างครูในโรงเร่ยน
และผู้่ปกครองนักเร่ยน
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5. คว่ามกิ�าว่หน�าในกิารส่ร�างคว่ามรว่่มมอ่กัิบเครอ่ขา่ยในพ่�นทุ่�  ผู้่อำานวยการ
และค่ณครูสำามารถเป็นผู้่นำาทำางด้้านการจััด้การเร่ยนรู้ให้้แก�ผู้่อ่�นได้้ ผู้่ปกครองและ
ช่ื่มชื่นม่ความเชื่่�อมั�นในตัวผู้่สำอน

6. แนว่ทุางกิารบรหิารจัดูกิารโรงเรย่นให�ประส่บคว่ามส่ำาเรจ็ตัามกิรอบ
แนว่ทุางโครงกิาร TSQP ค่อ เน้นการม่สำ�วนร�วมทำก่ภาคสำ�วนด้้วยนวัตกรรม จิัตศ่ึกษา 
PBL และ PLC สำรา้งเครอ่ข่�ายการเรย่นรูร้�วมกันระดั้บโรงเรย่นในการปฏิิรูปการศ่ึกษา
แบบยั�งยน่ โด้ยผู้่บรหิ้ารเปล่�ยนวิธคิ่ด้ นำาวิธก่ารและนวัตกรรมเพื่่�อมาใช้ื่ในการบริห้าร
จััด้การศ่ึกษา เป็นนักเร่ยนรู้ สำามารถบริห้ารจััด้การศ่ึกษาแนวให้ม�ทัำนต�อการ
เปล่�ยนแปลงข่องสำงัคมโลก ครูเปล่�ยนวิธคิ่ด้ จััด้การเรย่นรู้แบบ Active Learning เป็น
นักเร่ยนรู้ พื่ัฒนาตนเองในวิชื่าชื่่พื่อย�างต�อเน่�อง ทัำนต�อการเปล่�ยนแปลงสำภาวการณ์
ข่องโลก สำร้างเคร่อข่�ายการเรย่นรู้ร�วมกันในการยกระดั้บศัึกยภาพื่การเร่ยนรู ้นักเรย่น 
ม่ศัึกยภาพื่ในการเร่ยนรู้ได้้เห้มาะสำมกับวัย ด้ำาเนินชื่่วิตด้้วยความพื่อเพื่่ยง 
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7. ภาพรว่มคว่ามส่ำาเรจ็ของกิารพัฒนาโรงเรย่นทัุ�งระบบของโรงเรย่น 
นักเร่ยนม่ความสำ่ข่และสำน่กในการเร่ยนรู้ ค่ณครูเป็นผู้่นำาทำางด้้านวิชื่าการ สำามารถ
สำร้างเคร่อข่�ายในการเร่ยนรู้ร�วมกันกับช่ื่มชื่นได้้อย�างเข่้มแข่็ง

8. ข�อจำากัิดูของกิารพัฒนาโรงเรย่น พบว่่า ตามปีการศ่ึกษา เม่�อนักเร่ยน
ม่การเล่�อนชื่ั�น ก็จัะต้องเริ�มมองปัญห้ากับนักเร่ยนท่ำ�เข่้ามาในปีการศ่ึกษาให้ม� เพื่ราะ
นักเร่ยนแต�ละคนแต�ละชื่ั�นปัญห้าท่ำ�พื่บจัะไม�เห้ม่อนกัน ซึ่่�งอาจัจัะเกิด้จัากสำภาพื่
แวด้ล้อมและการเล่�ยงดู้ข่องผู้่ปกครอง

9. กิ�าว่ต่ัอไปของกิารเปน็โรงเรย่นพฒันาตันเองของโรงเรย่น ค่อ การเป็น
โรงเร่ยนท่ำ�เป็นต้นแบบในการใชื่้นวัตกรรม จิัตศ่ึกษา PBL และPLC แก�ผู้่ท่ำ�สำนใจั
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โรงเรียน
ในสังกัด

รุ�นที ่1 และ รุ�นที ่2

รวม 636 โรงเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

องค�กรปกครองส� วนท�องถ่ิน 

ครอบคลุม 14 อําเภอ ใน 3 เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

จํานวน 41 โรงเรียน

กับกรณีศึกษาในโครงการ
โรงเรียนพัฒนาตนเองในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร�

เพือ่ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา ดําเนินงาน
กับเครอืข�ายร�วมพัฒนา 11 แห�ง  

Teacher and School Quality Program: TSQP

โครงการ

โรงเรียนพัฒนาตนเอง

ส� งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

รวม 23,177 คน
นักเรียน

258,280 คน
กระจายตัวใน

41 จังหวัด ทัว่ประเทศ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนท้ังระบบ

กระบวนการวิจัย ติดตาม ถอดบทเรียน

เพือ่การส่ือสารและขยายผล 
รูปแบบ

การดําเนินงาน

การพัฒน
โรงเรียน
ท้ังระบบ

ส� งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร
786 คน

นักเรียน
10,598 คน

นักเรียนยากจนพิเศษ
3,570 คน

3 เครอืข�าย
ร�วมพัฒนา

มูลนิธิเพือ่ทักษะแห�งอนาคต
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 10 แห�ง

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 19 แห�ง 

สํานักงานเขตพื้นทีป่ระถมศึกษาสุรินทร�เขต 2 
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 12 แห�ง  

ผลการ
ดําเนินงาน

• พัฒนาทักษะชีวิต, ศตวรรษที ่21 และใช�  DE สร�างการมสี� วนร�วมพัฒนา  
• เรียนรู� Active Learning ด�วยโครงงานนวัตกรรมเพือ่ชุมชน (CIP) 
 ใช� เครือ่งมอื OECD 
• พัฒนาครูแกนนําในโรงเรียน (Coach)  
• ระบบดูแลนักเรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ/ เยีย่มบ�าน 
• สร�างเครอืข�าย สภ.อําเภอสําโรงทาบ และ สพป.สุรินทร� เขต 1
• นักเรียนคิด วิเคราะห� อภิปราย ส่ือสาร และภูมิ�จในท�องถ่ิน

เช่ือมโยงระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหาร 
พัฒนาครู นักเรียน

Goal: ต้ังเป� าหมายโรงเรียนทีท่�าทาย

Info: ระบบสารสนเทศเพือ่การพัฒนาทีม่ปีระสิทธิภาพ

PLC: พัฒนาครูและผู�บริหารด�วย PLC 

Classroom: จัดการเรียนการสอน Active Learning 

ระบบดูแลช� วยเหลอืนักเรียนด�อยโอกาส/มคีวามต�องการพิเศษ

Network: สร�างเครอืข�ายเรียนรู�ระหว�างโรงเรียน หลายรูปแบบ

6 โรงเรียนกรณีศึกษา ในพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�

โรงเรียนบ�านตะเคยีนกูยวิทยา
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 1)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

ครู 15 คน
นักเรียน 347 คน 

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• มกีระบวนการบริหารแบบมสี� วนร�วม
• จัดการเรียนรู��มเดล 6 ข้ันตอน OECD + STEM
• ใช�การเรียนรู�แบบพึง่ตนเอง หรอื Black Box 
• ใช�  Q-info วิเคราะห�และจัดกลุ�มนักเรียนทีต่�องการช� วยเหลอืเร� งด�วน 
• นักเรียนมคีวามคิดสร�างสรรค� ยดืหยุ�น คิดนอกกรอบ วิเคราะห�เป็น 
 ใช� เทคโนโลย�ีด� มคีวามสุข 
• สร�างเครอืข�าย สพป.สุรินทร� เขต 2, รพ.สต.โพนครก 
 และ อบต.โพนครก

เน�นเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติจริง ให�ผู�เรียนคิด สังเคราะห� เช่ือมโยง 
สรุปความรู�ของตนเอง และประยุกต��ช��นชีวิตประจําวันได�

โรงเรียนบ�านโพนครก
อําเภอท� าตูม จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

ครู 15 คน
นักเรียน 226 คน 

ระยะต� อไป

เครอืข�ายร�วมพัฒนา

มูลนิธิเพือ่ทักษะแห�งอนาคต

ผลการ
ดําเนินงาน

• เน�นอิสระ บริหารจัดการแบบมสี� วนร�วมในการพัฒนาตนเอง
• จัดการเรียน Active Learning และประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs
• PLC ผู�บริหาร ครูระดับโรงเรียน ระดับช้ัน/กลุ�ม และระดับคู� (Buddy)
• มทุีนการศึกษา เช� น ทุนปัจจัยพื้นฐาน-ยากจนพิเศษ ทุนจาก พมจ.  
• เคลือ่นงานผ�าน PRASART MODEL เน�นผลทีค่รู นักเรียน และโรงเรียน 
• นักเรียนกระตือรอืร�น กล�าถาม แสดงความคิดเห็น ให�เหตุผลได� 
 และมคีวามสุข 
• สร�างเครอืข�าย รร.บ�านหนองคู, รร.บ�านอาจญา, ผู�ปกครอง 
 และ Buddy พัฒนางานสอน

สนับสนุนให�เกิดความเข�มแข็งของการพัฒนา
และสร�างเครอืข�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร�วมกัน

โรงเรียนบ�านน้ําเขยีว (น้ําเขยีววิทยาคม) 

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

นักเรียนยากจน 23 คน
ยากจนพิเศษ 151 คน

นักเรียนยากจน 30 คน
ยากจนพิเศษ 94 คน

นักเรียนยากจน 56 คน
ยากจนพิเศษ 92 คน

นักเรียนยากจน 44 คน
ยากจนพิเศษ 52 คน

นักเรียนยากจน 66 คน
ยากจนพิเศษ 241 คน

นักเรียนยากจน 41 คน
ยากจนพิเศษ 147 คน

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• จัดการเรียน Active Learning และประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs
• ครูประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs กลุ�มสาระคณิตศาสตร� 
 เกิด Best practice 
• นักเรียนมสี� วนร�วมในการเรียนการสอน กล�าแสดงออก 
• สร�างเครอืข�ายเรียนรู� PLC กับ รร.บ�านสําโรงประชารัฐ 
 และ รร.บ�านนาศรีสุข 
• ซ�อมเสริมเติมเต็มภาวะการเรียนรู�ถดถอย ให�เด็กอ� านได� คิดเลขเป็น 
• นักเรียนมปีฏิสัมพันธ�ระหว�างเพือ่น และกับครูดีข้ึน กล�าคิด แสดงออก

เพ่ิมการแลกเปลีย่นเรียนรู�ระหว�างครู 
เพือ่การพัฒนาต� อเน่ือง 

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - ประถมศึกษา 6

ระยะต� อไป

เครอืข�ายร�วมพัฒนา

สพป.สุรินทร� เขต 2 

โรงเรียนบ�านโชคนาสาม
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 3)

โรงเรียนบ�านเช้ือเพลิง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 3)เครอืข�ายร�วมพัฒนา

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา 

ครู 14 คน ครูอัตราจ�าง 1 คน

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - ประถมศึกษา 6 
ครู 23 คน

นักเรียน 368 คน

นักเรียน 186 คน

ครูและบุคลากร 32 คน

นักเรียน 343 คน 

ครูและบุคลากร 13 คน

นักเรียน 185 คน 

ผลการ
ดําเนินงาน

• ใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกิจกรรม Active Learning, 
 จิตศึกษา, บูรณาการ PBL, PLC
• ใช�ระบบ Q-Info พัฒนาผู�เรียน และสุขภาวะ 
• ครูม ีGrowth Mindset เป็นนักเรียนรู� และเป็นครูโค�ช 
• เด็กมทัีกษะ EF, Learning skill and Digital skill, 
 ทักษะในศตวรรษที ่21  
• มเีวทีแลกเปลีย่นเรียนรู�ระดับเขตพื้นที ่เป็นแหล�งดูงาน 
• สร�างชุมชนการเรียนรู� PLN เพือ่ดูแลช� วยเหลอืนักเรียน  

เป็นโรงเรียนพื้นทีแ่ห�งการเรียนรู�
และนวัตกรรมเต็มรูปแบบ

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• พัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21 ครูเปลีย่นเป็นโค�ช 
• จัดกิจกรรม Active Learning, จิตศึกษา, บูรณาการ PBL, PLC
• ชุมชนมรี�วมในการจัดการเรียนรู� เป็นวิทยากรภูมิปัญญา
• ผอ. ครู นักเรียน ผู�ปกครอง มส่ืีอกลางในการเช่ือมต� อกัน 
 เช� น Line TikTok, Youtube
• คัดกรองนักเรียนยากจน ลงพื้นทีช่� วยเหลอืเด็กกลุ�มเส่ียง
• ผู�ปกครองและชุมชนเช่ือมัน่ในตัวผู�สอน 

เป็นโรงเรียนต�นแบบการใช�
นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

ระยะต� อไป

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา 
การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ
ในพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�
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โรงเรียน
ในสังกัด

รุ�นที ่1 และ รุ�นที ่2

รวม 636 โรงเรียน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

องค�กรปกครองส� วนท�องถ่ิน 

ครอบคลุม 14 อําเภอ ใน 3 เขตพื้นทีก่ารศึกษา 

จํานวน 41 โรงเรียน

กับกรณีศึกษาในโครงการ
โรงเรียนพัฒนาตนเองในพื้นที่

จังหวัดสุรินทร�

เพือ่ลดความเหลือ่มล้ําทางการศึกษา ดําเนินงาน
กับเครอืข�ายร�วมพัฒนา 11 แห�ง  

Teacher and School Quality Program: TSQP

โครงการ

โรงเรียนพัฒนาตนเอง

ส� งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา

รวม 23,177 คน
นักเรียน

258,280 คน
กระจายตัวใน

41 จังหวัด ทัว่ประเทศ

กระบวนการพัฒนาคุณภาพ

โรงเรียนท้ังระบบ

กระบวนการวิจัย ติดตาม ถอดบทเรียน

เพือ่การส่ือสารและขยายผล 
รูปแบบ

การดําเนินงาน

การพัฒน
โรงเรียน
ท้ังระบบ

ส� งเสริมการพัฒนาครู
และบุคลากร
786 คน

นักเรียน
10,598 คน

นักเรียนยากจนพิเศษ
3,570 คน

3 เครอืข�าย
ร�วมพัฒนา

มูลนิธิเพือ่ทักษะแห�งอนาคต
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 10 แห�ง

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 19 แห�ง 

สํานักงานเขตพื้นทีป่ระถมศึกษาสุรินทร�เขต 2 
โรงเรียนเข�าร�วมโครงการ 12 แห�ง  

ผลการ
ดําเนินงาน

• พัฒนาทักษะชีวิต, ศตวรรษที ่21 และใช�  DE สร�างการมสี� วนร�วมพัฒนา  
• เรียนรู� Active Learning ด�วยโครงงานนวัตกรรมเพือ่ชุมชน (CIP) 
 ใช� เครือ่งมอื OECD 
• พัฒนาครูแกนนําในโรงเรียน (Coach)  
• ระบบดูแลนักเรียนทีม่คีวามต�องการพิเศษ/ เยีย่มบ�าน 
• สร�างเครอืข�าย สภ.อําเภอสําโรงทาบ และ สพป.สุรินทร� เขต 1
• นักเรียนคิด วิเคราะห� อภิปราย ส่ือสาร และภูมิ�จในท�องถ่ิน

เช่ือมโยงระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหาร 
พัฒนาครู นักเรียน

Goal: ต้ังเป� าหมายโรงเรียนทีท่�าทาย

Info: ระบบสารสนเทศเพือ่การพัฒนาทีม่ปีระสิทธิภาพ

PLC: พัฒนาครูและผู�บริหารด�วย PLC 

Classroom: จัดการเรียนการสอน Active Learning 

ระบบดูแลช� วยเหลอืนักเรียนด�อยโอกาส/มคีวามต�องการพิเศษ

Network: สร�างเครอืข�ายเรียนรู�ระหว�างโรงเรียน หลายรูปแบบ

6 โรงเรียนกรณีศึกษา ในพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�

โรงเรียนบ�านตะเคยีนกูยวิทยา
อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 1)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

ครู 15 คน
นักเรียน 347 คน 

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• มกีระบวนการบริหารแบบมสี� วนร�วม
• จัดการเรียนรู��มเดล 6 ข้ันตอน OECD + STEM
• ใช�การเรียนรู�แบบพึง่ตนเอง หรอื Black Box 
• ใช�  Q-info วิเคราะห�และจัดกลุ�มนักเรียนทีต่�องการช� วยเหลอืเร� งด�วน 
• นักเรียนมคีวามคิดสร�างสรรค� ยดืหยุ�น คิดนอกกรอบ วิเคราะห�เป็น 
 ใช� เทคโนโลย�ีด� มคีวามสุข 
• สร�างเครอืข�าย สพป.สุรินทร� เขต 2, รพ.สต.โพนครก 
 และ อบต.โพนครก

เน�นเรียนรู�ผ�านการปฏิบัติจริง ให�ผู�เรียนคิด สังเคราะห� เช่ือมโยง 
สรุปความรู�ของตนเอง และประยุกต��ช��นชีวิตประจําวันได�

โรงเรียนบ�านโพนครก
อําเภอท� าตูม จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

ครู 15 คน
นักเรียน 226 คน 

ระยะต� อไป

เครอืข�ายร�วมพัฒนา

มูลนิธิเพือ่ทักษะแห�งอนาคต

ผลการ
ดําเนินงาน

• เน�นอิสระ บริหารจัดการแบบมสี� วนร�วมในการพัฒนาตนเอง
• จัดการเรียน Active Learning และประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs
• PLC ผู�บริหาร ครูระดับโรงเรียน ระดับช้ัน/กลุ�ม และระดับคู� (Buddy)
• มทุีนการศึกษา เช� น ทุนปัจจัยพื้นฐาน-ยากจนพิเศษ ทุนจาก พมจ.  
• เคลือ่นงานผ�าน PRASART MODEL เน�นผลทีค่รู นักเรียน และโรงเรียน 
• นักเรียนกระตือรอืร�น กล�าถาม แสดงความคิดเห็น ให�เหตุผลได� 
 และมคีวามสุข 
• สร�างเครอืข�าย รร.บ�านหนองคู, รร.บ�านอาจญา, ผู�ปกครอง 
 และ Buddy พัฒนางานสอน

สนับสนุนให�เกิดความเข�มแข็งของการพัฒนา
และสร�างเครอืข�ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาร�วมกัน

โรงเรียนบ�านน้ําเขยีว (น้ําเขยีววิทยาคม) 

อําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 

นักเรียนยากจน 23 คน
ยากจนพิเศษ 151 คน

นักเรียนยากจน 30 คน
ยากจนพิเศษ 94 คน

นักเรียนยากจน 56 คน
ยากจนพิเศษ 92 คน

นักเรียนยากจน 44 คน
ยากจนพิเศษ 52 คน

นักเรียนยากจน 66 คน
ยากจนพิเศษ 241 คน

นักเรียนยากจน 41 คน
ยากจนพิเศษ 147 คน

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• จัดการเรียน Active Learning และประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs
• ครูประยุกต��ช�แบบ 5 STEPs กลุ�มสาระคณิตศาสตร� 
 เกิด Best practice 
• นักเรียนมสี� วนร�วมในการเรียนการสอน กล�าแสดงออก 
• สร�างเครอืข�ายเรียนรู� PLC กับ รร.บ�านสําโรงประชารัฐ 
 และ รร.บ�านนาศรีสุข 
• ซ�อมเสริมเติมเต็มภาวะการเรียนรู�ถดถอย ให�เด็กอ� านได� คิดเลขเป็น 
• นักเรียนมปีฏิสัมพันธ�ระหว�างเพือ่น และกับครูดีข้ึน กล�าคิด แสดงออก

เพ่ิมการแลกเปลีย่นเรียนรู�ระหว�างครู 
เพือ่การพัฒนาต� อเน่ือง 

โรงเรียนสนมศึกษาคาร
อําเภอสนม จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 2)

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - ประถมศึกษา 6

ระยะต� อไป

เครอืข�ายร�วมพัฒนา

สพป.สุรินทร� เขต 2 

โรงเรียนบ�านโชคนาสาม
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 3)

โรงเรียนบ�านเช้ือเพลิง
อําเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร� (สพป.สุรินทร� เขต 3)เครอืข�ายร�วมพัฒนา

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา 

ครู 14 คน ครูอัตราจ�าง 1 คน

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - มัธยมศึกษา 3 เปิดสอนระดับช้ันอนุบาล 2 - ประถมศึกษา 6 
ครู 23 คน

นักเรียน 368 คน

นักเรียน 186 คน

ครูและบุคลากร 32 คน

นักเรียน 343 คน 

ครูและบุคลากร 13 คน

นักเรียน 185 คน 

ผลการ
ดําเนินงาน

• ใช�หลักสูตรฐานสมรรถนะ จัดกิจกรรม Active Learning, 
 จิตศึกษา, บูรณาการ PBL, PLC
• ใช�ระบบ Q-Info พัฒนาผู�เรียน และสุขภาวะ 
• ครูม ีGrowth Mindset เป็นนักเรียนรู� และเป็นครูโค�ช 
• เด็กมทัีกษะ EF, Learning skill and Digital skill, 
 ทักษะในศตวรรษที ่21  
• มเีวทีแลกเปลีย่นเรียนรู�ระดับเขตพื้นที ่เป็นแหล�งดูงาน 
• สร�างชุมชนการเรียนรู� PLN เพือ่ดูแลช� วยเหลอืนักเรียน  

เป็นโรงเรียนพื้นทีแ่ห�งการเรียนรู�
และนวัตกรรมเต็มรูปแบบ

ระยะต� อไป

ผลการ
ดําเนินงาน

• พัฒนาทักษะในศตวรรษที ่21 ครูเปลีย่นเป็นโค�ช 
• จัดกิจกรรม Active Learning, จิตศึกษา, บูรณาการ PBL, PLC
• ชุมชนมรี�วมในการจัดการเรียนรู� เป็นวิทยากรภูมิปัญญา
• ผอ. ครู นักเรียน ผู�ปกครอง มส่ืีอกลางในการเช่ือมต� อกัน 
 เช� น Line TikTok, Youtube
• คัดกรองนักเรียนยากจน ลงพื้นทีช่� วยเหลอืเด็กกลุ�มเส่ียง
• ผู�ปกครองและชุมชนเช่ือมัน่ในตัวผู�สอน 

เป็นโรงเรียนต�นแบบการใช�
นวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC 

ระยะต� อไป

มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา 
การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ
ในพื้นทีจั่งหวัดสุรินทร�


