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การบริหารจัดการเงนิ
อุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค



สารบัญคำานำา

สวััสดีีครับั คณุครูั!
 
 วัารัสารัแบง่ปันั แลกเปัลี�ยน เรัยีนรูั� โครังการัจััดีสรัรัเงินอุดุีหนนุแบบ
มีเีง่�อุนไข: CCT เล่มีนี� จัะชวันคณุครูัมีารัว่ัมีเรัยีนรูั�เกี�ยวักับกรัะบวันการัคิดี 
หลักในการับรัหิารัจััดีการังบปัรัะมีาณต่่างๆ เพื่่�อุให�สามีารัถนำาเงินอุดุีหนนุ 
ส่วันขอุงโรังเรัยีนไปัจััดีกิจักรัรัมีพื่ัฒนานักเรัยีนทุุนเสมีอุภาคไดี�อุย่างมี ี
ปัรัะสทิุธิภิาพื่ หรัอุ่สง่เสรัมิี สนบัสนนุนกัเรัยีนไดี�อุย่างต่รังต่ามีควัามีต่�อุงการั 
เหมีาะสมีกับบรับิทุขอุงแต่่ละโรังเรัยีน แลกเปัลี�ยนมีุมีมีอุงจัากปัรัะสบ- 
การัณ์จัรังิขอุงคุณครูัเกี�ยวักับการัดีูแลฟููมีฟูักนักเรัยีนทุุนเสมีอุภาคให�
เติ่บโต่ไปัพื่รั�อุมีพื่ฒันาทัุกษะอุยา่งรัอุบดี�าน ภายในเล่มียงัอุดุีมีไปัดี�วัยสารัะ 
ควัามีรูั�มีากมีายทีุ�พื่รั�อุมีชว่ัยให�คณุครูัไดี�เปัดิีหเูปัดิีต่าผ่า่นส่�อุทีุ�นา่สนใจั และ 
เทุ่าทัุนอุงค์ควัามีรูั�ดีีๆ ทีุ�เกิดีข้�นใหมี่ทุุกวััน

ขอุบคุณครับั คุณครูั!
ทีุ�ชว่ัยกันสง่ต่่อุโอุกาสทุางการัศ้ึกษาให�นักเรัยีนทุนุเสมีอุภาค

กอุงทุนุเพื่่่อุควัามีเสมีอุภาคทุางการัศ้ึกษา (กสศึ.)



Update
ติดิติามข่่าวสาร

ถอดบทเรียน
จากกิจกรรมของกสศ.

ศึ.เกียรัติ่คุณ นพื่.ปัรัะเวัศึ วัะสี รัาษฎรัอุาวัุโส กล่าวัปัาฐกถาพื่ิเศึษ เรั่�อุง   
“ชีีวิิตกำำ�พล วัิชีรพล ชีี�ทิิศทิ�งอน�คตประเทิศไทิย” ในงาน  “๑๐๐ ปี ชี�ตกำ�ล 
กำำ�พล วัิชีรพล” ทีุ�สำานกังานหนงัสอุ่พิื่มีพ์ื่ไทุยรัฐั ไดี�กล่าวัข�อุสงัเกต่ขอุงต่นเอุงไวั� 
ไดี�อุย่างน่าสนใจัว่ัา ควัามีพื่ยายามีปัฏิิรูัปัการัศ้ึกษาขอุงปัรัะเทุศึไทุยทีุ�ผ่่านมีา 
ไมีป่ัรัะสบควัามีสำาเรัจ็ั เพื่รัาะเปัน็การัปัฏิิรูัปัอุงค์กรัทุางการัศ้ึกษา แต่่ไมีป่ัฏิิรูัปั 
มีโนทัุศึน์ (Concept) จันทุำาให�ปัรัะเทุศึไทุยอุ่อุนแอุ การัปัฏิิรูัปัการัศ้ึกษาทีุ�ไดี�ผ่ล 
จ้ังต่�อุงปัฏิิรูัปัมีโนธิรัรัมีเอุาชวิีัต่สถานการัณ์จัรังิเปั็นตั่วัตั่�ง ให�นักเรัยีนไดี�เรัยีน
รูั�จัากชวิีัต่ มีอุงเห็นควัามีเช่�อุมีโยงกับเศึรัษฐกิจั สังคมี สิ�งแวัดีล�อุมี สุขภาพื่
ปัรัะชาธิิปัไต่ย จิัต่ใจั วััฒนธิรัรัมี

การัเรัยีนรูั�นั�นแบง่ไดี�ถ้ง 6 รัะดัีบ คณุครูัสามีารัถอุอุกแบบให�นักเรัยีนไดี�ฝึกึฝึน
ทัุกษะเหล่านี�เพื่ิ�มีข้�นทีุละขั�นไปัเรั่�อุยๆ เพ่ื่�อุให�สามีารัถนำาควัามีรูั�ในห�อุงเรัยีนไปั
หาเลี�ยงชพีื่อุย่างสรั�างสรัรัค์ และอุยู่รัว่ัมีกับผู่�อุ่�นในสังคมีไดี�อุย่างปักติ่สุขไดี� 
ในอุนาคต่ 

ปฏิิรูปการศึกษาด้วยความคิด 
ใช้้ชี้วิตเป็นตัวตั�ง

‘‘การบริหารจัดการเงนิอุดหนุนในโรงเรียนของ 
คุณครูเป็นอย่างไร ต้องการความช่้วยเหลือใดบ้าง 

เกี่ยวกับการใช้้จ่ายเงนิอุดหนุนที่ได้รับจาก 
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา”

ประโยคคำาถาม?

กำสศ. จะคัดเลือกำควิ�มคิดเหน็ทีิน่่�สนใจไปเผยแพรใ่นสื่อต่�งๆ ของ กำสศ. ต่อไป

ส่งคำาตอบผ่านแบบฟอร์มน้ี

จำาได้

เขา้ใจ ทำาเป็น

วเิคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมนิ 

https://www.eef.or.th/tsqp4/?fbclid=IwAR39dhOSdPB7GY8tyn5d-01cW1XUASOVCmiPsj_qAxRgHlbaq1zceoazi3I
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โรงเรียนตัวอย่าง

เงินอุดุีหนนุนักเรัยีนทุนุเสมีอุภาค สว่ันขอุงโรังเรัยีนมีวัีัต่ถปุัรัะสงค์เพื่่�อุลดีควัามี 
เหล่�อุมีลำาทุางการัศ้ึกษาแก่นกัเรัยีนยากจันทีุ�สดุีในรัะบบการัศ้ึกษา จ้ังมีกีารักำาหนดี 
ให�นำาเงินเหล่านี�ไปัใช�จ่ัายให�เกิดีปัรัะสทิุธิภิาพื่สงูสดุี และไมีซ่้ำำาซ้ำ�อุนกับเงินอุดุีหนนุ 
อุ่�นๆ โดียกำาหนดีให�ใช�เปั็นค่าอุาหารัเช�า สำาหรับันักเรัยีนทุุนเสมีอุภาค รัะดัีบ
อุนบุาล-ปัรัะถมีศ้ึกษา และอุาหารัเช�า หรัอุ่อุาหารักลางวััน สำาหรับันกัเรัยีนทุนุ
เสมีอุภาค รัะดัีบมีัธิยมีศ้ึกษา รัวัมีถ้งค่าใช�จ่ัายสำาหรับัการัจััดีกิจักรัรัมีพื่ัฒนา
นกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาค 

ก่อุนทีุ�จัะไปัเรัิ�มีต่�นทุำาแผ่นการัใช�จ่ัายเงิน 
(ก.001) เรัาอุยากให�คณุครูัไดี�ทุบทุวัน
ควัามีรูั� ควัามีเข�าใจัเกี�ยวักับหลักการั
ในการัใช�งบปัรัะมีาณโดียทัุ�วัไปักันก่อุน

ใช�งบปัรัะมีาณเปั็นจุัดีตั่�งต่�นในการั 
วัางแผ่นทุำาสิ�งต่่างๆ ดี�วัยจัำานวันเงินทีุ� 
มีอีุยู ่ เปัน็เครั่�อุงมีอุ่ในการัจััดีสรัรัทุรัพัื่- 
ยากรัทีุ�มีอีุยูจ่ัำากัดีให�เกิดีปัรัะสทิุธิภิาพื่ 

ย้ดีการัพัื่ฒนาเป็ันหลักจััดีลำาดัีบควัามี
สำาคัญว่ัาอุะไรัควัรัมีาก่อุนหลัง ต่ามี
สถานการัณแ์ละควัามีจัำาเป็ัน

จััดีงบปัรัะมีาณลงในแผ่นงานอุย่าง
เหมีาะสมี ปัรัะเมิีนอุย่างสมีเหตุ่สมีผ่ล
ต่ามีควัามีเปั็นจัรังิ เพื่่�อุให�จััดีกิจักรัรัมี
ไดี�บรัรัลตุ่ามีเปัา้หมีายทีุ�ตั่�งไวั�

กำาหนดีช่วังเวัลาการัดีำาเนินงานทีุ�
สอุดีคล�อุงกับเป้ัาหมีายขอุงแผ่นงาน
ให�ไมี่สั�นหรัอุ่ยาวัจันเกินไปั และต่�อุง
ไมี่ล่มีควัามีย่ดีหยุ่นขอุงแผ่นทีุ�จัะทุำาให�
ปัรับัเปัลี�ยนไดี�ต่ามีสถานการัณ์

แต่่ละโรังเรัยีนยอุ่มีมีปีัจััจััยในการัคิดีสรั�างสรัรัค์หาวิัธิบีรัหิารัจััดีการัเงินทุนุเสมีอุภาค 
ส่วันขอุงโรังเรัยีนทีุ�แต่กต่่างกันไปั ข้�นอุยู่กับจัำานวันนักเรัยีนทุุนเสมีอุภาค ซ้ำ้�ง 
สง่ผ่ลต่่อุรูัปัแบบการัจััดีกิจักรัรัมี รัวัมีถ้งแนวัทุางในการัดีำาเนินงานทีุ�บางโรังเรัยีน 
เน�นการัต่่อุยอุดีทัุกษะขอุงนกัเรัยีนจัากสิ�งทีุ�มีอีุยู่เดิีมีในชมุีชน ขณะทีุ�บางโรังเรัยีน 
เน�นทัุกษะพื่่�นฐานในการัสรั�างอุาชพีื่ทีุ�เห็นผ่ลไดี�จัรังิ ซ้ำ้�งไมี่มีีคำาต่อุบต่ายตั่วัว่ัา 
วิัธิกีารัใดีไดี�ผ่ลมีากกว่ัา หรัอุ่ถกูต่�อุงไปักว่ัากัน ผู่�บรัหิารัโรังเรัยีน คณุครูั และ
นักเรัยีนในแต่่ละโรังเรัยีนทีุ�รัว่ัมีแรังรัว่ัมีใจักันเทุ่านั�นทีุ�เปั็นผู่�ให�คำาต่อุบไดี�ดีีทีุ�สดุี 

นี�ค่อุตั่วัอุย่างแนวัทุางการับรัหิารัจััดีการัเงินทุุนเสมีอุภาคขอุงโรังเรัยีนต่่างๆ 
ทัุ�วัปัรัะเทุศึไทุย 

โรังเรัยีนแห่งนี�มีีนโยบายชดัีเจันว่ัาเงินทุุนทีุ�โรังเรัยีนไดี�รับัมีาจัะต่�อุงบรัหิารัให�
ดีี ไมีใ่ชใ่ช�หายไปัอุย่างไรั�ปัรัะโยชน์ โดียเงินทุนุเสมีอุภาคทีุ�ไดี�รับัจัาก กสศึ. นำา
ไปัต่่อุยอุดีให�นักเรัยีนฝึกึทัุกษะอุาชพีื่ทีุ�เน�นควัามีหลากหลาย ขายไดี�จัรังิ เชน่
พื่บัผ่�ารูัปัสตั่ว์ั ทุำายาหมีอุ่ง ทุำานำายาล�างจัาน เพื่่�อุวัางขายในสหกรัณโ์รังเรัยีน
นำารัายไดี�จัากการัขายสินค�าฝึีมี่อุนักเรัยีนทุุนเสมีอุภาคเก็บไวั�ในบัญชเีงินฝึาก
ธินาคารั เพื่่�อุเปัน็ทุนุสำาหรับัเด็ีกหลังจับการัศ้ึกษา และทุางโรังเรัยีนยนิดีีเปิัดี
รับัเงินสนับสนุนจัากภาคเอุกชนเข�ามีาขยายผ่ลการัพื่ัฒนาทัุกษะอุาชพีื่ให�มีาก
ข้�นต่่อุไปั

ทุางโรังเรัยีนจััดีกิจักรัรัมี เปัดิีบ�านวิัชาการั เพื่่�อุเป็ันการัปัรัะชาสมัีพื่นัธิผ์่ลงาน
ขอุงโรังเรัยีน คณะครูั นักเรัยีน โดียให�นักเรัยีนไดี�อุอุกไอุเดีียทีุ�ต่นเอุงสนใจั ไมีว่่ัา
จัะเปัน็การัผ่ลิต่อุาหารั ขนมี อุาหารัพื่่�นเมีอุ่งต่่างๆ ทีุ�เคยไดี�ฝึกึฝึนมีาก่อุนหน�านี� 
นำาสินค�าขอุงแต่่ละชั�นเรัยีนมีาขายเอุงในกาดีหมีั�วัครัวััฮอุมี ผ่ลิต่ภัณฑ์์นั�นมีีทัุ�ง 
ไมี�กวัาดีจัากดีอุกหญ�า ไมี�กวัาดีจัากก�านมีะพื่รั�าวั โคมีไฟูสานสำาหรับัการั
ต่กแต่่ง ผ่ักอิุนทุรัยี์ ไปัจันถ้งบรักิารัตั่ดีผ่มีโดียนักเรัยีนเอุง ทุำาให�พื่วักเขามีอุง
เหน็ศัึกยภาพื่ในตั่วัเอุงจัากการัไดี�ลงมีอุ่ทุำากิจักรัรัมีทีุ�ต่รังกับควัามีสนใจั

ทุางโรังเรัยีนไดี�จััดีโครังการัฝึึกทัุกษะอุาชพีื่ให�นักเรัยีนตั่�งแต่่ชั�น มี.1 ผ่่านวิัชา 
การังานพื่่�นฐานอุาชพีื่ ต่ามีแนวัโน�มีทัุกษะแรังงานทีุ�มีอีุยู่ในจัังหวััดี อุาศัึยควัามี
รัว่ัมีมี่อุจัากผู่�ว่ัารัาชการัจัังหวััดี พื่าณิชย์จัังหวััดี หอุการัค�า เอุกชนทีุ�ปัรัะสบ
ควัามีสำาเรัจ็ัในพื่่�นทีุ� ฝึกึทัุกษะโดียวิัทุยาลัยการัอุาชพีื่ แบง่อุอุกเป็ัน 3 กลุ่มี ค่อุ
กลุ่มีเกษต่รักรัรัมี (ฝึึกปัลูกผ่ัก เลี�ยงไก่ไข่ เลี�ยงหมีู)   กลุ่มีช่างอุุต่สาหกรัรัมี  
ฝึึกทัุกษะงานเช่�อุมี งานก่อุสรั�าง งานปัรัะดิีษฐ์) และกลุ่มีทุ่อุงเทีุ�ยวั โรังแรัมี  
(ฝึกึการัทุำาอุาหารั การัต่�อุนรับันักทุ่อุงเทีุ�ยวั) โดียนำาเงินทุนุเสมีอุภาคทีุ�ไดี�รับัใน
แต่่ละภาคเรัยีนมีาหมีนุเวีัยนจััดีกิจักรัรัมีแต่่ละกลุ่มีทีุ�กล่าวัมีาข�างต่�น 

โรังเรัยีนแห่งนี�มีีนโยบายปัลูกฝัึงให�นักเรัยีนไดี�เรัยีนรูั�วิัชาชพีื่ต่ามีหลักปัรัชัญา
เศึรัษฐกิจัพื่อุเพื่ยีงมีาก่อุนแล�วัอุยา่งต่่อุเน่�อุง  โดียดีำาเนนิโครังการัเลี�ยงสตั่ว์ัเศึรัษฐกิจั 
และปัลูกพื่่ชเศึรัษฐกิจัควับคู่ไปักับการัสอุนทัุกษะอุาชพีื่ดี�วัยการัให�นักเรัยีน
ลงม่ีอุทุำาจัรังิ โดียรัายไดี�จัากการัจัำาหนา่ยจัะแบ่งเปัน็สอุงสว่ัน สว่ันแรักเก็บไวั�
เปัน็ต่�นทุนุซ้ำ่�อุพื่นัธ์ุิสตั่ว์ั พื่นัธุ์ิพื่ช่มีาเพื่าะเลี�ยง เพื่าะปัลกูเพื่ิ�มีเติ่มี อีุกสว่ันนำามีา
ปันัผ่ลให�นักเรัยีนทุนุเสมีอุภาคไดี�มีเีงินไวั�ใช�จ่ัายในแต่่ละวััน 

การัฝึึกทัุกษะอุาชพีื่ขอุงนักเรัยีนในโรังเรัยีนนี� เกิดีข้�นจัากทัุ�งควัามีสนใจัขอุง 
นักเรัยีนเอุง และต่ามีสถานการัณ์ปััจัจุับันขอุงสังคมี เชน่ การัทุำาธิงอีุสาน  
การัทุำากรัะเปัา๋ผ่�าลดีโลกรั�อุน การัทุำาสบูแ่ฟูนซ้ำ ีการัทุำากรัะติ่�บใสข่�าวัเหนยีวั เมี่�อุ
เกิดีโรัครัะบาดี COVID-19 ก็ไดี�มีกีารัปัรับัเปัลี�ยนมีาทุำาเจัลแอุลกอุฮอุล์ และ 
สเปัรัยฆ์่า่เช่�อุ กรัะบวันการัเหล่านี�ทุำาให�นักเรัยีนในโรังเรัยีนคอุย ติ่ดีต่ามีขา่วัสารั 
บ�านเมีอุ่งอุยูต่่ลอุดีเวัลา เพื่่�อุนำาข�อุมูีลมีาเสนอุในทีุ�ปัรัะชมุีว่ัาแต่่ละสปััดีาหค์วัรั
ผ่ลิต่อุะไรัอุอุกมีาต่อุบโจัทุยค์วัามีต่�อุงการัขอุงคนในทุ�อุงถิ�น 

คณุครูัไดี�สงัเกต่ควัามีสนใจัขอุงนักเรัยีนหลายคนว่ัาชอุบจัับปัลากัดีต่ามีทุ�อุงนา
รัะหว่ัางเดิีนทุางมีาโรังเรัยีนเปั็นปัรัะจัำา จ้ังชวันกันคิดีต่่อุยอุดีไปัถ้งการัทุำาเปั็น
อุาชพีื่ทีุ�เกิดีจัากควัามีสนใจัจัรังิๆ ขอุงนักเรัยีน จัากนั�นไดี�ติ่ดีต่่อุมีหาวิัทุยาลัย
รัาชภัฎนครัศึรัธีิรัรัมีรัาช เพื่่�อุแนะนำาการัเลี�ยงและเพื่าะพื่นัธิุป์ัลาทีุ�ถกูต่�อุง ให�
นกัเรัยีนไดี�เรัยีนรูั� และนำาไปัสรั�างอุาชพีื่ขอุงตั่วัเอุงไดี�ในอุนาคต่

โรงเรยีนบ้้านเนินรกั จังัหวััดเพชรบุ้ร ี

โรงเรยีนบ้้านไรวิ่ัทยา อำำาเภอำแม่ส่ะเรยีง จังัหวััดแม่ฮ่่อ่ำงสอำน

โรงเรยีนบ้้านสว้ัา อำำาเภอำบ้อ่ำเกลืือำ จังัหวััดน่าน

โรงเรยีนผาสกุประชานกุลูื จังัหวััดอำดุรธานี

โรงเรยีนชมุ่แพชนปูถััม่ภ์ อำำาเภอำชมุ่แพ จังัหวััดขอำนแก่น

โรงเรยีนวััดม่ะม่ว่ังสอำงต้้น อำำาเภอำเม่อืำงนครศรธีรรม่ราช 
จังัหวััดนครศรธีรรม่ราช 

ดีำาเนนิงานอุยา่งโปัรัง่ใส เก็บหลักฐาน 
การัรัับเงินจ่ัายเงินอุย่างเปั็นรัะบบ
บันทุ้กรัายละเอีุยดีทุุกการัใช�จ่ัาย 
อุยา่งรัอุบคอุบ เพื่่�อุการัต่รัวัจัสอุบย�อุน
กลับไดี�ทุกุขั�นต่อุน

แนวทางตวัอยา่งเพื�อสร้าง
เงื�อนไขสำาคญัให้เกดิขึ�นจริง

เรียบเรียงวธีิีคดิ 
กอ่นใช้้เงนิทนุเสมอภาค

กิจกรรมพัฒนานักเรียน
ทุนเสมอภาค ทำาอะไรดี

มีโครงการพัฒนา
นักเรียนอยู่แล้ว

สมทบโครงการ
เดิม ทั�งหมด

สมทบโครงการ
เดิม บางส่วน

เงินที�เหลือ

ยังไม่มีโครงการพัฒนา
นักเรียนมาก่อน

โครงการใหม่

เรียนรู้ทักษะหลากหลาย ขายได้เท่าไหร่ 
เก็บไว้เป็นทุนหลังเรียนจบ

ทำาจริง ขายจริง เปิดพื�นที�การเรียนรู �ให้
นักเรียนทุนเสมอภาค

ฝึกึทกัษะที�ธุีรกจิในพื�นที�ตอ้งการ 
จบไปมงีานทำาจริง

เรียนรู้เพาะเลี�ยง ลงมอืเพาะปลกูส่งขาย 
ไดเ้งนิปันผลทนัที

นำาภูมปัิญญาพัฒนาสู่ความตอ้งการ 
ของตลาด ตามสถานการณ์โลก 

สังเกตพฤตกิรรมนักเรียน
ตอ่ยอดความรู้ผา่นความร่วมมอื

ทบทวนความเข้าใจ

สมเหตุสมผล

ลำาดับความสำาคัญ

กำาหนดระยะเวลา

ใช้้งบประมาณเป็น
จุดตั�งต้น

ความโปร่งใส

ทำาไมก้วาด

อาหารพื�นบ้าน

ทำายาหมอ่ง

ตดัผม

ผา้รูปสัตว์

แกงสูตรพื�นบ้าน

โคมไฟสาน

ทำานำายาลา้งจาน

ปลกูผกัอนิทรีย์



Interview
คุยุกับคุณุีคุรู

“เร�ร้�ว่ิ�นักำเรียนย�กำจนเป็นยังไง ลำ�บ�กำแค่ไหน ต�องเจอ 
อะไรบ��ง แล�วิพอเร�ได�ม�เปน็คร้ก็ำอย�กำจะให�เด็กำๆ ได�ในสว่ินทีิ�
เร�ไม่เคยได� ได�ลงมือทิำ�กิำจกำรรม ได�เรยีนร้�อย่�งหล�กำหล�ยทีิ�
เร�ไม่เคยได�ทิำ�ในตอนนั�น”

ครูนุ้ย 
นิภาภรณ์ น่ิมนวล
คุรูที่ี�เช่ื่�อว่าสิ�งเล็็กๆ คุ่อพลั็งที่ี�จะ
นำำาไปสู่การเปล็ี�ยนำแปล็ง

ครูันุ�ย-นิภาภรัณ์ นิ�มีนวัล เปัน็ครูัผู่�ชว่ัยบรัรัจุัใหมีข่อุงโรังเรัยีนวััดีหนอุงกรัะบอุก
จัังหวััดีรัะยอุง ทีุ�แมี�ว่ัาจัะเพื่ิ�งเข�ามีาทุำาหน�าทีุ�ไดี�ไมีน่าน แต่่มีคีวัามีตั่�งใจัอุยากจัะ
ชว่ัยผ่ลักดัีนเด็ีกทีุ�ยากไรั�ให�ไดี�รับัทุุนอุุดีหนุนจัากกสศึ. เพื่รัาะเคยเปั็นนักเรัยีน 
ทุุนยากจันมีาก่อุนจ้ังเข�าใจัควัามีรูั�ส้กขอุงเด็ีกกลุ่มีนี� ซ้ำ้�งก่อุนหน�านี�โรังเรัยีนไมี่
ไดี�เข�ารัว่ัมีโครังการัจััดีสรัรัเงินอุุดีหนุนนักเรัยีนทุุนเสมีอุภาค ขอุงกอุงทุุนเพื่่�อุ
ควัามีเสมีอุภาคทุางการัศ้ึกษา เพื่รัาะเคยกลัวัควัามียุ่งยากขอุงรัะบบและควัามี
หลายขั�นต่อุนขอุงการัทุำางาน จันกรัะทัุ�งครูันุ�ยไดี�รับัหน�าทีุ�ดีูแลกลุ่มีนักเรัยีน
ยากจันพิื่เศึษจ้ังลอุงเสนอุต่่อุผู่�อุำานวัยการัโรังเรัยีนว่ัาอุยากจัะจััดีกิจักรัรัมีให�
เด็ีก แมี�ว่ัาจัะยงัไม่ีมีั�นใจันกั แต่่ก็มีุง่มัี�นทีุ�จัะลงมีอุ่ทุำา

ครูันุ�ยบอุกจุัดีเรัิ�มีต่�นขอุงการัทุำางานนี�ว่ัา เรัิ�มีจัากควัามีไมีรู่ั�อุะไรัเลย ต่�อุงเรัยีน
รูั�ใหมีทัุ่�งหมีดีดี�วัยการัเข�าไปัอุบรัมีในรัะบบ นั�งฟูงัไปัดี�วัย จัดีไปัดี�วัย จัากนั�นจ้ัง
ไปัปัรัก้ษารัว่ัมีกับผ่อุ. และครูัทุ่านอุ่�นๆ เพื่่�อุชว่ัยกันเสนอุกิจักรัรัมีทีุ�จัะจััดีข้�นดี�วัย
จัำานวันงบปัรัะมีาณทีุ�จัะไดี�รับั เม่ี�อุไดี�รับัทุนุอุดุีหนนุในสว่ันขอุงโรังเรัยีนก็ไดี�ผ่ดุี 
กิจักรัรัมีต่่างๆ อุย่างต่่อุเน่�อุง เพื่่�อุต่�อุงการัให�เด็ีกไดี�เรัยีนรูั�ทัุกษะอุาชพีื่อุย่าง
หลากหลายทีุ�จัะเปัน็พื่่�นฐานให�เด็ีกในรัะดัีบชั�นปัรัะถมีศ้ึกษา เชน่ กิจักรัรัมีหนอุง
กรัะบอุกบารัเ์บอุรั ์ และกิจักรัรัมีต่�นไมี�ขอุงฉััน ทีุ�เกิดีข้�นจัากทุนุอุดุีหนนุขอุงกสศึ. 
ทีุ�ไดี�รับัในเทุอุมีแรัก

เริ�มจากศนูย์

เลก็น้อย
แตห่ลากหลาย

หนอุงกรัะบอุกบารัเ์บอุรัเ์ปัน็กิจักรัรัมีแรักทีุ�ครูันุ�ยไดี�ลงมีาทุำา เพื่รัาะเม่ี�อุไดี�เข�ามีา 
สอุนเทุอุมีแรักก็เห็นว่ัาเด็ีกๆ ผ่มียาวั เมี่�อุพืู่ดีคุยกับผ่อุ. จ้ังไดี�ทุรัาบว่ัา เด็ีก
ส่วันใหญ่มีีพื่่�นฐานครัอุบครัวััยากจัน มีีเงินใช�เพื่ียงพื่อุสำาหรับัเรั่�อุงจัำาเปั็นอุ่�นๆ  
เทุ่านั�น รัวัมีทัุ�งผู่�ปักครัอุงก็ไมีม่ีเีวัลาดีแูล เพื่รัาะมีอีุาชพีื่รับัจั�างหรัอุ่ทุำางานโรังงาน 
ทุำาให�ต่�อุงกลับบ�านด้ีกบ�าง เป็ันต่�น จ้ังกำาเนดิีกิจักรัรัมีนี� เพื่่�อุอุยา่งน�อุยเด็ีกจัะ
ไดี�มีทีุรังผ่มีทีุ�ถกูรัะเบียบ และชว่ัยแบ่งเบาภารัะบางสว่ันให�กับผู่�ปักครัอุง

เน่�อุงจัากรัะยอุงถ่อุว่ัาเปัน็จัังหวััดีทีุ�มีกีารัทุำาอุาชพีื่การัเกษต่รั ทุำาไรั ่ทุำาสวันเปัน็
ปักติ่อุยูแ่ล�วั โรังเรัยีนจ้ังปัิ� งไอุเดีียจััดีกิจักรัรัมีต่�นไมี�ขอุงฉัันข้�นเป็ันกิจักรัรัมีทีุ�สอุง 
เพื่่�อุเปั็นการัสอุนเสรัมิีเรั่�อุงการัเพื่าะชำาให�กับเด็ีกๆ โดียกิจักรัรัมีนี�ไมี่ต่�อุงใช�งบ
ปัรัะมีาณมีากนัก เพื่รัาะทีุ�โรังเรัยีนมีคีรูัทีุ�มีคีวัามีรูั�ดี�านการัเกษต่รัสอุนไดี�อุยูแ่ล�วั 
รัวัมีทัุ�งยังมีีการัพื่าเด็ีกไปัเรัียนรูั�กับชุมีชนซ้ำ้�งให�ควัามีรั่วัมีมี่อุอุย่างแข็งขัน  
เงินอุุดีหนุนส่วันขอุงโรังเรัยีน จ้ังไดี�นำาไปัใช�ซ้ำ่�อุพื่วักอุุปักรัณ์สำาหรับัการัเพื่าะ
ปัลกูต่�นไมี�อุยา่งเต็่มีทีุ�

“เร�มีชีุมชีนตัวิอย่�งทีิ�ชีื�อว่ิ� ‘ชีุมชีนเข�มแข็งบ��นทิ��ยโขด’ จังหวัิดระยอง ทีิ�ให�ควิ�ม 
ชีว่ิยเหลือเร�ดีม�กำ ตอนทีิ�ไปศกึำษ�แหล่งเรยีนร้�เกีำ�ยวิกัำบกำ�รเพ�ะกำล��ไม� เข�ก็ำมอีปุกำรณ์์ 
ให�หมดเลย และยังไม่คิดค่�วิิทิย�กำร ทิำ�ให�เด็กำๆ ได�เรยีนร้�เต็มทีิ�โดยทีิ�ไม่ต�องเสียค่�
วิิทิย�กำรหรอือื�นๆ เด็กำก็ำจะได�เรยีนร้�เกีำ�ยวิกัำบกำ�รปลก้ำต�นไม�กำ�รเพ�ะชีำ� โดยทีิ�โรงเรยีน 
มีล�นเพ�ะชีำ�กำล��ไม�ให�เด็กำลงไปทิำ�กิำจกำรรมกัำบคร้ทีิ�มีควิ�มร้� เด็กำก็ำได�ไปปล้กำเรื�อยๆ 
ในชีั�วิโมงลดเวิล�เรียนคร้ก็ำจะพ�เด็กำไปทิำ�กิำจกำรรม ผลผลิตทีิ�ได�มีทัิ�งไม�ธรรมชี�ติ  
ไม�ประดับ รวิมทัิ�งผักำต่�งๆ ซึ่ึ�งบ�งสว่ินก็ำได�นำ�ไปข�ยให�กัำบคร้ในโรงเรยีน บ�งสว่ินก็ำให�
เด็กำนำ�กำลับบ��นไปดแ้ลต่อ และบ�งสว่ินก็ำนำ�ม�ประดับตกำแต่งสวินทีิ�โรงเรยีนต่อไป”

โดีนัทุจิั�วัเปั็นกิจักรัรัมีทีุ�ไดี�รับัการัต่อุบรับัดีีมีาก เด็ีกส่วันใหญ่ให�ควัามีสนใจั 
เพื่รัาะเปัน็กิจักรัรัมีทีุ�สนุก เด็ีกๆ ทุำาไดี�ไมีย่าก เด็ีกชั�นปัรัะถมีต่�นก็ทุำาไดี� และไดี�
ลงม่ีอุทุำาเอุงทุกุขั�นต่อุน โดียเป็ันกิจักรัรัมีทีุ�ทุำาให�เด็ีกๆ ไดี�เรัยีนรูั�การัชั�งต่วังวััดี 
การัฝึกึสมีาธิิ การัใช�กล�ามีเน่�อุมีอุ่ เปัน็ต่�น ครูันุ�ยเสรัมิีว่ัา ตั่�งใจัจัะต่่อุยอุดีกิจักรัรัมี
นี�ในเทุอุมีถัดีไปั ให�กลุ่มีเด็ีกนักเรัยีนทุุนอุุดีหนุนไดี�ทุำาขายภายในโรังเรัยีนใน
รัาคาถกูเป็ันจุัดีเรัิ�มีต่�นก่อุน เพื่่�อุให�เพื่่�อุนนกัเรัยีนมีาซ้ำ่�อุกินไดี�ทุกุคน

ลกูหมีอุ่นเปัน็ผ่ลไมี�ทุ�อุงถิ�นขอุงจัังหวััดีรัะยอุง ครูันุ�ยเล่าว่ัาทีุ�บ�านขอุงเด็ีกบางคน 
มีกีารัปัลกูลกูหมีอุ่นไวั� บางคนก็นำาไปักิน บางคนก็ทิุ�ง เพื่รัาะไมีรู่ั�วิัธิกีารันำาไปั
แปัรัรูัปัเพื่่�อุเพื่ิ�มีมีูลค่า การัแปัรัรูัปัลูกหมี่อุนจ้ังเปั็นอีุกหน้�งกิจักรัรัมีทีุ�โรังเรัยีน
จััดีข้�น และตั่�งใจัจัะให�เด็ีกไดี�เรัยีนรูั�ทุุกขั�นต่อุน ตั่�งแต่่การันำาลูกหมี่อุนมีาต่�มี  
การัคั�นนำาลกูหมีอุ่น แล�วันำามีาใสส่ว่ันผ่สมีต่่างๆ เพื่่�อุแปัรัรูัปัเปัน็ไอุศึกรัมีีเกล็ดี
นำาแข็ง ให�เด็ีกไดี�ปัั� นไอุศึกรัมีีดี�วัยตั่วัเอุง ในอุนาคต่ทุางโรังเรัยีนตั่�งใจัจัะทุำา 
ซ้ำุ�มีต่�นหมี่อุนโดียต่่อุยอุดีมีาจัากกิจักรัรัมีต่�นไมี�ขอุงฉััน เพื่่�อุจัะไดี�นำาผ่ลผ่ลิต่ 
มีาใช�ในกิจักรัรัมีนี�โดียไมี่ต่�อุงซ้ำ่�อุหา และยังทุำาให�เกิดีควัามียั�งย่นขอุงโครังการั 
มีากข้�นดี�วัย

นอุกจัากกิจักรัรัมีเหล่านี�ทีุ�ไดี�จััดีทุำาข้�นแล�วั ครูันุ�ยยงัไดี�เต่รัยีมีจััดีกิจักรัรัมีอุ่�นๆ ไวั�
ให�เด็ีกกลุม่ีนี�ไดี�เรัยีนรูั�อีุก ทัุ�งกิจักรัรัมีการัทุำานำายาทุำาควัามีสะอุาดี กิจักรัรัมีการั
ทุำาเส่�อุมีดัีย�อุมี แต่่เพื่รัาะปัญัหาการัจััดีการัเวัลาทีุ�ไม่ีพื่อุเพีื่ยงจ้ังไดี�เล่�อุนกิจักรัรัมี
ไปัจััดีในปักีารัศ้ึกษาหน�า

ผ่ลลัพื่ธ์ิขอุงการัจััดีกิจักรัรัมีก็ไม่ีใชเ่พื่ยีงทัุกษะและควัามีรูั�ทีุ�เด็ีกจัะไดี�รับั แต่่เรั่�อุง 
ควัามีสัมีพื่ันธ์ิรัะหว่ัางครูักับนักเรัยีนก็เปัลี�ยนแปัลงไปัในทุางทีุ�ดีีข้�นดี�วัยครูันุ�ย
เล่าให�ฟัูงถ้งเด็ีกกลุ่มีนี�ทีุ�ไดี�รับัทุนุอุดุีหนนุว่ัา 

แนวัคิดีการัจััดีกิจักรัรัมีพัื่ฒนาทัุกษะชวิีัต่ ทัุกษะอุาชพีื่ขอุงโรังเรัยีนวััดีหนอุงกรัะบอุก 
ค่อุควัามีต่�อุงการัทีุ�จัะให�เด็ีกๆ ไดี�สะสมีควัามีรูั�ทีุละเล็กทีุละน�อุย แต่่หลากหลาย
เพื่่�อุชว่ัยให�เด็ีกไดี�เรัยีนรูั�ว่ัาต่นเอุงสนใจัอุะไรั ชอุบอุะไรั ถนัดีอุะไรั แมี�ว่ัาใน
อุนาคต่เด็ีกอุาจัจัะไม่ีไดี�ไปัปัรัะกอุบอุาชพีื่ต่ามีแบบทีุ�ครูัพื่าจััดีกิจักรัรัมีแต่่เด็ีก 
ก็จัะยังมีีควัามีรูั�และทัุกษะติ่ดีตั่วัเปั็นพื่่�นฐานทีุ�สามีารัถนำาไปัต่่อุยอุดีไดี�รัวัมีทัุ�ง
ไดี�สำารัวัจัและค�นหาควัามีสนใจัขอุงต่นเอุงดี�วัย ในเทุอุมีต่่อุมีาเม่ี�อุทุางโรังเรัยีน
ไดี�รับัเงินอุุดีหนุนมีากข้�น จ้ังไดี�คงกิจักรัรัมีเดิีมีไวั�เพื่่�อุสานต่่อุให�ต่่อุเน่�อุง และ
เพื่ิ�มีกิจักรัรัมีอุ่�นๆ เข�ามีาอีุก เชน่

หนองกระบอกบาร์เบอร์

ตน้ไมข้องฉััน

โดนัทจิ�ว

แปรรูปลูกหมอ่น

เลก็น้อย
แตย่ิ�งใหญ่

วธีิีคิดแบบครูนุ้ย

เพื่รัาะเคยเป็ันนกัเรัยีนทุนุยากจันมีาก่อุน ครูันุ�ยจ้ังเข�าใจั 
ควัามีรูั�ส้กขอุงเด็ีกทีุ�ขาดีแคลนเชน่กัน และควัามีรูั�ส้ก 
มุ่ีงมีั�นทีุ�จัะจััดีกิจักรัรัมีเพื่่� อุพื่ัฒนาทัุกษะชีวิัต่ทัุกษะ
อุาชพีื่ให�กับเด็ีกก็เกิดีจัากการัลอุงเอุาตั่วัเอุงไปัแทุนใน
มีมุีมีอุงขอุงเด็ีกๆ ว่ัา พื่วักเขาขาดีอุะไรั แล�วัจ้ังเข�าไปั
เติ่มีเต็่มีให�ในสว่ันนั�น 

“จัะมีสีกักี�คนทีุ�ไดี�ทุำาหน�าทีุ�อุยา่งเอ็ุง” เปัน็คำาทีุ�พื่อุ่พูื่ดี 
กับครูันุ�ยเมี่� อุเล่าเรั่� อุงการัทุำาโครังการัคัดีกรัอุง
นักเรัยีนยากจันให�ฟูัง ทุำาให�ครูันุ�ยอุ้�งไปัสักครูั ่ ก่อุน
จัะเหน็ดี�วัยกับสิ�งทีุ�พื่อุ่พูื่ดีว่ัาเป็ันเรั่�อุงจัรังิ ทีุ�จัะมีสีกักี�
คนในปัรัะเทุศึไดี�ทุำาหน�าทีุ�เปั็นเบ่�อุงหลังคอุยชว่ัยเหล่อุ
เด็ีกๆ ให�มีชีวิีัต่ทีุ�ดีีข้�น และไดี�เปัน็หน้�งในกลุ่มีครูัทีุ�ชว่ัย
ผ่ลักดัีนเด็ีกให�อุอุกเดิีนไปัสูอุ่นาคต่ทีุ�ดีีกว่ัาเดิีมี

เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภาคภมูใิจในสิ�งที�ไดท้ำา

จากเด็กที�ไม่กล้าพูดคุย เป็นเด็กนิ�งๆ 
เมื�อได้ทำากิจกรรมก็มีความสนใจ วิ�งเข้ามาหา 

เข้ามากอดเรา เล่นกับเรา ยิ�มแย้มแจ่มใสมากขึ�น

บ�งคนก็ำจะเข��ม�สอบถ�มว่ิ� คร้คะ วัินนี�จะมกิีำจกำรรมอะไรให�ทิำ� จะทิำ�กิำจกำรรมวัินไหน
คะคร้ เพร�ะเข�ร้�สกึำตื�นเต�นและอย�กำจะเข��รว่ิมกิำจกำรรมม�กำ”

นอุกจัากนี� ในฐานะครูัปัรัะจัำาชั�น ครูันุ�ยยงัยกตั่วัอุยา่งถ้งเด็ีกทีุ�ไดี�รับัทุนุเสมีอุภาค 
ว่ัาเด็ีกคนนี�พื่่อุขอุงเขาเปั็นพื่นักงานเก็บขยะขอุงอุบต่. ในครัอุบครัวััมีีผู่�สูงอุายุ
อุาศัึยอุยูด่ี�วัย แสดีงว่ัาควัามีเปัน็อุยูก็่จัะไมีค่่อุยดีีนกั แมี�ว่ัาทุนุเสมีอุภาคทีุ�เด็ีกไดี�
รับัอุาจัจัะไมีไ่ดี�มีาก และไม่ีเพื่ยีงพื่อุถ้งขนาดีเปัลี�ยนแปัลงชวิีัต่ควัามีเป็ันอุยู่ขอุง
เด็ีกและครัอุบครัวััไดี�ในทัุนทีุ แต่่สิ�งหน้�งทีุ�ครูันุ�ยสมัีผ่สัไดี�ค่อุ นักเรัยีนทุนุเสมีอุ
ภาคตั่�งใจัเรัยีนมีากข้�น และเข�ากับเพื่่�อุนไดี�ดีีข้�นกว่ัาเดิีมี

“ในตอนเย็นหลังหมดค�บเรยีน แม�ว่ิ�เด็กำคนอื�นๆ จะกำลับบ��นกัำนหมดแล�วิ และพ่อเข�
ก็ำม�รบัแล�วิ เข�ก็ำจะให�พ่อรอก่ำอน เพร�ะเข�จะอย้่ทิำ�กำ�รบ��นต่อกัำบคร้จนเสรจ็ เมื�อ
ก่ำอนเข�จะอ่อนวิิชี�คณิ์ตศ�สตรม์�กำ แต่เพร�ะชีว่ิงเย็นคร้ได�สอนให�เข�เพิ�มเติมอีกำ เข�
ก็ำตั�งใจจนเข�เริ�มเข��ใจ และส�ม�รถสอนเพื�อนทีิ�เปน็นักำเรยีนกัำมพช้ี�ทีิ�เพิ�งย��ยม�ใหม่
ให�ทิำ�โจทิย์ได� แล�วิตอนทีิ�อย้ป่.2 เข�จะเปน็คนนิ�งๆ บ�งทีิก็ำเจอเข�ร�องไห� แต่เมื�อม�
อย้่กัำบคร้ในชีั�นป.3 เข�ก็ำดีขึ�น มีเพื�อนสนิทิ เข��กัำบเพื�อนได�ดี แล�วิก็ำเรยีนได�ดี ก็ำดีขึ�นใน
หล�ยๆ ด��น”

ลำาพัื่งเพีื่ยงแค่ทุนุอุดุีหนนุทีุ�ไดี�รับัจัาก กสศึ.อุาจัจัะไม่ีสามีารัถสง่ผ่ลแก�ไขปััญหา
ควัามีเหล่�อุมีลำาทุางโอุกาสและการัศ้ึกษาไดี�อุยา่งมีปีัรัะสทิุธิภิาพื่ หากไมีม่ีคีรูัทีุ� 
คอุยอุทิุุศึต่นเพื่่�อุชว่ัยเหล่อุเด็ีกๆ เหล่านี�

”

”

“เด็กำทีิ�ตัวิเล็กำๆ ยังตัดไม่ได� ก็ำให�ชีว่ิยหยิบจับ ให�ชีว่ิยกำวิ�ดเก็ำบ ทิำ�ควิ�มสะอ�ดไปก่ำอน 
ส่วินเด็กำโตทีิ�เข�ตัดผมได�ก็ำม�เรียน ฝึึกำกำ�รตัดไปเรื�อยๆ ไม่ได�ม�เรียนแล�วิจบไป 
ครั�งเดียวิ แต่เร�ยังให�เด็กำม�ฝึกึำทิำ�ซึ่ำ�เรื�อยๆ”

จัากชว่ังแรักๆ ทีุ�ครูัจัะเปัน็คนตั่ดีให� ต่อุนนี�เด็ีกๆ ทีุ�อุยู่ชั�น ปั.5 ปั. 6 ก็เรัิ�มีตั่ดีทุรัง
นกัเรัยีนให�เพื่่�อุนๆ ในโรังเรัยีนไดี�แล�วั โดียการัสอุนจัะเป็ันการัปูัพื่่�นฐานเรัิ�มีต่�น
ตั่�งแต่่การัสะบัดีม่ีอุ และการัใช�อุปุักรัณ์ชา่งต่่างๆ ครูันุ�ยยงัมีอุงไปัถ้งอุนาคต่ว่ัา 
เมี่� อุเด็ีกโต่ข้�นไปัควัามีรูั�เรั่�อุงการัตั่ดีผ่มีนี�จัะติ่ดีตั่วัเด็ีกๆ ไปัใช�ในชวิีัต่จัรังิไดี� 
ไมี่มีากก็น�อุย

เราเชิ้ญวิทยากรมา ครูก็ไปเรียนด้วย ในช่้วงตอนเย็น
หลังเลิกเรียน เราก็จะให้เด็กๆ มาฝึึก มาเรียน

”

”

ครูทุกท่านจึงเป็นกุญแจสำาคัญที�จะปลดพันธีนาการ 
ความยากลำาบากให้เด็กได้อย่างเข้าถึงและเข้าใจ 

อย่างที�ครูนุ้ย และครูตัวเล็กๆ ทั�วประเทศกำาลังร่วมกัน
เพื�อแก้ปัญหาที�ยิ�งใหญ่อยู่

”

”



Lesson 
Learned
เรียนำอยา่งคุรู

- Ziad K. Abdelnour 
นกัการัเงิน การัลงทุนุ 
ชาวัเลบานอุน-อุเมีรักัิน

Never measure your life
by possessions. Measure 
it by the hearts you’ve 
touched, the smiles you 
created and the love you 
shared.

อยา่วดัคา่ชี้วติดว้ยทรัพย์
สมบัต ิแตว่ดัดว้ยหัวใจที�
คณุไดสั้มผสั ดว้ยรอยยิ�ม
ที�คณุสร้างขึ�น และดว้ย
ความรักที�คณุแบ่งปัน

หนังส่อุทีุ�มีีเปั้าหมีายสรั�าง ‘ควัามีเบิกบาน’ ในห�อุงเรัยีน 
เพื่รัาะควัามีสุขขอุงครูัและควัามีสนุกสนานขอุงนักเรัยีน
ค่อุเคล็ดีลับสำาคัญทีุ�ทุำาให�รัะบบการัศ้ึกษาขอุงฟูินแลนด์ี
ปัรัะสบควัามีสำาเรัจ็ั หนงัสอุ่เล่มีนี�ไมีไ่ดี�จัะบอุกว่ัาทุำาอุย่างไรั 
แล�วัจัะถอุดีแบบอุอุกมีาเปั็นโรังเรัียนเช่นฟูินแลนด์ี 
แต่่จัะแบ่งปัันวิัธิีอัุนเรัยีบง่ายนำาไปัปัรัะยุกต์่ไดี�จัรังิว่ัาจัะ
สรั�างควัามีเบิกบานในห�อุงเรัยีนให�มีากข้�นไดี�อุย่างไรั

Teach Like Finland: 
สอนฟิน เรียนสนุก สไตล์ฟินแลนด์
เขียน: Timothy D. Walker 
แปัล: ทิุพื่ย์นภา หวันสรุัยิา 
สำานักพื่ิมีพื่์: Bookscape

ตั้วัอำยา่งคลัืงควัาม่รูส้นกุๆ แลืะสื�อำสาระบั้นเทิงสรา้งแรงบั้นดาลืใจัที�นา่สนใจั 
เพื�อำเพิ�ม่เติ้ม่ศักยภาพการเรยีนการสอำนให้กับ้คุณครูทุกท่าน

”

”

เรั่�อุงรัาวัขอุงครูัสาวับรัรัจุัใหมีห่มีาดี ผู่�อุทิุุศึกำาลังกาย กำาลังใจัขอุงเธิอุให�แก่การั
ทุลายควัามีขัดีแย�งจัากควัามีแต่กต่่างทุางเช่�อุชาติ่ นอุกจัากปััญหาในห�อุงเรัยีน
ทีุ�ต่�อุงแก�ไข ยังรัวัมีถ้งปัญัหาภายในครัอุบครัวััและชมุีชนทีุ�เด็ีกต่�อุงเผ่ชญิ เธิอุ
พื่ยายามีจัะพื่านักเรัยีนข�ามีผ่่านปััญหาเหล่านั�นไปัไดี�ดี�วัยสมีุดีไดีอุารัี�เล่มีเล็กๆ 
และอุดุีมีการัณอั์ุนยิ�งใหญข่อุงควัามีเป็ันครูั หนงัจัากเรั่�อุงจัรังิทีุ�จัะสง่ต่่อุกำาลังใจั
ให�กับครูัผู่�เสยีสละทุกุทุ่าน

พื่็อุดีแคสต์่จัากครูัรุัน่ใหมี่ไฟูแรังทีุ�เปั็นทัุ�งแอุดีมีินเพื่จั Teachdent Share 
และ Teachdent Story พื่็อุดีแคสต์่ทีุ�ส่งต่่อุเทุคนิคการัจััดีชั�นเรัยีนและแรัง
บันดีาลใจัให�ครูัไทุยทุุกคน แบ่งปัันควัามีรูั�จัากการัอุ่านหนังส่อุและบทุควัามี
ต่่างๆ เกี�ยวักับการัสอุนมีาสรุัปัให�ฟูังแบบเข�าใจัง่ายและชว่ัยทุำาให�การัศ้ึกษา
ไทุยเปั็นเรั่�อุงน่าสนุกมีากข้�น

เว็ับไซ้ำต์่สง่ต่่อุแรังบนัดีาลใจัดีีๆ ขอุงครูัดี�วัยกันจัากทัุ�วัปัรัะเทุศึ ผ่า่นบทุสมัีภาษณ ์
ทีุ�สะทุ�อุนปัรัะสบการัณ ์มีมุีมีอุงควัามีคิดี และบทุเรัยีนชวิีัต่ในฐานะครูั บทุควัามี
ทีุ�ชวันแบง่ปันัควัามีหวัังและควัามีเช่�อุว่ัาการัศ้ึกษาไทุยเปัลี�ยนแปัลงให�ดีีข้�นไดี�

Freedom Writers (2007)

Teachdent Podcast

ผู้นำาแห่งอนาคต
www.leadershipforfuture.com

http://inskru.com


สำานักบรัหิารัเงินอุดุีหนุนเพื่่่อุผู่�ขาดีแคลนทุนุทุรัพัื่ย์

เพ่ือใช้้งานระบบคัดกรอง
แหล่งข้อมูล 

โรงเรียนสัดกัด สพฐ. แอปพลิเคชั้น

โรงเรียนสัดกัด อปท.

โรงเรียนสัดกัด ตช้ด.

ปัจัจัยัพื้นฐานนักเรยีนยากจัน

สงักัด สพฐ.

สงักัด อำปท. แลืะ ต้ชด.

คัดกรอำงทนุเสม่อำภาค

03

การบริหารจัดการเงนิ
อุดหนุนทุนเสมอภาค

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cct
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cctall
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%88-%E0%B8%A2%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99/id1140087726
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%84-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/id1471290042
https://www.facebook.com/cctthailand
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97-2362269393996991/
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%94-296967470975617/
https://cct.thaieduforall.org/
https://dla.thaieduforall.org/
https://bpp.thaieduforall.org/
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