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สารบััญคำำานำำา

สวััสดีีครับั คณุครูั!
 
วัารัสารัแบ่งปััน แลกเปัลี�ยน เรัียนรูั� โครังการัจััดีสรัรัเงินอุุดีหนุน 
แบบมีเีง่�อุนไข : CCT เล่มีนี� ว่ัาดี�วัยควัามีสำาคัญขอุงทัักษะชีวิีัต ทัักษะอุาชีพี 
ซึ่่�งเป็ันกิจักรัรัมีทีั�ทัางโรังเรัยีนไดี�รับัเงินอุุดีหนุนจัาก กสศ. เพ่�อุนำาไปั 
พัฒนานักเรัียนทัุนเสมีอุภาคให�มีีควัามีสามีารัถในการัดีูแลตัวัเอุง 
ต่อุยอุดีควัามีรูั�ไปัใชี�เลี�ยงชีพีไดี�ในอุนาคต มีารัว่ัมีเจัาะล่กวิัธีีคิดีกิจักรัรัมี 
ทีั� เหมีาะสมีกับแต่ละชี่วังวััย พบกับคุณครูัตัวัอุย่างทีั�จัะมีาบอุกเล่า 
ปัรัะสบการัณ์จัรัิงเปั็นแรังบันดีาลใจัและอีุกหลากหลายเรั่� อุงรัาวั 
ทีั�จัะชีว่ัยทัำาให�คณุครูัผูู้�อุ่านทักุท่ัานพัฒนาตัวัเอุงไปัพรั�อุมีกับนักเรัียนไดี�
อุย่างรัอุบดี�าน

ขอุบคุณครับั คุณครูั! ทีั�ชีว่ัยกันสง่ต่อุโอุกาสทัางการัศ่กษา
ให�นกัเรัยีนทันุเสมีอุภาค

กอุงทันุเพ่่อุควัามีเสมีอุภาคทัางการัศ่กษา (กสศ.)



Update

ถอดบัทเรียนำ
จากกิจกรรมของกสศ.

กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการศึกึษา (กสศึ.) จัดักิจักรรมเวทีุแลกเปลี�ยน 
เรยีนร้�รว่มยกระดับคุณภาพื่การศึึกษาอย่างต่่อเน่�อง ครั�งทีุ� 4 “โรงเรยีน
พื่ัฒนาต่นเองส้่พื่่� นทีุ�นวัต่กรรมการศึึกษาเชีียงใหม่” ภายใต่�โครงการ
บรหิารจััดการโครงการพัื่ฒนาคร้และโรงเรยีนเพื่่�อยกระดับคุณภาพื่การ
ศึกึษาอยา่งต่่อเน่�อง (TSQP) ณ โรงแรมกรนีเลค รสีอรท์ุ เม่�อวันทีุ� 24-25 
กุมภาพื่ันธ์์  2563 ทีุ�ผ่่านมา

ประเด็นำน่ำาสนำใจ

การมคีวามคิดสร�างสรรค์ ค่อุทัักษะ
สำาคัญขอุงมีนษุยใ์นศตวัรัรัษทีั� 21 ซึ่่�ง
ต�อุงไดี�รัับการัฝึึกฝึนแบบกลับทัาง 
จัากทีั�ในอุดีีตเรัยีนจัากทัฤษฎีี ไปัสู ่
การัปัฏิิบัติ ปััจัจุับันต�อุงเปัลี�ยนมีา
เป็ันการัปัฏิิบติัแล�วันำาไปัสูท่ัฤษฎีี 

พื่.ร.บ.พื่่� นทีุ�นวัต่กรรมการศึึกษา 
พ.ศ. 2562 จัะเปัน็กญุแจัสำาคัญทีั�ทัำาให� 
หลักสูตรัทั�อุงถิ�นเกิดีข่�นไดี�อุย่างยั�งย่น 
ไมี่ต�อุงกังวัลเรั่� อุงการัปัรัับเปัลี�ยน 
นโยบาย ตามีการัเปัลี�ยนแปัลงรัฐัมีนตรั-ี 
ว่ัาการักรัะทัรัวังศ่กษาธีิการัอุย่างทีั� 
ผู้่านมีา เพรัาะการักรัะจัายอุำานาจั 
จัะชีว่ัยเพิ�มีผู้ลสัมีฤทัธีิ�ทัางการัศ่กษา 
สำาหรับัเด็ีกแต่ละพ่�นทีั�ไดี�อุย่างแทั�จัรังิ 

การเริ�มต่�นพื่ฒันาการเรยีนการสอน 
โดียเรัิ�มีต�นจัากปััญหาในโรังเรัียน
ปััญหารัะดัีบชีุมีชีน นำาไปัสู่โครังการั 
ทีั�แก�ไขปััญหาไดี�จัรังิ มีีเปั้าหมีายให� 
เกิดีการัสรั�างมุีมีมีอุงใหมี ่กรัะบวันการั 
ใหมี ่ทีั�ให�เด็ีกเรัิ�มีต�นเรัยีนรูั�ดี�วัยตนเอุง 
ผู้่านการัลงมี่อุทัำาโดียมีีครูัคอุยให� 
กำาลังใจั ให�อุงค์ควัามีรูั� สนบัสนนุ และ 
ให�พ่�นทีั�แก่พวักเขา

‘‘ระหวา่งการดำาเนิำนำการโคำรงการพัฒนำาทักษะชีวติ
 ทักษะอาชีพ โรงเรียนำต้องการการสนัำบัสนุำนำด้านำใด

มากที่สุด จากหน่ำวยงานำใด เพราะเหตุใด”

ประโยคำคำำาถาม?

ติดิติามข่่าวสาร

1 2 3

กสศ. จะคัดเลือกความคิดเหน็ทีน่่าสนใจไปเผยแพรใ่นสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป

https://www.eef.or.th/tsqp4/?fbclid=IwAR39dhOSdPB7GY8tyn5d-01cW1XUASOVCmiPsj_qAxRgHlbaq1zceoazi3I
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDYOEV-06dZK0H7PtJBUE9hIOfKVELAojzlzVzXYuO_Y7umQ/viewform


เงินอุุดีหนุนส่วันขอุงสถานศ่กษา กสศ. ตั�งใจัให�นำาไปัใชี� 
สนับสนุนโครังการัต่างๆ ทีั�โรังเรัยีนทัำากันมีาอุยู่ก่อุนแล�วั 
หรั่อุนำามีาใชี�ตั�งต�นโครังการัใหมี่ชี่วัยพัฒนานักเรัียน 
ทัุนเสมีอุภาค ให�มีีทัักษะชีวิีัต ทัักษะอุาชีพี เพ่�อุต่อุยอุดี 
สรั�างโอุกาส สรั�างรัายไดี�ในอุนาคตต่อุไปัไดี� 

การัทีั�สถานศ่กษาจัะจััดีกิจักรัรัมีให�เหมีาะสมีกับนักเรัยีนทันุ 
เสมีอุภาคแต่ละชีว่ังวััยนั�น ต�อุงคำานง่ถ่งพฒันาการัทัางกาย 
จิัตใจั อุารัมีณ์ สังคมีและสติปััญญาทีั�แตกต่างกันขอุง
นกัเรัยีนแต่ละรัะดัีบชีั�น

หลายโรังเรัยีนทีั�เคยจััดีกิจักรัรัมีสำาหรับันกัเรัยีนทันุเสมีอุภาค น่าจัะเล่อุกใชี�การั 
ทัำาอุาหารัจัากวััตถุดิีบในชีุมีชีนเปั็นตัวัตั�งต�น แต่หากลอุงเปัลี�ยนจัากวิัธีีการั
ทีั�ต่างคนต่างทัำา มีาเปัน็การัทัำางานเปัน็ทีัมีขอุงนักเรัยีนทันุเสมีอุภาค ให�สามีารัถ
รับัผู้ดิีชีอุบงานในสว่ันขอุงตนเอุงให�ดีีทีั�สดุี ก่อุนจัะสง่ต่อุไปัยงัเพ่�อุนทีั�ทัำาอุาหารั 
ในชีั�นตอุนถัดีไปั ใชี�การัสลับสับเปัลี�ยนบทับาทัไปัเรั่�อุยๆ เพ่�อุให�แต่ละคนไดี�
ทัดีลอุงค�นหาสิ�งทีั�ถนัดี หรัอุ่ทัักษะทีั�สนใจัขอุงตนเอุงให�ไดี�มีากทีั�สุดี ลอุงชีวัน
ปัรุังเมีนูอุาหารัทีั�ทั�าทัายควัามีสามีารัถขอุงเด็ีกๆ ข่�นอีุกนิดี แล�วัจัะไดี�เห็นว่ัา
พวักเขาทัำาไดี�มีากกว่ัาทีั�คิดี 

ส่วันวิัทัยากรัก็ไมี่ต�อุงไปัหาใครัทีั�ไหน ลอุงชีวันผูู้�ปักครัอุงขอุงนักเรัยีนทีั�เปัิดี
รั�านอุาหารัอุยูแ่ล�วั มีาบอุกต่อุสตูรัเด็ีดีเคล็ดีลับอุรัอุ่ย ไม่ีแนว่่ัานอุกจัากจัะสรั�าง
แรังบันดีาลใจัให�เด็ีกๆ หลายคนแล�วั ในอุนาคตรั�านเหล่านี�อุาจัจัะไดี�ลูกมี่อุคน
ใหมีไ่ปัชีว่ัยงานทีั�รั�านในวัันหยดุีก็เปัน็ไดี� 

ประถมศึกษา
ทำางานเป็นทีม

สำาหรับัวััยมีัธียมีศ่กษา ขั�นกว่ัาขอุงการัฝึึกฝึนทัักษะให�ทัำาอุาชีพีต่างๆ เปั็นแล�วั
สิ�งสำาคัญก็ค่อุการัไดี�พบปัะกับผูู้�คนจัรังิๆ ซึ่่�งจัะชีว่ัยให�นักเรัยีนเข�าใจัข�อุจัำากัดี
การัทัำางานในโลกขอุงผูู้�ใหญ่มีากข่�น มีีภูมีิคุ�มีกันทีั�จัะรับัมี่อุปััญหาเฉพาะหน�า 
อุปุัสรัรัคต่างๆ ไดี�อุย่างมัี�นใจัต่อุไปั 
 
นอุกเหน่อุจัากการัสอุนทัักษะซึ่อุ่มีเครั่�อุงยนต์กลไก ซึ่อุ่มีอุุปักรัณ์ไฟฟ้า การั
ทัำาอุาหารัหรัอุ่เครั่�อุงด่ี�มี การัตัดีแต่งทัรังผู้มี ฯลฯ แล�วั โรังเรัยีนอุาจัใชี�โอุกาสใน
การัทัดีสอุบฝึมีีอุ่นักเรัยีน เปิัดีพ่�นทีั�ให�คนในชีมุีชีนไดี�มีาทัดีลอุงใชี�บรักิารั โดียให�
นกัเรัยีนเป็ันผูู้�ดีำาเนินการัเอุงทัั�งกรัะบวันการั มีคีณุครูัคอุยให�กำาลังใจั สนบัสนนุ
อุยูห่า่งๆ น่าจัะเปัน็โอุกาสดีีทีั�ทัำาให�นักเรัยีนทันุเสมีอุภาคไดี�พัฒนาศักยภาพตัวั
เอุงมีากข่�นไปัอีุกข่�น

มัธยมศึกษา
เข่้าใจงานบริการ

ในวััยแรักเรัิ�มีเรัยีนรูั� ทัักษะทีั�สำาคัญทีั�สดุีทัักษะหน่�งขอุงวััยอุนบุาลก็ค่อุ การัสงัเกต
มีอุงเห็นรูัปัแบบทีั�เหมี่อุนหรัอุ่แตกต่างกันแล�วัสามีารัถคัดีแยกตามีหลักเกณฑ์์
ต่างๆ ไดี�อุย่างถกูต�อุง ดี�วัยข�อุจัำากัดีขอุงรัะยะเวัลาควัามีสนใจั หรัอุ่กล�ามีเน่�อุมีอุ่ 
แขนขา ทีั�ยงัต�อุงอุาศัยเวัลาในการัพัฒนาตามีวััยและเวัลาทีั�เหมีาะสมี

กิจักรัรัมีพัฒนาทัักษะชีีวิัตสำาหรัับนักเรัียนทัุนเสมีอุภาครัะดัีบอุนุบาลจ่ัง 
ควัรัเป็ันการัเรัยีนรูั�สำาหรับันักเรัยีนไปัดี�วัยในตัวั เชีน่ การัจััดีวัางชีั�นเก็บขอุง  
แบง่แยกรูัปัแบบขอุงเล่นแต่ละกล่อุงตามีส ีตามีลักษณะ หรัอุ่ตามีโจัทัยที์ั�คณุครูั
ตั�งให�  การัฝึึกแยกชีนิดีขอุงพ่ชีผู้ัก ผู้ลไมี�อุอุกจัากกัน การัฝึึกคัดีแยกขยะใน
โรังเรัยีน หรัอุ่ในชีุมีชีน โดียมีีผูู้�ใหญ่คอุยดีูแลอุย่างใกล�ชีดิี

อนุำบัาล
เรียงลำาดับ จับคัดแยก

สูตรคำิดทักษะชีวติ 1

สูตรคำิดทักษะชีวติ 2

สูตรคำิดทักษะชีวติ 3

=

=

=

ไดี�เรัยีนรูั�กรัะบวันการัตั�งแต่ต�นจันจับอัุดีแน่นควัามีรูั�ทัุก 
ขั�นตอุนและถ่ายทัอุดีปัรัะสบการัณ์ ให�ติดีตัวัไปัใชี�ไดี�ใน
อุนาคต รัวัมีถ่งแบง่เงินบางสว่ันมีาเรัิ�มีต�นโครังการัเกษตรั
ปัลกูผัู้กปัลอุดีสารัพิษเพ่�อุสนับสนุนอุาหารักลางวัันให�เด็ีก
ทัุนเสมีอุภาคทัุกคน และนำาไปัใชี�เปั็นทัุนเรั่�อุงรัถรับัส่งให�
เด็ีกหลายคนทีั�ต�อุงเดิีนเทั�ามีาโรังเรัยีนไดี�อีุกดี�วัย

 โรังเรัยีนตำารัวัจัตรัะเวันชีายแดีนการับินไทัย อุำาเภอุ
คลอุงหาดี จัังหวััดีสรัะแก�วันำาเงินอุุดีหนุนส่วันขอุงสถาน
ศ่กษา ขอุงนกัเรัยีนทันุเสมีอุภาค มีาจััดีกิจักรัรัมีสง่เสรัมิี
อุาชีีพรั่วัมีกับกลุ่มีแมี่บ�านเกษตรักรับ�านการับินไทัย 
มีารัว่ัมีเป็ันวิัทัยากรัและชีว่ัยผู้ลักดัีนโครังการัสอุนทัำาขนมี
โดีนทััจิั�วั เค�กกล�วัยหอุมีจัากวััตถดิุีบในชีมุีชีน สอุนให�เด็ีกๆ 

โคำรงการสอนำทำาขนำม
จากวัตถุดิบัในำชุมชนำ

โคำรงการทำากริชรามันำห์

โคำรงการเพาะเห็ดนำางฟ้าภูฐานำ

บรัหิารัการัศ่กษาจัังหวััดีชีายแดีนภาคใต� และกลุม่ีสหกรัณ ์
กรัชิีรัามีันห์จัังหวััดียะลา นำาผู้ลิตภัณฑ์์ฝึีมี่อุขอุงนักเรัยีน 
ไปัจััดีจัำาหน่าย ทัั�งในรั�านสินค�าทีั�รัะล่กและผู้่านชีอุ่งทัาง 
อุอุนไลน ์ขายในรัาคาตั�งแต่ 1,000 บาทั จันถ่ง 10,000 บาทั 
เปั็นการัสรั�างรัายไดี�ให�เด็ีกนักเรัยีนอีุกทัางหน่�ง

 โรังเรัยีนพฒันาบาลอุ ตำาบลบ�านบาลอุ อุำาเภอุรัามีนั
 จัังหวััดียะลา ภายใต�การัดีแูลขอุง ครูัมีฮูัมัีหมีดัี ซึ่ยันูดิีน-
หะยมีีะ ไดี�นำา‘กรัชิีรัามีนัห’์ ทีั�มีีปัรัะวััติเก่าแก่ยาวันานสบ่
ย�อุนไปัไดี�ถ่งพทุัธีศตวัรัรัษทีั� 7 มีาสานต่อุอุงค์ควัามีรูั�การั
ทัำากรัชิีทีั�เก่อุบจัะสูญหายไปัแล�วัให�แก่นักเรัยีนทัุนเสมีอุ
ภาค โดียทัางโรังเรัยีนไดี�รัว่ัมีมีอุ่กับศนูยป์ัรัะสานงานและ 

ปัรัะกอุบอุาหารัในโรังเรัยีน หากเหล่อุก็จัะมีอุบให�นักเรัยีน
ทันุเสมีอุภาคนำากลับไปักินทีั�บ�าน หรัอุ่นำาไปัจัำาหนา่ย รัาย
ไดี�ส่วันหน่�งแบ่งไวั�เปั็นต�นทัุนซึ่่�อุขอุงมีาปัลูกล็อุตใหมี่และ
อีุกส่วันแบ่งปัันผู้ลให�แก่นักเรัยีน โดียไดี�วัางแผู้นให�เด็ีก
สามีารัถกลับไปัเพาะเห็ดีเอุงทีั�บ�านไดี� เปั็นการัลดีค่าใชี�
จ่ัายให�กับผูู้�ปักครัอุงไดี�ต่อุไปั

 โรังเรัยีนบ�านบอุ่พรัะ จั.สรุัาษฎีรัธ์ีาน ีนำาเงินอุดุีหนนุ 
นกัเรัยีนทันุเสมีอุภาคมีาจััดีการัอุบรัมีเพาะเหด็ีนางฟา้ภฐูาน 
ซึ่่�งดีแูลง่ายเติบโตไวั จ่ังทัำาให�นักเรัยีนทันุเสมีอุภาคไม่ีต�อุง
เจีัยดีเวัลาเรัยีนมีาทัำากิจักรัรัมีมีากจันเกินไปัมีีเพียงการั
ตัดีโคนเห็ดี ทัำาควัามีสะอุาดีและบรัรัจุัลงในถุง หรัอุ่นำา
ไปัแปัรัรูัปัเปั็นเห็ดีทัอุดีหรัอุ่แหนมีเห็ดี บางส่วันนำามีาใชี� 

จดักจิกรรมอยา่งไร
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Interview
คยุกบัคณุีครู

ครูคอมพิิวเติอร์ผูู้้พิาเด็กวิ�งหนี 
จากความยากจนผู้่านโครงการ
ปลูกผู้ักไฮโดรโปนิกส์

วิชีุดา จัันทุรพ์ื่ราหมณ์ หรอ่คร้มิ�ง ไม่ใชีค่ร้พื่ลศึึกษา แต่่
เป็นคร้คอมพื่ิวเต่อร ์ โรงเรยีนมาบต่าพืุ่ดพื่ันพื่ิทุยาคาร
จังัหวัดระยอง ทีุ�พื่านักเรยีนออกวิ�งไปในแปลงผ่กัไฮโดร
โปนกิสม์ากว่าหนึ�งป ีซึ่ึ�งไมใ่ชีก่ารวิ�งธ์รรมดา แต่่เป็นการ
วิ�งเพื่่�อหนีไปให�พื่�นจัากความยากจัน

เมี่�อุตั�งเปัา้หมีายไดี� ครูัมิี�งมีอุงว่ัา สิ�งสำาคัญทีั�จัะทัำาให�โครังการัยั�งย่นค่อุ เด็ีกต�อุง
เกิดีควัามีใสใ่จัและควัามีรูั�สก่เปัน็เจั�าขอุงกิจัการั ซึ่่�งโครังการัปัลกูผัู้กไฮัโดีรัโปันิกส ์
ตอุบสนอุงจุัดีปัรัะสงค์นี�ไดี� 

“สมมติว่าเราพาเด็กทำาโครงการทำาสบู่่่ มันทำาครั�งเดียวแล้วก็จบู่ มันไม่มีความ
ใส่ใจ ไม่มคีวามร่ส้กึเปน็เจ้าของ มันไม่มคีวามร่ส้กึว่านี�เปน็กิจการของฉััน เราจึงคิดว่า 

ทำายังไงก็ได้ให้เด็กได้ด่ทุกวัน ทำาทุกวันสัมผัสด้วยตัวเองทุกวัน มันก็จะเพิ�มทักษะ
ของเขา เราตัดสินใจนำาเงินอุดหนุนจาก กสศ. ของเทอมสองปี 2561 และเทอมหนึ�ง 
ป ี2562 ซื้ื�ออปุกรณ์์ทำาแปลงผักไฮโดรโปนิกส ์จ้างวิทยากรมาสอนใหเ้ด็กของเรา แรกๆ
เราต้องบัู่งคับู่ แต่ก็ต้องเข้าใจเช่น่กันว่าเด็กไม่ได้ช่อบู่ทุกคนเขาก็มีตัวตนของเขา เรา
บัู่งคับู่เขาไม่ได้ทกุคน พออบู่รมเสรจ็ เราก็ขออาสาสมัครจัดเวรวันจันทรถึ์ึงศกุร ์มคีร่มา
ช่ว่ยรบัู่ผิดช่อบู่ 5 คน คนละวันเพื�อพาเด็กลงแปลง เดือนแรกต้องพาลงทกุวัน แรกๆ เขา
ก็เหมือนแค่ทำาตามคำาสั�งของเรา แต่เราก็ช่วนเด็กดผั่ก ช่ี�ช่วนว่าเก็บู่แมลงออกส ิ ถึอน
หญ้้าออกส ิ รอ้งเพลงใหผั้กฟังัส ิ สอนไปด้วย ใหเ้ขาทำาไปด้วย พอหลังๆ มาเด็กก็จะม ี
ความสขุที�ได้ไปแปลงผัก เริ�มสนใจ เริ�มมคีำาถึาม เช่น่ คร่คะทำาไมผักมันมีร่ ต้องใสปุ่�ยยังไง 
คร่คะปุ�ยจะหมดแล้วนะคะ พอเห็นหญ้้าขึ�นก็ถึอนโดยไม่ต้องบู่อก ฯลฯ เราก็ร่ส้ึกดีใจ
แสดงว่าเราก็ประสบู่ความสำาเรจ็ในระดับู่หนึ�ง และเราว่าสิ�งเหล่านี�คือความคิดเจ้าของ
ธุรุกิจ นี�คือแปลงผักของฉััน เพราะเขาได้ดท่กุวัน”

การัพาเด็ีกวิั�งขอุงครูัมีิ�งไมี่ใชีก่ารับังคับจัับขาให�เด็ีกสาวัเทั�าอุอุกไปั แต่ค่อุการั
ปัล่อุยให�เด็ีกไดี�สงัเกตและเรัยีนรูั�จัากทักุก�าวัเล็กๆ ขอุงตัวัเอุง

“พอได้ผลผลิตรอบู่แรก เราก็ให้เด็กขายเอง เริ�มตั�งแต่แช่ผั่ก มัดปากถึุงต้องมัดยังไง 
ถ้ึามัดไม่พองผักจะช่ำา เขาก็ต้องเรยีนร่้วิธุีการ ทำากันแบู่บู่ลองผิดลองถึ่ก รอบู่แรก 
ผักมันช่ำานะ ผักมันขม แต่แทนที�คร่จะเป็นคนทำาข้อม่ล เราก็ให้เด็กเป็นคนหาข้อม่ล
ว่าทำาไมผักถึึงขม นั�นคือเราเรยีนร่แ้บู่บู่ BBL (Brain-based Learning :  การเรยีนร่ ้
ตามหลักพัฒนาสมอง) เรยีนร่้จากปัญ้หาให้เด็กแก้ปัญ้หา ถ้ึาเป็นแปลงผักของเธุอ 
เธุอจะทำายังไง เด็กก็จะหาวิธุ ีแล้วเราก็จะใหเ้ด็กไปถึามฟีัดแบ็ู่กจากลก่ค้าว่าผักขมไหม 
จะมีการทำาตารางไว้ว่าผลผลิตเป็นยังไงบู้่าง ทำารเีสิร์ช่ แล้วเราก็เอามาปรับู่ปรุง 
เด็กก็จะได้เรยีนร่ต้รงนั�นด้วยว่าผักขม ผักช่ำา เราจะแก้ปัญ้หายังไง เป็นรายละเอียด
เล็กๆ น้อยๆ ที�ถ้ึาไม่ลงมือก็จะไม่ร่้”

ไปัคนเดีียวัไปัไดี�ไวั ไปัดี�วัยกันไปัไดี�ไกล คงเปัน็คำากล่าวัทีั�ไมีผู่้ดิีนกั และในเม่ี�อุ 
เปัา้หมีายการัวิั�งนี�ไม่ีใชีก่ารัวิั�งแขง่กันว่ัาใครัจัะเข�าเส�นชียัไวัทีั�สดุี แต่ค่อุการัพาเด็ีกๆ 
วิั�งไปัดี�วัยกันเพ่�อุหนใีห�ไกลจัากควัามียากจันมีากทีั�สดุี ครูัมีิ�งคงไม่ีสามีารัถพาเด็ีกวิั�ง 
มีาไดี�ไกลเท่ัาปัจััจุับนั หากขาดีควัามีรัว่ัมีมีอุ่และควัามีชีว่ัยเหล่อุจัากหลายๆ ฝึา่ย 

“เริ�มตั�งแต่การเพาะเมล็ดจะมีคร่วิทยาศาสตรพ์าเด็กเพาะเมล็ดก่อนลงแปลง รวมทั�ง 
ด่เรื�องสารเคมีด้วย พอถึึงเวลาก็ให้คร่เกษตร รวมทั�งเราและคร่อีกสองคนที�ช่ว่ยด่แล 
ระบู่บู่คัดกรองของโรงเรียน เตรียมแปลงไว้ พาเด็กล้าง ขัดรางสำาหรับู่ลงผัก 
มีคร่คหกรรมช่่วยด่เรื� องแปรร่ปอาหารสอนเด็กปั� นนำาสลัดสอนเด็กห่อสลัดโรล 
ซื้ึ�งคร่ทกุคนเขาก็ยินดีที�จะช่ว่ย ด้วยจิตใจที�ดีของความเปน็คร่ เมื�อเหน็ว่าเด็กมปีญั้หา 
และเด็กเขาตั�งใจ ตรงนี�มันก็เลยเกิดเปน็ความสมัพันธุพ์ี�น้องในองค์กร และความสมัพันธุ ์
ระหว่างคร่และนักเรยีนที�มันแน่นแฟั้นมากยิ�งขึ�น ดียิ�งขึ�น เรามองว่ามันเป็นสิ�งที�ดี 
ถ้ึาโรงเรยีนไหนได้ทำา มันจะเกิดแบู่บู่นี�ขึ�นมา คือนอกจากเรื�องทักษะที�เด็กได้รับู่ 
ยังได้ความสัมพันธุ์อันดีแบู่บู่นี� ขึ�นมา”

ไมีใ่ชีเ่รั่�อุงง่ายทีั�จัะทัำาโครังการัให�สำาเรัจ็ัในพรับิตา แต่ครูัมีิ�งเชี่�อุว่ัาปัญัหาและอุปุัสรัรัค 
ค่อุโอุกาสอุยา่งดีีในการัสอุนให�เด็ีกไดี�เรัยีนรูั�ดี�วัยตัวัเอุง 

“ถึามว่าการทำาโครงการมปีญั้หาไหม มันก็มสีำาหรบัู่คนที�ไม่เคยทำาเลย เพราะเด็กก็ 
ไม่เคยทำา คร่ก็ไม่เคยปล่กผัก วิทยากรเขาก็สอนแค่ครั�งแรก แต่เราก็ใช่เ้ทคโนโลยีใน
การสบืู่หาความร่ ้เด็กเขาก็ดย่ท่บู่่มาเสนอเราว่า คร่คะทำาอย่างนี�ๆ เราช่ว่ยกันแก้ปญั้หา
แทนที�จะบู่อกว่าคร่เปน็คนจัดการ ในเมื�อเราสรา้งใหเ้ด็กเขารกัและหวงแหนกิจการของ
เขา เมื�อเจอปญั้หาเขาจะเรยีนร่วิ้ธุแีก้ปญั้หา หาคำาตอบู่ โดยที�เราไม่ต้องคอยบู่อกว่า 
เธุอแก้ส ิเราใหเ้ด็กมีสว่นรว่มกับู่กิจกรรม ใหเ้ด็กได้แสดงความคิดเหน็ เราเปน็แค่ผ่้ช่ว่ย 
เพราะนี�คือกิจการของเขา เขาจะต้องเสนอ แล้วเราก็ทำาตาม”

แทั�จัรังิแล�วัโครังการัปัลกูผัู้กไฮัโดีรัโปันิกสเ์ปัน็เพยีงก�าวั  ๆ หน่�งขอุงก�าวัทีั�ยิ�งใหญก่ว่ัา 
ทีั�ครูัมิี�งตั�งใจัจัะพาเด็ีกต่อุยอุดีอุอุกไปัให�ไกลข่�นและยั�งย่น

“สิ�งที� เราอยากจะทำาต่อคืออยากให้มันเป็นสมาร์ต ฟัาร์ม (Smart Farm) 
เพราะที�เราทำาตอนนี�มันเปน็แบู่บู่ Manual ที�เราต้องมาดแ่ลทกุวัน แต่การทำาเกษตร 
มันไม่ใช่่แค่นี� มันสามารถึต่อยอดไปใช่้เป็นเทคโนโลยีเข้ามาช่่วยทำาให้การทำางาน 
สนุกมากขึ�น เราสามารถึควบู่คุมผ่านมือถืึอได้ โครงการในหนึ�งปีที�ผ่านมา ตรงนี� 
เหมือนเป็นการวางฐานก่อนที�จะพัฒนาต่อไป เพื� อให้เด็กมีทักษะพื� นฐานก่อน  
เราอยากให้เด็กบู่างคนที� เขาอาจไม่ได้จบู่มหาวิทยาลัยเขาอาจจะไม่ได้เรยีนต่อ 
แต่ถ้ึาเขามาทำาโครงการนี�ทกุวันๆ แล้วเขาเกิดไอเดียขึ�นมาเขาสามารถึนำาไปทำาต่อได้จรงิ

นอกจากนี�แล้วก็กำาลังจะมองธุุรกิจใหม่สำาหรับู่เด็กที�ไม่ได้สนใจเกษตร เขาอาจจะ 
สนใจอย่างอื� น อยากทำาอย่างอื� นที� มันเหมาะกับู่เขาตามที�เขาสนใจ เพราะเด็ก 
หลายคนก็สนใจคนละอย่าง เราอยากให้เขาได้มีจิตสำานึกว่า นี�คือกิจการของฉััน 
ฉัันทำามาทุกอย่าง เขาสามารถึพ่ดได้” 

การัวิั�งเพ่�อุเข�าเส�นชียัทีั�จัะหลดุีพ�นจัากควัามียากจันอุาจัเปัน็เชีน่การัวิั�งมีารัาธีอุน 
ทีั�มีรีัะยะทัางยาวัไกลและพวักเขาจัะยังต�อุงไปัต่อุบนสนามีชีวิีัตเส�นนี� แต่เส�นชียั
ขอุงครูัมีิ�งในฐานะครูัผูู้�ทัุม่ีเทัฝึกึฝึนการัวิั�งให�เด็ีกๆ ค่อุการัไดี�เหน็เด็ีกๆ มีคีวัามีสขุ

“ความสำาเรจ็ของเราคือความสขุที�เด็กได้รบัู่ เรามองเหน็พัฒนาการจากวันแรกจนวันนี� 
ที�เขาได้ทำา เขามคีวามรกั เขามีทักษะ แล้วก็มคีวามใสใ่จเรามองว่าเรื�องนี�มันจะติดตัว 
เขาไปตลอด นั�นแหละคือความสำาเรจ็ของเราแล้ว

อย่างปีใหม่ เราให้เงินเขาจากผลผลิตที�ได้จากโครงการเป็นเงินรอ้ยกว่าบู่าท แต่ลอง
นึกถึึงเด็กที�ยากจน การที�จะซื้ื�อของขวัญ้มาจับู่ฉัลากกับู่เพื�อนๆ การที�ได้เงินจากนำาพักนำา
แรงของตัวเองไปเที�ยวปใีหม่ ซื้ื�อกินอะไรของเขา เขาดีใจว่าตรงนี�เปน็เงินที�เขาหามาได้ 
‘มเีงินซื้ื�อของขวัญ้จับู่สลากกับู่เพื�อนแล้ว!’ สำาหรบัู่เรามันเปน็คำาพด่ที�น่ารกันะ มันร่ส้กึ
อิ�มใจว่าเขาหาเงินมาได้ เขาเอาเงินนั�นมาซื้ื�อของขวัญ้วันจับู่สลากกับู่เพื�อนได้

เราเช่ื�อว่ามันคือการมอบู่จากต่อหนึ�งไปอีกต่อหนึ�ง แล้วเช่ื�อว่าในอนาคตเด็กที�ได้เรยีนร่้
สิ�งเหล่านี� เขาก็จะมอบู่สิ�งที�ดีต่อไปใหค้นอื�นเหมือนกัน เพราะเขาคืออนาคตที�จะพัฒนา
ประเทศต่อไปเช่ื�อว่าเราหยิบู่ยื�นสิ�งดีๆ ใหเ้ขา เขาก็จะหยิบู่ยื�นสิ�งดีๆ ใหกั้บู่คนอื�นๆ ด้วย 
มันอาจจะเกิดช่า้ แต่อย่างน้อยมันก็เกิด มันใช่เ้วลา แต่อย่างน้อยมันก็เกิดแล้ว”

ออกวิง่ก้าวแรก

เรียนำรู้จากก้าวเล็กๆ

วิง่หลายขา

อุปสรรคำของการวิง่

ก้าวต่อไป

เส้นำชัยที่แท้จริง

ก่อุนพานักเรัยีนอุอุกวิั�งก็ต�อุงมีีการักำาหนดีเปัา้หมีายว่ัา เรัาจัะวิั�งเพ่�อุอุะไรั ครูัมีิ�ง 
ตั�งคำาถามีแรักหลังไดี�รับัเงินเงินอุุดีหนุนจัาก กสศ. ว่ัา “เรัาจัะทัำาอุะไรัดีี โดีย 
โครังการันั�นจัะต�อุงชีว่ัยให�เด็ีกหลดุีพ�นจัากควัามียากจัน” ซึ่่�งนำาไปัสูค่ำาถามีถัดีมีา 
ว่ัา “แล�วัอุะไรัทีั�จัะทัำาให�เด็ีกหลุดีพ�นจัากควัามียากจันไดี�สำาเรัจ็ั ก็ค่อุการัสรั�าง
ทัักษะอุาชีพียงัไงล่ะ”

เป้าหมายก่อนำออกวิง่
เรียงลำาดับ จับคัดแยก

วธีิคำิดแบับัคำรูมิ้ง

การัทัำาให�เด็ีกเกิดีควัามีรูั�ส่กใส่ใจัต่อุสิ�ง
ทีั�กำาลังทัำาเปั็นหัวัใจัสำาคัญขอุงควัามี
สำาเรั็จัโดียควัามีใส่ใจันี� เ กิดีจัากการั 
ให�เด็ีกไดี�สัมีผู้ัส ไดี�เรัียนรูั�อุยู่ทัุกวัันๆ 
จันเกิดีเปั็นควัามีรูั�ส่กว่ัา นี�ค่อุสิ�งทีั�ฉัน 
อุยากจัะพฒันาให�ดีียิ�งข่�น

“ทำาให้เด็กได้ด่ทุกวัน สัมผัสด้วยตัวเอง 
ทุกวัน มันก็จะเพิ�มทักษะของเขา”

เมี่�อุสรั�างควัามีรูั�ส่กเปั็นเจั�าขอุงให�แก่ 
เด็ีกแล�วั นั�นหมีายควัามีว่ัาจัะต�อุงปัล่อุย 
ให�เด็ีกไดี�เรัียนรูั�จัากทัุกรัะบวันการั 
ทัำาควัามีเข�าใจัในรัายละเอีุยดีเล็กๆ น�อุยๆ  
และปัล่อุยให�เด็ีกไดี�เผู้ชีิญอุุปัสรัรัค 
ทีั�เกิดีข่�น โดียมีคีรูัเปัน็เพียงผูู้�ชีว่ัย คอุย
รับัฟังและรัว่ัมีทัดีลอุงตามีวิัธีีการัและ
ข�อุเสนอุแนะขอุงเด็ีก เพ่�อุให�เด็ีกมีีทัักษะ 
อุาชีพี ทัักษะการัทัำางานและวิัธีคิีดีติดีตัวั 
ไปัใชี�ในอุนาคต

ปลูกคำวามใส่ใจ เรียนำรู้ด้วยตัวเอง

https://web.facebook.com/SDforEEC.MPP
https://web.facebook.com/SDforEEC.MPP
https://web.facebook.com/SDforEEC.MPP
https://web.facebook.com/SDforEEC.MPP


แนะนำาส่�อนา่สนใจัและแหล่งความร้�เพื่ิ�มเติ่มสำาหรบัคร้ เสรมิแนวคิดเกี�ยวกับ 
การเรยีนการสอน และกระตุ่�นแรงบันดาลใจัให�คร้นำาไปต่่อยอด เพื่่�อการ
สร�างทัุกษะชีวิีต่ให�กับนกัเรยีน

หนังส่อุรัวัมีบทัควัามีทีั�จัะตอุบคำาถามีพ่�นฐานสำาคัญเกี�ยวั
กับทัักษะแห่งอุนาคต ศตวัรัรัษทีั� 21 เสนอุแนวัทัางและ
แสดีงทััศนะในปัรัะเด็ีนต่างๆ ตั�งแต่แนวัทัางควัามีหมีาย
สภาพแวัดีล�อุมีทีั�เหมีาะกับการัเรัยีนรูั� วิัธีกีารัทีั�ครูัจัะรับัมีอุ่
กับควัามีก�าวัหน�าทัางเทัคโนโลยี การัเตรัยีมีนักเรัยีนให� 
พรั�อุมีสำาหรับัอุนาคต หนังส่อุเล่มีนี�อุาจัจัะไมี่ใชีบ่ทัสรุัปั
ทัั�งหมีดีขอุงการัศ่กษาในอุนาคต แต่เปั็นก�าวัสำาคัญทีั�จัะ
ชีว่ัยให�เหน็ภาพการัเปัลี�ยนแปัลงมีากยิ�งข่�น

จัอหน์ คีต่ติ่�ง ครูัสอุนวิัชีาภาษาอัุงกฤษผูู้�คิดีนอุกกรัอุบ กล�าจัะเปัลี�ยนห�อุงเรัยีน
เดิีมี  ๆอัุนน่าเบ่�อุหนา่ยสำาหรับัเด็ีก  ๆให�กลายเป็ันห�อุงเรัยีนแหง่ควัามีปัรัารัถนาเขาสรั�าง
แรังบนัดีาลใจั และปัลกุไฟฝัึนให�กับเหล่านกัเรัยีนดี�วัยวัรัรัณกรัรัมีและบทักวีั 
หนังเรั่�อุงนี�จัะทัำาให�เห็นว่ัาคนเปั็นครูัสามีารัถเปัลี�ยนแปัลงชีวิีัตลูกศิษย์ขอุงเขา
ไดี�มีากกว่ัาการัมีอุบควัามีรูั� แต่ค่อุการัมีอุบมีุมีมีอุงและแนวัคิดีในชีวิีัตให�แก่ 
พวักเขาดี�วัย

พอ็ุดีแคสต์เล่าเรั่�อุงครูัตัวัเล็กทีั�มีแีรังบันดีาลใจัใหญ ่ชีวันให�คณุครูัทัั�วัไทัยลกุข่�นมีา 
สรั�างการัเปัลี�ยนแปัลง ดี�วัยควัามีเชี่�อุทีั�ว่ัาแสงสว่ัางในตัวัครูัจัะส่อุงปัรัะกาย
นำาทัางวังการัการัศ่กษา ส่งต่อุกำาลังใจัให�กันทัุกวัันอุาทิัตย์เปั็นการัชีารัจ์ัพลัง  
ก่อุนไปัโรังเรัยีนอีุกครัั�งในวัันจัันทัรั์

คลังแสงอุอุนไลน์ขอุงคนเป็ันครูั ผูู้�เชี่�อุว่ัาห�อุงเรัยีนสรั�างสรัรัค์สรั�างไดี� รัวับรัวัมี
ไอุเดีียการัสอุนหลากหลายรูัปัแบบจัากครูัทัั�วัปัรัะเทัศให�กลายเป็ันแหล่งแรัง
บันดีาลใจัสำาหรับัครูั สามีารัถค�นหาไอุเดีียนอุกกรัอุบ เพ่�อุนำาไปัต่อุยอุดีและ
ปัรับัใชี�ในห�อุงเรัยีน รัวัมีทัั�งคิดีสรั�างสรัรัค์โครังการัเพ่�อุพฒันานกัเรัยีนขอุงตัวัเอุง

ทักษะแห่งอนำาคำตใหม่:  
การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21

Dead Poets Society 
คำรูคำรับั เราจะสู้เพ่ือฝันำ (1989) 

คำรูปล่อยแสง

Inskru (อินำสคำรู)

James Bellanca and Ron Brandt บรัรัณาธีิการั 
วัรัพจัน์ วังศ์กิจัรุัง่เรัอุ่ง และอุธีิปั จิัตตฤกษ ์ แปัล 
สำานักพิมีพ์ bookscape

www.inskru.com

- B.B. King นักแต่งเพลง 
นกักีตารัช์ีาวัอุเมีรักัิน

The beautiful thing 
about learning
is nobody can take it 
away from you

สิ�งสวยงามของการเรียนำรู้ 
คำือไม่มีใคำรสามารถขโมยมันำ 
ไปจากคำณุได้

Lesson 
Learned
เรียนอยา่งครู

”

”

https://www.youtube.com/watch?v=K7aOKwQSDZw


สำานักบรัหิารัเงินอุดุีหนุนเพ่่อุผูู้�ขาดีแคลนทันุทัรัพัย์

เพ่ือใช้งานำระบับัคำัดกรอง
แหล่งข้อมูล 

โรงเรียนำสัดกัด สพฐ. แอปพลิเคำชันำ

โรงเรียนำสัดกัด อปท.

โรงเรียนำสัดกัด ตชด.

ปัจัจัยัพื่่�นฐานนักเรยีนยากจัน

สงักัด สพื่ฐ.

สงักัด อปทุ. และ ต่ชีด.

คัดกรองทุนุเสมอภาค

04

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://cct.thaieduforall.org/
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://dla.thaieduforall.org/
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://bpp.thaieduforall.org/

	Bookmark - Update
	Bookmark - Case Study
	Bookmark - Interview
	Bookmark - Lesson Learned

	Button 52: 
	Button 51: 
	Button 50: 
	Button 53: 
	Button 23: 
	Button 54: 
	Button 9: 
	Button 10: 
	Button 11: 
	Button 46: 
	Button 15: 
	Button 17: 
	Button 18: 
	Button 42: 
	Button 45: 
	Button 44: 
	Button 24: 
	Button 19: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 27: 
	Button 28: 
	Button 29: 
	Button 30: 
	Button 31: 
	Button 33: 
	Button 35: 
	Button 32: 
	Button 34: 
	Button 36: 


