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ความร่วมมือของชุมชน



สารบััญคำานำา

สวััสดีีครับั คณุครูั!
 
 วัารัสารัแบ่งปััน แลกเปัลี�ยน เรัยีนรูั� โครังการัจััดีสรัรัเงินอุุดีหนุน
แบบมีเีง่�อุนไข: CCT เล่มีนี�กล่าวัถึึงควัามีรัว่ัมีมีอุ่ขอุงทุกุภาคสว่ันในชุมุีชุน 
ทีุ�สามีารัถึชุว่ัยเหล่อุ ดีแูลนักเรัยีนให�เติิบโติอุย่างมีีคณุภาพ ดัีงทีุ�กอุงทุนุ
เพ่�อุควัามีเสมีอุภาคทุางการัศึึกษาไดี�อุอุกแบบกรัะบวันการัคัดีกรัอุงให�
ผูู้�นำาชุมุีชุน เครัอุ่ขา่ยผูู้�ปักครัอุง และอุ่�นๆ เข�ามีามีสีว่ันรัว่ัมี ตัิ�งแต่ิการัลงพ่�น
ทีุ�เยี�ยมีบ�าน ยน่ยนัข�อุมูีล รัว่ัมีปัรัะชุมุีคณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษา ก็ล�วันแต่ิ
เป็ันไปัเพ่�อุให�ชุมุีชุนไดี�มีสีว่ันในการัฟูมูีฟัูกควัามีฝันั ควัามีหวัังขอุงนักเรัยีน
ทุนุเสมีอุภาคไปัในทุางหนึ�ง เพรัาะอุยูใ่กล�ชุดิีกับเด็ีกทีุ�สดุี และมีอิีุทุธิพิลใน
ดี�านต่ิางๆ ต่ิอุชุวิีัติขอุงพวักเขาเม่ี�อุก�าวัอุอุกจัากรัั�วัโรังเรัยีนไปั 

นอุกจัากนี�ยังมีีเรั่�อุงรัาวัทีุ�น่าติิดีติามีอีุกมีายมีายทีุ�เชุ่�อุว่ัาเม่ี� อุอุ่านแล�วั 
คุณครูัจัะอุยากส่งต่ิอุแรังบันดีาลใจัดีีๆ เหล่านี�ให�เพ่�อุนครูั รัวัมีถึึงคนใน 
ชุมุีชุนใกล�เคียงอีุกหลายคนไดี�รับัต่ิอุไปั 

ขอุบคุณครับั คุณครูั!
ทีุ�ชุว่ัยกันสง่ต่ิอุโอุกาสทุางการัศึึกษาให�นักเรัยีนทุนุเสมีอุภาค

กอุงทุนุเพ่่อุควัามีเสมีอุภาคทุางการัศึึกษา (กสศึ.)



Update
ติดิติามข่่าวสาร

ชวนอ่านบัันทึกึ 
จากการประชุม 
Creativity and Critical Thinking

รัะหว่ัางการัเดิีนทุางไปัปัรัะชุมุีกับอุงค์การั OECD ท่ีุลอุนดีอุน ศึาสติรัาจัารัย์- 
นายแพทุย์วิัจัารัณ์ พานิชุ ท่ีุปัรัึกษาคณะกรัรัมีการั กสศึ.และปัรัะธิานคณะ 
อุนุกรัรัมีการักำากับทิุศึทุางโครังการั TSQP ไดี�จัดีบันทึุกควัามีรูั�ปัรัะเด็ีนต่ิางๆ
เก่ียวักับทัุกษะการัคิดีสรั�างสรัรัค์และการัคิดีวิัเครัาะห์ (Creativity Thinking  
และ Critical Thinking) ไวั�อุย่างน่าสนใจั กสศึ. ไดี�รัวับรัวัมีมีาเผู้ยแพรัเ่ป็ัน 
อุงค์ควัามีรูั�สำาหรับัคณุครูั นักการัศึึกษา หรัอุ่ผูู้�ท่ีุสนใจัไดี�อุ่านโดียไมีคิ่ดีค่าใชุ�จ่ัาย 
เพ่่อุท่ีุเรัาทุกุคนจัะไดี�นำาไปัต่ิอุยอุดีควัามีคิดี พฒันาอุนาคติขอุงชุาติิรัว่ัมีกันต่ิอุไปั 

และนี่ค่อุสว่ันหนึ่งในเล่มีท่ีุเรัาหยบิมีาให�คณุครูัไดี�เหน็ถึึงควัามีเข�มีข�นขอุงเน่�อุหา 
และปัรัะเด็ีนท่ีุครัอุบคลมุีถึึงการัดีำาเนินการัจัากวังการัการัศึึกษาท่ัุวัทัุ�งโลก 

การัศึึกษาเพ่�อุให�เกิดีควัามีคิดีรัิเรัิ�มีสรั�างสรัรัค์
และการัคิดีอุย่างมีีวิัจัารัณญาณนั�นไม่ีไดี�อุยู่เพียง
ในห�อุงเรัยีนแต่ิโรังเรัยีน พ่อุแมี ่ชุมุีชุนติ�อุงรัว่ัมีมีอุ่ 
กันให� เ กิดีสิ�ง เหล่านี�ครัอุบคลุมีไปัถึึงสภาวัะ
แวัดีล�อุมีในการัใชุ�ชุวิีัติขอุงเด็ีก ติลอุดี 24 ชุั�วัโมีง
ในแต่ิละวััน

ไมีม่ีอุงว่ัาโรังเรัยีนค่อุพ่�นทีุ�เดีียวัสำาหรับั 
การัเรัยีน แต่ิชุว่ัยกันจััดีรัะบบนิเวัศึทีุ�สง่
เสรัิมีควัามีคิดีสรั�างสรัรัค์ให�แก่เด็ีกๆ
ทัุ�งในพ่�นทีุ�ชุมุีชุน โรังเรัยีน ครัอุบครัวัั
พิพิธิภัณฑ์์หอุศิึลปั์นิทุรัรัศึการั งาน 
กิจักรัรัมี การัแขง่ขนัรัะหว่ัางโรังเรัยีน 
โดียดึีงเอุาทัุ�งศิึลปันิและนักวิัทุยาศึาสติรั ์
มีารั่วัมีในรัะบบนิเวัศึการัเรัียนรูั�ขอุง
เด็ีกดี�วัย

การัทีุ�จัะนำานวััติกรัรัมีใหมี่ๆ  มีาใชุ�พัฒนาการัเรัยีน 
การัสอุนไดี�นั�นจัำาเปัน็อุยา่งยิ�งทีุ�จัะติ�อุงไดี�รับัควัามี
รัว่ัมีมี่อุในการัพัฒนาทัุกษะขอุงคุณครูัให�ดีำาเนิน
การัติามีวิัธิีการัใหมี่ๆทีุ�เกิดีขึ�นอุย่างต่ิอุเน่�อุงไดี� 
โดียติ�อุงมีีวิัธิีการัวััดีผู้ล ปัรัะเมิีนผู้ลลัพธิ์ทัุ�งเปั็น 
รัายบุคคลและในภาพใหญ่ดี�วัย เพ่�อุให�เกิดีการั 
แลกเปัลี�ยนเรัยีนรูั�กันขอุงแต่ิละพ่�นทีุ� วิัธิคิีดีแก�ปัญัหา
ขอุงพ่�นทีุ�หนึ�งอุาจัชุ่วัยให�อีุกพ่� นทีุ� ไดี�ตัิ�งรัับทัุน 
ไมี่ติ�อุงเจัอุปััญหาเดีียวักันซ้ำำาๆ 

มีีการัพัฒนาหลักสูติรัและแนวัทุางจััดีการัเรัยีนรูั�
ใหมี่ๆ มีากมีาย ขึ�นอุยูกั่บรูัปัแบบ ควัามีเหมีาะสมี 
และการัเน�นควัามีสำาคัญต่ิอุสิ�งต่ิางๆ ขอุงแต่ิละ 
ปัรัะเทุศึเชุน่ จีัน ทีุ�ใชุ�พ่�นทีุ�นวััติกรัรัมีรัวัมีพลังจัาก 
หลายภาคสว่ัน โดียให�ภาคธิรุักิจัเป็ันแกนนำา สว่ัน
อิุนเดีียทีุ�เน�นการัแก�ปััญหาเพ่� อุนำาไปัปัรัะยุกต์ิ 
ใชุ�กับโอุกาสใหมี่ๆ ทีุ�จัะเกิดีขึ�นในศึติวัรัรัษทีุ� 21 
รััสเซ้ำียเน�นการัสรั�างพลเมี่อุงในยุคแห่งสารั-
สนเทุศึและเทุคโนโลยีทีุ�จัะติ�อุงติรัวัจัสอุบสิ�งต่ิางๆ 
อุยูเ่สมีอุ ไมีย่อุมีปัักใจัเชุ่�อุอุะไรัง่ายๆ

นี�เปัน็เพยีงสว่ันหนึ�งเทุ่านั�น คณุครูัสามีารัถึดีาวัน์โหลดี 
‘บนัทึุกจัากการัปัรัะชุมุี Creativity and Critical Thinking’  ไดี�ทีุ�

ควัามีคิดีสรั�างสรัรัค์และการัคิดีอุยา่งมีวิีัจัารัณญาณ 
นั�นจัะเกิดีขึ�นไดี�ก็ต่ิอุเมี่�อุเปัิดีโอุกาสให�เยาวัชุนทุำา
กิจักรัรัมีหลากหลายรูัปัแบบ เพ่�อุพัฒนาทัุกษะ
การัคิดีหลายๆ ดี�านทัุ�งศิึลปัะและวิัทุยาศึาสติรั์
ทัุ�งดี�านอุารัมีณ์และเหติผุู้ล 

โครังการั Creative Ireland ขอุงปัรัะเทุศึ 
ไอุรัแ์ลนด์ี ใชุ�วิัธิกีารัเรัยีนรูั�แบบอุงค์รัวัมี 
ดี�วัยการัสรั�างชุุมีชุนทีุ�สรั�างสรัรัค์ขึ�น
มีาก่อุน โดียให�เงินทุนุจัำานวันหนึ�งเพ่�อุ
ให�ชุุมีชุนจััดีกิจักรัรัมีดี�วัยตัิวัเอุง เพ่�อุ
ให�สภาพแวัดีล�อุมีทีุ�ไม่ีเป็ันทุางการัใน 
ชุวิีัติปัรัะจัำาวััน สง่เสรัมิีการัเรัยีนรูั�ผู้า่น 
การัเล่น ผู้่านการัใชุ�ชุวิีัติขอุงเด็ีกและ
คนในชุมุีชุนไดี�อุยา่งทัุ�วัถึึง 

ใช้ศิิลปะเป็นเครื�องมือ
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ยกเครื�องระบับัการเรียนร้้

ปฏิิร้ประบับัการศึิกษา
เพืื่�อพัื่ฒนานวัตกรรม 

หลกัส้ตรใหม่ๆ  และการริเริ�ม
ใหม่ๆ เพืื่�อพัื่ฒนานวัตกรรม

ความคิดสร้างสรรค์และ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(Creativity and Critical Thinking) 

Creativity and Critical Thinking 
โครงการพิื่เศิษเพืื่�อพัื่ฒนา

‘‘เล่าความประทึับัใจ หรือส่ิงทึี่อยากปรับัปรุง 
ให้ดีขึ้นกวา่เดิม เกี่ยวกับัประสบัการณ์การทึำางาน 

ในโครงการคัดกรองนักเรียนทึุนเสมอภาค 
ทึี่ต้องดำาเนินการร่วมกับัชุมชน”

ประโยคคำาถาม?

กสศ. จะคัดเลือกความคิดเหน็ทีน่่าสนใจไปเผยแพรใ่นสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป

https://research.eef.or.th/th/creativity-and-critical-thinking/
https://forms.gle/8BQrZSgd2qjzigRN8


Case Study
กรณีีศึึกษา

ทึำาไมจึงต้องมีส่วนร่วม
กับัชุมชน

โรังเรัยีนกับชุุมีชุนนั�นเปั็นสิ�งทีุ�ผูู้กพันกันอุย่างใกล�ชุดิี เด็ีกก�าวัเข�าสู่รัั�วัโรังเรัยีน
เปัลี�ยนสถึานะจัากลกูหลานขอุงคนในชุมุีชุนกลายเป็ันนักเรัยีน เมี่�อุนักเรัยีนอุอุก
จัากรัั�วัโรังเรัยีนไปักลายเป็ันส่วันหนึ�งขอุงชุุมีชุน การัทีุ�ชุุมีชุนเข�ามีามีีส่วันรัว่ัมี 
กับโครังการัจััดีสรัรัเงินอุดุีหนนุนกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาคจึังสำาคัญอุยา่งยิ�ง ทุำาให�เกิดี 
ควัามีรัว่ัมีมีอุ่ตัิ�งแต่ิขั�นติอุนการัคัดีกรัอุง การัปัรัะชุมุีคณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษา
ไปัจันถึึงการัทีุ�ชุมุีชุนไดี�เข�ามีามีีส่วันรัว่ัมีในการัชุว่ัยโรังเรัยีนจััดีกิจักรัรัมีพัฒนา
ทัุกษะชุวิีัติ ทัุกษะอุาชุพี

นี�ค่อุ 4 วิัธิีการัง่ายๆ ทีุ�คุณครูัทุุกคนนำาไปัปัรับัใชุ�ไดี�เพ่�อุให�โรังเรัยีนไดี�รับัควัามี
รัว่ัมีมี่อุจัากชุุมีชุนมีากขึ�น โดียสามีารัถึเล่อุกให�เข�ากับบรับิทุขอุงแต่ิละพ่�นทีุ�ไดี�
ดี�วัยตินเอุง 

ครูัคัดีกรัอุง เปัน็ชุ่�อุเรัยีกสั�นๆ ทีุ�กล่าวัถึึงครูัปัรัะจัำาชุั�น หรัอุ่ครูัแอุดีมิีนโรังเรัยีน 
ทีุ�มีีหน�าทีุ�คอุยสำารัวัจั ส่งข�อุมีูลขอุงนักเรัยีนทุุนเสมีอุภาคเข�าสู่รัะบบคัดีกรัอุง
นกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาคขอุงกอุงทุนุเพ่�อุควัามีเสมีอุภาคทุางการัศึึกษา ครูัคัดีกรัอุง 
จึังมีลัีกษณะพเิศึษทีุ�แติกต่ิางจัากครูัทัุ�วัไปั ดัีงนี�

พลังพเิศึษและคณุลักษณะพิเศึษเหล่านี� ทุำาให�ครูัคัดีกรัอุงพรั�อุมีเสมีอุทีุ�จัะสรั�าง
โอุกาสดีีๆ ให�นกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาคไดี�รับัโอุกาสทีุ�ดีีทีุ�สดุี เทุ่าทีุ�ครูัคนหนึ�งจัะทุำาไดี� 
เรัาจึังขอุเปั็นอีุกหนึ�งกำาลังใจัให�ครูัคัดีกรัอุงกล�าคิดี กล�าทุำาเพ่�อุโอุกาสทุางการั
ศึึกษาและโอุกาสในชุวิีัติขอุงนักเรัยีนทุุกคน เติิมีพลังใจัให�ตัิวัเอุงและเพ่�อุนครูั
คัดีกรัอุงไปัดี�วัยกัน

ทึำาอย่างไรจึงจะได้รับัความร่วมมือ

เตรียมพื่ร้อมสำาหรับัการเป็นคร้เสมอภาค

ชุี�แจังควัามีติ�อุงการัอุย่างติรังไปัติรังมีา ถึึงควัามีจัำาเปัน็
ทีุ�ทุางโรังเรัียนจัะติ�อุงพึ�งพาควัามีรั่วัมีมี่อุขอุงคนใน
ชุมุีชุน ดี�วัยการัยกรัะเบียบ ข�อุบงัคับต่ิางๆ เกี�ยวักับการั
ดีำาเนนิการั หรัอุ่นโยบายจัากทุางภาครัฐัมีาเป็ันหลักฐาน
ปัรัะกอุบ

อธิิบัายเหตุผล1

3

2

4

ส่�อุสารัข�อุดีีให�คนในชุุมีชุนเห็นว่ัาการัเข�ารัว่ัมีกิจักรัรัมี
กับโรังเรัยีน สง่ผู้ลดีีต่ิอุหนว่ัยงานรัาชุการัทีุ�สงักัดี รั�านค�า 
ทีุ�พวักเขาเปัน็เจั�าขอุงอุยา่งไรับ�าง รัวัมีถึึงทุำาให�ผูู้�ปักครัอุง 
เหน็ว่ัาลกูหลานขอุงพวักเขาไดี�รับัปัรัะโยชุน์อุยา่งไรั 

สร้างแรงจ้งใจ

ดีำาเนินการัเชุงิรุัก จััดีกิจักรัรัมีทีุ�ชุกัชุวันให�ชุุมีชุนเข�ามีา
มีสีว่ันรัว่ัมีเล็กๆ น�อุยๆ ก่อุน ในเบ่�อุงติ�น เพ่�อุหาแนวัรัว่ัมี
ทีุ�สนใจั เข�ามีาเป็ันกลุ่มีคนติ�นแบบก่อุนจัะขยายอุอุกไปั
เปัน็วังกวั�างในเวัลาต่ิอุมีา

ทึำาให้ด้เป็นตัวอย่าง

ทุำาให�กรัะบวันการัมีีส่วันรั่วัมีขอุงชุุมีชุนเปั็นเรั่�อุงง่าย 
สะดีวักสบาย ทุำาให�เห็นว่ัาแต่ิละสิ�งทุำาไปัเพ่� อุอุะไรั  
เปั็นเหติุเปั็นผู้ลกันอุย่างไรั เพ่�อุให�ชุุมีชุนเข�าใจั เปัิดีใจั 
ทีุ�จัะเข�ารัว่ัมี แล�วัยังสามีารัถึนำาวิัธิีการัทีุ�ไดี�เรัยีนรูั�จัาก
โรังเรัยีนไปัปัรับัใชุ�ในงานขอุงตัิวัเอุงไดี�มีากขึ�น 

ชี�แจงขั�นตอน

ชุดอุปกรณ์เยี่ยมบ้ัาน

เทึคนิคการบัันทึึกข้อม้ล 
ในระบับัคัดกรองนักเรียน

ทึุนเสมอภาค

เทึคนิคการจัดประชุม 
คณะกรรมการสถานศึิกษา

รองเทึ้าสวมใส่สบัาย

จัดระเบีัยบั

ทึยอยใส่ข้อม้ล สอบัถามข้อม้ลเพิื่�มเติม

จดบัันทึึก

ทุยอุยใสข่�อุมีลูตัิ�งแต่ิชุว่ังเปิัดีรัะบบ ใชุ�
วิัธิกีารัแบ่งเวัลาในแต่ิละวััน 

มีาเติิมีข�อุมีลูแทุนการักรัอุกข�อุมูีล 
ชุว่ังกรัะชุั�นชุดิีก่อุนปัดิีรัะบบ

ตัิ�งโฟูลเดีอุรัภ์าพทีุ�เกี�ยวัข�อุงกับ
นกัเรัยีนแต่ิละคนแยกจัากกัน เพ่�อุให�

ง่ายต่ิอุการัอัุปัโหลดีภาพรัะหว่ัาง 
ใสข่�อุมีลู และป้ัอุงกันควัามีผู้ดิีพลาดี

ขอุควัามีชุว่ัยเหล่อุจัาก Call Center 
ขอุงกสศึ. ไดี�ทีุ� 02-079-5475 กดี 1 
(ในวัันและเวัลาทุำาการั) หรัอุ่เฟูซ้ำบุ�ก
เพจั ‘การัคัดีกรัอุงนกัเรัยีนยากจัน’ 

เมี่�อุไดี�รับัแผู้นการัดีำาเนินการัขอุงแต่ิละภาคเรัยีนให�นำาเรั่�อุงเข�าทีุ�ปัรัะชุุมีขอุง
โรังเรัยีน ขอุควัามีรัว่ัมีม่ีอุจัาก ผูู้�อุำานวัยการัโรังเรัยีนและครูัทุ่านอุ่�นๆ ใน
โรังเรัยีนเพ่�อุวัางแผู้นนัดีหมีายจััดีการัปัรัะชุุมีติามีรัะยะเวัลาทีุ� กสศึ. กำาหนดี
โดียการัปัรัะชุุมีคณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษาติ�อุงปัรัะกอุบดี�วัย ผูู้�แทุนอุย่าง 
น�อุย 5 ฝัา่ย ดัีงนี� ปัรัะธิานคณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษา ผูู้�แทุนชุมุีชุน ผูู้�แทุนผูู้�
ปักครัอุง ผูู้�อุำานวัยการัสถึานศึึกษาและผูู้�แทุนครูัทีุ�รับัผู้ดิีชุอุบการัคัดีกรัอุง

เตรียมพื่ร้อม

กระจายขา่ว

เตรียมขอ้มล้และเอกสาร

กรัะจัายขา่วัให�ครูัปัรัะจัำาชุั�นทุกุคนส่�อุสารักับผูู้�นำาชุมุีชุน รัวัมีถึึงผูู้�ปักครัอุงเหน็ถึึง 
ควัามีสำาคัญขอุงการัปัรัะชุมุีคณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษา ในรัะหว่ัางทีุ�ไปัเยี�ยมีบ�าน 
นกัเรัยีนและให�ข�ารัาชุการัในชุมุีชุนเซ้ำน็รับัรัอุงข�อุมีลู อุาจัใชุ�วิัธิกีารัสอุบถึามี นัดี
หมีายล่วังหน�าไวั�ก่อุน เพ่�อุให�ง่ายต่ิอุการัจััดีปัรัะชุมุี

เติรัยีมีข�อุมูีล เอุกสารัให�พรั�อุมีตัิ�งแต่ิเนิ�นๆ วัางแผู้นขั�นติอุนการัพูดีคยุ เพ่�อุให� 
การัปัรัะชุมุีเปัน็ไปัอุย่างติรังเวัลา กรัะชุบั ติรังปัรัะเด็ีน ทุำาให�คณะกรัรัมีการั
สถึานศึึกษาจััดีการัแบ่งเวัลามีาให�ไดี�

จัดีบันทึุกชุ่�อุผูู้�ใชุ�และรัหสัผู้า่นสำาหรับั
เข�ารัะบบคัดีกรัอุงฯ ไวั�อุยา่งเปัน็ 
รัะบบรัะเบยีบ ง่ายต่ิอุการัใชุ�งาน

เครื�องแต่งกาย
ทึะมัดทึะแมง

สมาร์ตโฟน
มีแีอุปัพลิเคชุนั 

ปััจัจััยพ่�นฐานนักเรัยีนยากจัน 
หรัอุ่ คัดีกรัอุงทุนุเสมีอุภาค

พมิีพ์ลงบนกรัะดีาษเผู้่�อุจัำาเป็ัน

แบับัฟอร์ม นร. 01

กล้องถ่ายร้ป

สมุดโน้ต

แบัตเตอรีสำารอง

อุปกรณ์กันแดด กันฝน 

นำาดื�ม ขนมขบัเคี�ยว

ติิดีติามีเพจัการัคัดีกรัอุงนกัเรัยีน
ยากจัน อุยูเ่สมีอุ ตัิ�งค่าให�เปัน็
See First หรัอุ่ เหน็โพสต์ิก่อุน

ติดตามข่าวสาร

คิดีถึึงควัามีเปัน็ไปัไดี�ใหมี่ๆ  ในการัชุว่ัยเหล่อุ 
และสนบัสนนุให�นกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาคมีทัีุกษะชุวิีัติ 

ทัุกษะอุาชุพีทีุ�จัำาเปัน็ต่ิอุอุนาคติ ผู้า่นการัสรั�างควัามี
รัว่ัมีมีอุ่ขอุงโรังเรัยีนและชุมุีชุน

สำารัวัจัควัามีเป็ันอุยูย่ามีลงพ่�นทีุ�เยี�ยมี
บ�าน สงัเกติแวัวัติา สหีน�าทุ่าทุางขอุง

นกัเรัยีนอุยู่เสมีอุ 

รับัฟูงัอุย่างไมีตั่ิดีสนิ รับัฟัูงอุย่างตัิ�งใจั
ฟูงัมีากกว่ัาแค่ข�อุมีลู แต่ิจัับนำาเสยีง 

ควัามีรูั�สกึขอุงผูู้�พดูีดี�วัย

เอุาใจัเขามีาใสใ่จัเรัา เปิัดีใจัเพ่�อุเข�าใจั
ข�อุจัำากัดี หรัอุ่การัตัิดีสนิใจัขอุงบุคคล

รัอุบตัิวั

ดีาวันโ์หลดีแอุปัพลิเคชุนั
“ปััจัจััยพ่�นฐานนักเรัยีนยากจัน” หรัอุ่ 
“คัดีกรัอุงทุนุเสมีอุภาค” เพ่�อุใชุ�บันทึุก

ข�อุมูีลทีุ�เกี�ยวัข�อุงกับนกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาค
ก�าวัเดิีนอุยา่งมีั�นใจั พรั�อุมีบุกบั�นไปั
หานกัเรัยีนในพ่�นทีุ�หา่งไกลเพ่�อุให�

นกัเรัยีนมีชีุวิีัติทีุ�ดีีขึ�น

เล่อุกชุดุีทีุ�สวัมีใสแ่ล�วัรูั�สกึสบาย เป็ัน
ตัิวัเอุงไดี�อุยา่งมีั�นใจั ถึกูติ�อุงติามีกาละ
เทุศึะ และเคล่�อุนไหวัไดี�อุยา่งสะดีวัก

คล่อุงแคล่วั

รัะมีดัีรัะวัังการัใชุ�คำาทีุ�อุาจัทุำาให�
นกัเรัยีน หรัอุ่ผูู้�ปักครัอุงรูั�สกึสะเทุ่อุน

ใจั หรัอุ่รูั�สกึแย่กับตัิวัเอุง กล�าพดูี
 กล�าแสดีงควัามีคิดีเหน็ ต่ิอุรัอุงกับ
ข�ารัาชุการัทุ�อุงถิึ�นไดี�อุย่างเทุ่าทัุน

เพ่�อุย่นหยดัีในสทิุธิิ�อัุนควัรัไดี�รับัขอุง
นกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาค

กล�าคิดี กล�าทุดีลอุงลงมีอุ่ทุำา จันเหน็
ผู้ลลัพธ์ิ คอุยกวัักมีอุ่เชุ่�อุเชุญิเรัยีกคน
จัากหลากหลายภาคสว่ันมีารัว่ัมีมีอุ่กัน

พฒันานกัเรัยีนทุนุเสมีอุภาค

สมอง

ตา

ห้

หัวใจ

สมาร์ทึโฟน

ขา

เครื�องแต่งกาย

ปาก

มือ



ขั้นตอนการบัันทึึกแบับัรับัรองผล
การพิื่จารณาเพ่ืื่อรับัเงนิอุดหนุน 

(นร.05/กสศิ.05) 
เมี่�อุจััดีปัรัะชุมุี คณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษา เพ่�อุรับัรัอุงรัายชุ่�อุนักเรัยีนทุนุเสมีอุ
ภาคกลุ่มีใหมี่ และรับัรัอุงแผู้นการัใชุ�จ่ัายเงินในส่วันขอุงสถึานศึึกษา (ก.001) 
เรัยีบรั�อุยแล�วั ครูัแอุดีมีนิขอุงโรังเรัยีนจัะติ�อุงบันทึุกผู้ลการัรับัรัอุงรัายชุ่�อุนกัเรัยีน 
(นรั. 05/ กสศึ. 05) และแผู้นการัใชุ�จ่ัายเงินขอุงสถึานศึึกษา (ก. 001) เข�ามีายัง
รัะบบขอุงแต่ิละสงักัดี

กรอกข้อ้มูลูรายชื่่�อคณะกรรมูการสถานศึกึษาให้ค้รบถ้วน

ตรวจสอบรายชื่่�อนักเรยีนทุุนเสมูอภาค กดเล่อกผลการ
พิิจารณาข้องคณะกรรมูการสถานศึึกษา และวิธีีการรบั
เงินข้องนกัเรยีนแต่ละคนให้ค้รบถ้วน

รัายชุ่�อุนกัเรัยีนทีุ�เป็ันสดีีำา ค่อุนักเรัยีนทีุ�ผู้า่นเกณฑ์์นกัเรัยีน
ยากจันพิเศึษ ให�คณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษาพิจัารัณาการั 
ไดี�รับัทุนุเสมีอุภาคต่ิอุไปั 

รัายชุ่�อุนกัเรัยีนทีุ�เปัน็สเีหล่อุง ค่อุนกัเรัยีนทีุ�ไดี�รับัทุนุตัิ�งแต่ิ
ภาคเรัยีนทีุ�ผู้่านมีา นักเรัยีนจัะไดี�รับัทุุนต่ิอุเน่�อุง ไม่ีติ�อุง
ดีำาเนินการัใดีๆ 

โรงเรียนทีุ�ข้้อมููลบัญชื่ีธีนาคารถูกต้อง ห้ร่อเคยได้รับ
เงินแล้วจะไมู่สามูารถแก้ไข้ข้้อมููลบัญชื่ธีีนาคารได้

บันทึุกข้้อมููลแผนการใชื่จ้า่ยเงินส่วนข้องสถานศึึกษาใน
แบบฟอรม์ู ก.001

ตรวจสอบรายชื่่�อนักเรียนทุุนเสมูอภาค กดเล่อกผล
การพิจิารณาข้องคณะกรรมูการสถานศึกึษา และวิธีกีาร
รบัเงินข้องนักเรยีนแต่ละคนให้้ครบถ้วน

เข้า้สู่่�ระบบ แบับัพิื่จารณาผล
นร. 05

‘แบับัฟอร์ม’

ข้อม้ลคณะ
กรรมการ

รายช่ือ
นักเรียน

บััญชี
ธินาคาร

ก.001

ลายเซ็น
คณะกรรมการ

พิื่มพ์ื่แบับัรับัรอง
ผลพิื่จารณา

นร.05/ กสศิ.05

เล่อุกเมีนู เล่อุก

1

2

3

4

5

6

พิื่มพ์ื่แบับัรับัรองผล 
พิื่จารณา นร.05/ กสศิ.05

‘แบับัฟอร์ม’
เล่อุกเมีนู เล่อุก

เพ่�อุให�คณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษาลงลายมี่อุชุ่�อุ จัากนั�น 
ถ่ึายภาพลายเซ้ำน็คณะกรัรัมีการัสถึานศึึกษาแล�วัอัุปัโหลดี 
ภาพ เข�าสู่รัะบบ รัวัมีถึึงอัุปัโหลดีภาพบรัรัยากาศึการั
ปัรัะชุุมีจัากนั�นกดีปัุ่มีสีเขียวั

ดาวน์โห้ลดแบบฟอร์มูลายเซ็็น 

บัันทึึก

อัปโหลด
ลายเซ็นคณะกรรมการ

อัปโหลด
ภาพื่สมุดบััญชีธินาคาร

อัปโหลด
ภาพื่บัรรยากาศิการประชุม

• ปัรัะธิานคณะกรัรัมีการั
• ผูู้�อุำานวัยการัโรังเรัยีน
• ตัิวัแทุนผูู้�ปักครัอุง

• ผูู้�นำาชุมุีชุนทุ�อุงถิึ�น
• ตัิวัแทุนครูั



Interview
คุยุกับคุณุีคุรู

โรังเรัยีนวััดีบางนำาจ่ัดี จัังหวััดีสรุัาษฎรัธ์ิาน ี เป็ันโรังเรัยีน
เล็กๆ ในถิึ�นใติ� ทีุ�มีจีัำานวันนักเรัยีนทัุ�งหมีดีเพยีง 42 คน หาก
แต่ิควัามีรัว่ัมีมีอุ่รัะหว่ัางโรังเรัยีนและชุมุีชุน เพ่�อุชุว่ัยเหล่อุ
พัฒนานักเรัยีนทุุนเสมีอุภาคทุางการัศึึกษาขอุงทีุ�นี�กลับไมี่
เล็กเลย

ครูักรัะถิึน-กวิันติรัา ซ้ำ�วันลิ�มี ค่อุผูู้�อุำานวัยการัโรังเรัยีนทีุ�
เปั็นหวััเรัอุ่ผูู้�ปัรัะสานการัทุำางานขอุงโรังเรัยีนและชุมุีชุนเข�า
ดี�วัยกัน เพ่�อุพานักเรัยีนฝั่าคล่�นลมีแห่งควัามียากลำาบาก
และการัขาดีโอุกาสขึ�นสู่ฝัั� งควัามีเสมีอุภาคทุางการัศึึกษา
ไปัพรั�อุมีๆ กัน

คร้กระถิน 
กวนิตรา ซ้วนลิ่ม
คุรูในโรงเรียนเล็็กๆ ที่ี�รวมพลั็งกับชุุมชุน

ทัุนทีุทีุ�ไดี�รับัการับรัรัจุัติำาแหน่งผู้อุ.ทีุ�โรังเรัยีนวััดีบางนำาจ่ัดี ครูักรัะถิึนก็ตัิ�ง 
เปัา้หมีายขอุงโรังเรัยีนเอุาไวั�ตัิ�งแต่ิติ�นว่ัา จัะติ�อุงชุว่ัยเหล่อุนกัเรัยีนให�มีคีณุภาพชุวิีัติ 
ทีุ�ดีีขึ�น เพรัาะทุรัาบจัากการัลงพ่�นทีุ�เยี�ยมีบ�านนักเรัยีนอุย่างจัรังิจัังว่ัา เด็ีกสว่ัน
ใหญมี่ีฐานะยากจัน สภาพครัอุบครัวััมีปัีัญหา มีคีวัามีลำาบากทัุ�งดี�านทีุ�อุยูอุ่าศัึย
และเรั่�อุงค่าใชุ�จ่ัาย

“เราเข้ารว่มโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรยีนทุนเสมอภาคเป็นปีแรก ในปี 2562 
ก็ลยุเลยตั�งแต่ยังไม่ได้รบัการจัดสรรงบ วางแผนไปเยี�ยมบ้านนักเรยีนทกุหลัง โดยครู
ทกุคนไปด้วยกันทั�งหมด และไปมากกว่าหน่�งครั�ง คือไปเยี�ยมบ้านตามแผนของ สพฐ. 
แล้วก็ไปบ้านของนักเรียนที�มีปัญหาในช่่วงเวลานอกเหนือแผนการเยี�ยมบ้านด้วย 
เพื�อที�จะได้เข้าใจสภาพปญัหาของแต่ละบ้านอย่างแท้จรงิ ซึ่่�งการเปน็โรงเรยีนขนาดเล็ก 
แบบนี�หมายความว่า สภาพความเป็นอยู่ของเด็กส่วนใหญ่จะยากจน เพราะถ้้าผู้ 
ปกครองที�มีความพรอ้มทางการเงิน เขาก็จะพาเด็กไปเรยีนที�โรงเรยีนขนาดใหญ่กว่า
ที�มงีบประมาณสนับสนนุดแูลนักเรยีนมากกว่า แต่โรงเรยีนอย่างเรา เด็กบางคนไม่มี
เงินมาโรงเรยีนเลย บางคนไม่มข้ีาวกิน บางคนบ้านที�อาศยัอยู่ก็ไม่ใช่ข่องตัวเอง ต้องไป
อาศยัเขาอยูช่่ั�นล่าง เปน็บ้านรา้ง หรอืต้องเสยีค่าเช่า่ใหเ้ขา ซึ่่�งบางทีก็มใีห ้บางทีก็ไม่มใีห”้ 

เมี่�อุทุรัาบว่ัาโรังเรัยีนไดี�รับังบปัรัะมีาณสนบัสนนุจัากกสศึ. ครูักรัะถิึนจึังดีีใจัมีาก 
ทีุ�จัะไดี�สานต่ิอุแผู้นการัพัฒนาควัามีเป็ันอุยู่ขอุงนักเรัยีนให�เปั็นจัรังิอุย่างทีุ�วัาดี
หวัังไวั� และลยุต่ิอุดี�วัยควัามีมีุง่มีั�นทีุ�เต็ิมีเปั่� ยมีในหวััใจั โดียไมีไ่ดี�หวัั�นต่ิอุอุปุัสรัรัค 
เพ่�อุส่�อุสารักับผูู้�ปักครัอุงและชุมุีชุนให�เข�าใจัถึึงวิัธิกีารัทุำางานขอุงกสศึ.

การพ้ื่ดคุยถึงวิธีิการทึำางานของกสศิ.  
เราลุยไปหาผ้้ปกครองถึงหลังคาบ้ัาน โดยมีผ้้นำาชุมชน

เป็นคนพื่าไป ว่าโรงเรียนได้ดำาเนินการอย่างไรบ้ัาง 
เพืื่�อช่วยเหลือนักเรียนทึี�ลำาบัาก

กรัะทัุ�งผู้ลิติไข่เค็มีล็อุติแรักอุอุกมีา และไดี�รับัผู้ลติอุบรับัในทุางทีุ�ดีีว่ัา ไข่เค็มี
ขอุงโรังเรัยีนมีีรัสชุาติิอุรัอุ่ย และขายไดี�จันหมีดีเกลี�ยง โรังเรัยีนจึังตัิ�งใจัผู้ลิติใน
จัำานวันทีุ�มีากขึ�นอีุก จัากล็อุติแรักทีุ�ผู้ลิติเพยีง 150 ฟูอุง ต่ิอุมีาผู้ลิติถึึงล็อุติละ 
500-700 ฟูอุง ซ้ำึ�งนอุกจัากควัามีรัว่ัมีมีอุ่รัว่ัมีใจัขอุงครูัและนกัเรัยีนในโรังเรัยีน
แล�วั ก็ไดี�รับัควัามีสนับสนุนเปั็นอุย่างดีีจัากคนในชุุมีชุนทีุ�ชุว่ัยอุุดีหนุน และ
ปัรัะชุาสมัีพนัธิผ์ู้ลผู้ลิติจัากนำาพักนำาแรังขอุงเด็ีกๆ

“คนที�ซึ่ื�อไข่เค็มจากโรงเรยีนไปทำาอาหารขายอีกทีก็ช่ว่ยบอกต่อว่าไข่เค็มนี�เป็นผลผลิต 
ของโครงการที�โรงเรียนจัดทำาข่�น หรือคนที�อุดหนุนไข่เค็ม เมื�อได้ลองแล้วเห็นว่า 
มีรสช่าติดีก็ช่่วยบอกกันปากต่อปาก ทำาให้ไข่เค็มของโรงเรียนเป็นที�รู้จักมากข่�น 
นอกจากนี� ครูก็เป็นสมาช่กิกลุ่มไลน์ของหมู่บ้าน ก็จะไปประช่าสัมพันธ์์ในกลุ่มไลน์ 
ใหส้ั�งจองไข่เค็มที�จะผลิตในล็อตต่อไป รวมทั�งโพสต์ผ่านทางหน้าเพจเฟซึ่บุ�กของโรงเรยีน 
ทำาให้โครงการถื้อว่าประสบความสำาเร็จได้เร็วเมื� อเทียบกับระยะเวลาที�เพิ�งได้รบั 
การจัดสรรงบประมาณมา เนื�องจากมีการประช่าสมัพันธ์์ผ่านช่อ่งทางออนไลน์และช่มุช่น 
ที�ช่ว่ยกันสนับสนนุบอกต่อ”

นอุกจัากนี� โรังเรัยีนยังไดี�วัางแผู้นในปัก่ารัศึึกษาต่ิอุไปั ว่ัาจัะทุำาโรังผู้ลิติไขเ่ค็มี
ทีุ�มีปีัรัะสทิุธิิภาพและมีาติรัฐานการัผู้ลิติมีากขึ�น แต่ิดี�วัยบคุลากรัขอุงโรังเรัยีน
ทีุ�มีอีุยูจ่ัำากัดีจึังปัรัะสานขอุควัามีรัว่ัมีมีอุ่จัากชุมุีชุน จึังมีชีุา่งและบุคคลอุ่�นๆ มีา
ชุว่ัยกันปัรับัปัรุังโรังผู้ลิติดี�วัยควัามียินดีี และโรังเรัยีนยงัตัิ�งใจัจัะขอุจัดีทุะเบียน 
อุย. เพ่�อุให�เกิดีควัามียั�งยน่ในการัสรั�างอุาชุพีให�กับเด็ีกๆ ทุำาให�คำาว่ัา ‘บางนำาจ่ัดี’ 
อัุนเปัน็ทัุ�งชุ่�อุขอุงโรังเรัยีน ชุมุีชุน และวััดี แสดีงให�เหน็ควัามีรัว่ัมีใจักันขอุงทัุ�ง
ชุมุีชุนทีุ�อุยูใ่นผู้ลผู้ลิติชุิ�นนี�ดี�วัย

เพรัาะโรังเรัยีนไดี�พยายามีชุว่ัยเหล่อุนักเรัยีนอุย่างจัรังิจััง และไมี่ไดี�อุยู่อุย่าง
แยกตัิวักับชุมุีชุน ทุางชุมุีชุนจึังมีอุงเหน็ควัามีจัรังิใจัขอุงโรังเรัยีน และเชุญิให�ครูั
กรัะถิึนเข�ารัว่ัมีกลุ่มีไลน์ ทีุ�ปัรัะกอุบดี�วัยผูู้�นำาชุมุีชุนหลายๆ ฝัา่ย เชุน่ ผูู้�ใหญบ่�าน 
เจั�าอุาวัาสวััดี ครูั อุสมี. ผูู้�ปักครัอุงนักเรัยีน เปัน็ติ�น ซ้ำึ�งเปัน็พ่�นทีุ�สำาหรับัการั
ปัรัะสานงาน ปัรัะชุาสมัีพนัธิ ์ ขอุควัามีรัว่ัมีมีอุ่ในกิจักรัรัมีต่ิางๆ ซ้ำึ�งกันและกัน 
จันเกิดีเปัน็ควัามีสมัีพนัธิที์ุ�พึ�งพากัน ทัุ�งบ�าน วััดี โรังเรัยีน และชุมุีชุน

“กลุ่มไลน์หมู่บ้าน ทางหมู่บ้านมีกันอยู่ก่อนแล้ว เมื�อครูเข้ามาเปน็ ผอ. ทางผู้นำาช่มุช่น
ได้มองเหน็สิ�งที�โรงเรยีนได้ทำากิจกรรมเข้าถ่้งช่มุช่น เข้าถ่้งผู้ปกครอง จ่งเช่ญิใหเ้ราเข้า
รว่มกลุ่ม ไม่ว่าฝ่า่ยไหนมีกิจกรรมอะไร ต้องการขอความรว่มมืออะไร ก็จะทำาใหท้ราบ
ข่าวกันในวงกว้างและรวดเรว็มากข่�น นอกจากนี� เวลามีประช่มุสรุปงานของหมู่บ้านเรา
ก็จะไปเข้ารว่มด้วยทกุครั�ง เพื�อไปประช่าสมัพันธ์กิ์จกรรม แล้วก็ขอความรว่มมือช่มุช่น
ในการทำากิจกรรมของโรงเรยีน หรอืเราเองก็ไปรว่มกิจกรรมอื�นๆ ของช่มุช่นเช่น่กัน” 

ครูักรัะถิึนยังเสรัมิีอีุกว่ัา นอุกจัากจัะมีีกลุ่มีไลน์เปั็นเครั่�อุงมี่อุทีุ�มีีควัามีสำาคัญ 
ในการัชุว่ัยปัรัะสานควัามีรัว่ัมีมี่อุรัะหว่ัางโรังเรัยีนกับทุุกภาคส่วันในชุุมีชุนแล�วั
เมี่�อุมีีปัญัหาโรังเรัยีนจัะต่ิอุสายติรังไปัยังผูู้�นำาชุมุีชุน หรัอุ่คณะกรัรัมีการัสถึาน-
ศึึกษา ซ้ำึ�งก็จัะไดี�รับัควัามีรัว่ัมีมีอุ่เป็ันอุยา่งดีี ครูักรัะถิึนจึังเชุ่�อุว่ัาสิ�งทีุ�ทุำาให�การั
รั่วัมีมี่อุขอุงชุุมีชุนแห่งนี� เข�มีแข็ง เกิดีจัากการัมีีจิัติใจัทีุ�พรั�อุมีจัะชุ่วัยเหล่อุ 
ซ้ำึ�งกันและกันขอุงทุกุๆ ฝัา่ย จันทุำาให�เกิดีควัามีสมัีพนัธิที์ุ�แนน่แฟูน้ขอุงคนในชุมุีชุน

“ในสว่ันขอุงโรังเรัยีนทีุ�ชุว่ัยเหล่อุนกัเรัยีน ชุมุีชุนก็เหน็ควัามีตัิ�งใจัจัรังิถึึงเป้ัาหมีาย 
สูงสุดีขอุงโรังเรัยีนทีุ�จัะพัฒนาควัามีเปั็นอุยู่ขอุงนักเรัยีน ชุุมีชุนก็เต็ิมีใจัทีุ�จัะ 
เข�ามีาชุว่ัย และเมี่�อุชุมุีชุนติ�อุงการัควัามีชุว่ัยเหล่อุ โรังเรัยีนก็จัะไปัให�การัสนบัสนนุ 
ดี�วัยควัามีตัิ�งใจัและควัามีจัรังิใจั

ครูัมีาอุยู่ทีุ�โรังเรัยีนนี�เพียงหนึ�งปั่ก็สัมีผัู้สไดี�ถึึงควัามีแน่นแฟู้นขอุงคนในชุุมีชุน 
และทุำาให�เหน็ถึึงควัามีสำาคัญขอุงชุมุีชุนว่ัา โรังเรัยีนติ�อุงคู่กับชุมุีชุนจัรังิๆ เพรัาะ
หากไม่ีมีีชุมุีชุน โรังเรัยีนขนาดีเล็กแบบนี�จัะเดิีนไปัไดี�อุยา่งสมีบรูัณแ์บบ คงเปัน็
ไปัไดี�ยาก”

ปักธิงการเดนิเรือ

เรือเลก็ลุยออกจากฝั� ง

นำาพึื่�งเรือ เสือพึื่�งป่า โรงเรียนพึื่�งพื่าชุมชน

ลงเรือลำาเดยีวกนั

เพื่ราะว่าถ้าใจไม่เปิดรับั ไม่พื่ร้อมทึี�จะให้ความช่วยเหลือกัน 
ตั�งแต่แรก ไม่ว่าจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ�ง อย่างไรก็คงไม่สำาเร็จ

”

”

วธีิิคิดแบับัคร้กระถิน

ครูักรัะถิึนใชุ�ควัามีทุุ่มีเทุในการัลงพ่� นทีุ� เยี�ยมีบ�าน
นักเรัยีนอุย่างจัรังิจััง เพ่�อุสำารัวัจัสภาพควัามีเปั็นอุยู ่
ภายในครัอุบครััวั และปััญหาขอุงนักเรัียนทีุ�กำาลัง
ปัรัะสบอุย่างเข�าถึึง เพ่� อุทุำาเข�าใจัควัามีรูั�สึกและ 
ควัามียากลำาบากทีุ�แทุ�จัรังิขอุงนักเรัยีน และนำาปัญัหา
ทีุ�พบไปัหาทุางแก�ให�ติรังจุัดีมีากทีุ�สดุี

ครูักรัะถิึนเห็นว่ัาโรังเรัียนจัะติ�อุงทุำางานโดียอุาศัึย
ควัามีรั่วัมีมี่อุกับหลายๆ ฝั่าย ไมี่ ว่ัาจัะเป็ันรัะดัีบ
นกัเรัยีน ผูู้�ปักครัอุง วััดี หมีูบ่�าน และติำาบล จัะทุำาให�
เกิดีผู้ลสำาเรัจ็ัทีุ�มีีปัรัะสิทุธิิภาพมีากกว่ัาการัสามีารัถึ
ชุว่ัยเหล่อุนกัเรัยีนภายในโรังเรัยีนเทุ่านั�น แต่ิยงัทุำาให�
เกิดีเปัน็ควัามีเข�มีแข็งขอุงทัุ�งชุมุีชุนทีุ�ยั�งย่น

มุง่มั�นในการเขา้ถงึปัญหา อาศัิยความร่วมมอื

“รวมทั�งในกรณทีี�มกีารประช่มุผูป้กครองภาคเรยีนละครั�ง ก็มาทำาความเข้าใจรว่มกันว่า 
หลักเกณฑ์์ของการช่ว่ยเหลือเปน็อย่างไร เงินที�ได้รบัแบ่งเปน็เงินสว่นไหนบ้าง แล้วใคร 
มสีทิธ์ิ�ได้รบับ้าง เราจะช่ี�แจงว่า เด็กที�ได้รบัเงินจัดสรรมาจากทางกองทนุเปน็ผูพิ้จารณา 
จากการลงพื�นที�คัดกรองและลงข้อมูลในระบบ ซึ่่�งก็ได้รบัความรว่มมือจากผู้ปกครอง
เปน็อย่างดี”

นอุกจัากการัลงพ่�นทีุ�เพ่�อุสำารัวัจัสภาพปัญัหาขอุงนักเรัยีน และสรั�างควัามีเข�าใจั
กับผูู้�ปักครัอุงถึึงวิัธิกีารัคัดีกรัอุงนักเรัยีนแล�วั ครูักรัะถิึนก็เรัิ�มีแผู้นต่ิอุมีาดี�วัยการั 
ปัรัะชุมุีกับครูัในโรังเรัยีน เพ่�อุจััดีทุำากิจักรัรัมีสรั�างอุาชุพีให�นักเรัยีน โดียตัิ�งโจัทุย ์
ว่ัาไมี่อุยากให�เปั็นกิจักรัรัมีทีุ�ทุำาแล�วัจับไปัเฉยๆ แต่ิจัะติ�อุงเป็ันสิ�งทีุ�ทุำาแล�วัเกิดี 
เงินหมีนุเวีัยน ทุำาให�นักเรัยีนมีรีัายไดี� ไดี�รับัค่าติอุบแทุน

“เมื�อคุยกันเราพบว่า เรามีต้นทุนในเรื�องความมีช่ื�อเสียงด้านการทำาไข่เค็ม เนื�องจาก
ตั�งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธ์านี เรามีผู้ปกครองที�มีความรู้เรื�องการทำาไข่เค็มจำาหน่าย
เป็นทรพัยากรบคุคลที�สามารถ้เช่ญิมาเปน็วิทยากรท้องถิ้�นใหค้วามรูนั้กเรยีนได้ จ่งได้ 
ข้อสรุปว่าจะทำากิจกรรมพัฒนาทักษะอาช่พีด้วยการทำาไข่เค็ม ซึ่่�งนอกจากวิทยากรจะ 
มาใหค้วามรูแ้ล้ว ยังมาช่ว่ยลงมือทำา และคอยดแูลการผลิตด้วย”

”

”

ชุมชนพื่ร้อมทึี�จะสนับัสนุนโรงเรียนตั�งแต ่
การรับัออร์เดอร์ การกระจายข่าว ช่วยประชาสัมพัื่นธ์ิ

”

”



Lesson 
Learned
เรียนอยา่งคุรู

-Helen Keller 
นกัเขยีนชุาวัอุเมีรักัิน

Alone, we can do so little; 
Together, we can do so much.

ด้วยตัวคนเดียว 
เราทึำาได้เพีื่ยงเล็กน้อย  
แต่ด้วยการร่วมมือกัน 
เราจะทึำาได้มากมาย

หนังส่อุทีุ�เล่าดี�วัยบรัรัยากาศึอุบอุุ่นเล่มีนี� เปั็นเรั่�อุงรัาวั 
ขอุงหมีู่บ�านกลางหุบเขาทีุ�ห่างไกลในญี�ปัุ่น แต่ิสามีารัถึ 
แปัรัรูัปัส�มียูสุจันมีีชุ่�อุเสียงและกลายเป็ันผู้ลิติภัณฑ์์สรั�าง 
รัายไดี�สู่ชุุมีชุน โดียอุาศัึยควัามีรัว่ัมีมี่อุกันขอุงคนตัิวัเล็กๆ
ในหมีู่บ�าน หนังส่อุอุ่านง่าย แต่ิถ่ึายทุอุดีกลยุทุธิ์การัทุำา
ธิุรักิจัจัากเรั่�อุงจัรังิทีุ�จัะมีอุบแนวัคิดีในการัพัฒนาชุุมีชุน
ดี�วัยควัามีคิดีสรั�างสรัรัค์

ประสบัการณ์ยิ่งใหญ่
ในหม้่บ้ัานเล็กๆ
เขียน: มีาซ้ำาฮโิกะ โอุโติชุ ิ
แปัล: มีุทิุติา พานิชุ 
สำานักพิมีพ์: สำานักพิมีพ์สวันมีีเงินมีา

ต่อยอดความูคิดและสะกิดแรงบันดาลใจในการทุำางานร่วมูกับชืุ่มูชื่น 
ข้องคนเป็็นครู ด้วยตัวอย่างส่�อสนุกๆ และแห้ล่งเพิิ�มูความูรู้ทีุ�น่าสนใจ 
เพิ่�อเพิิ�มูไฟในการทุำางานข้องครูไทุยทุุกทุ่าน

”

”

เรั่�อุงจัรังิขอุงกลุม่ีเด็ีกมัีธิยมีทีุ�ปัรัะสบปัญัหาต่ิาง  ๆ กัน จันถึกูยาเสพติิดีเข�าแทุรักแซ้ำง 
ชุวิีัติ แมี�ว่ัาสงัคมีจัะติรัาหน�าว่ัาพวักเขาเป็ันเด็ีกเลวัรั�าย แต่ิครูัพนิจิัเล่อุกทีุ�จัะยน่
หยดัีเคียงข�างเด็ีกเหล่านี� เพ่�อุให�พวักเขาหลดุีพ�นจัากวัังวันขอุงมัีน หนงัทีุ�สะทุ�อุน
ให�เหน็เบ่�อุงหลังขอุงปัญัหาสงัคมีทีุ�เด็ีกๆ ติ�อุงเผู้ชุญิ มีเีพียงการัให�โอุกาสและ
การัรัว่ัมีมีอุ่กันขอุงชุมุีชุนทีุ�จัะชุว่ัยให�พวักเขาก�าวัข�ามีปััญหาเหล่านี�ไปัไดี�

พ็อุดีแคสต์ิขอุงครูับนยอุดีดีอุยแถึบชุายแดีนในโรังเรัยีนขยายโอุกาสแห่งหนึ�ง 
เก็บเรั่�อุงรัาวัสั�นๆ มีาแบ่งปัันให�ฟูังแบบเรั่�อุยๆ ถึึงปัรัะสบการัณ์ทีุ�พบเจัอุใน
ชุวิีัติปัรัะจัำาวัันขอุงการัเปั็นครูั เพ่�อุแลกเปัลี�ยนเรัยีนรูั�และชุี�ชุวันให�ลอุงมีอุงไปั
ยังมีุมีเล็กๆ มุีมีหนึ�งขอุงโรังเรัยีนทีุ�อุาจัมีีบทุเรัยีนจัากเหล่านักเรัยีนตัิวัน�อุย 
แอุบซ้ำอุ่นอุยู่

เว็ับไซ้ำต์ิบอุกเล่าเรั่�อุงรัาวัดีีๆ ทีุ�เน�นการัส่�อุสารัอุงค์ควัามีรูั�และแนวัทุางการัจััดีการั 
เรัยีนรูั�ดี�านเยาวัชุนและคนรุัน่ใหมี ่ ถ่ึายทุอุดีผู้า่นบคุคลทีุ�นา่สนใจั แชุรัป์ัรัะสบการัณ ์
และทุฤษฎีการัเรัยีนรูั�ยคุใหมีใ่ห�สอุดีคล�อุงกับสงัคมีในปััจัจุับนัทีุ�ดีำาเนินไปัทุ่ามีกลาง 
การัเปัลี�ยนแปัลง

สามชุก (2009)

คร้ห่ิงห้อยกับัห้องเรียนสีฟ้า

The Potential
thepotential.org

https://thepotential.org/
https://www.youtube.com/watch?v=2lnDHwO51Lc


สำานักบรัหิารัเงินอุดุีหนุนเพ่่อุผูู้�ขาดีแคลนทุนุทุรัพัย์

เพ่ืื่อใช้งานระบับัคัดกรอง
แหล่งข้อม้ล 

โรงเรียนสัดกัด สพื่ฐ. แอปพื่ลิเคชัน

โรงเรียนสัดกัด อปทึ.

โรงเรียนสัดกัด ตชด.

ปั็จจยัพิ่้นฐานนักเรยีนยากจน

สงักัด สพิฐ.

สงักัด อป็ทุ. และ ตชื่ด.

คัดกรองทุนุเสมูอภาค

01

ความร่วมมือของชุมชน

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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