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สารบัญค�าน�า

สวัสดีครบั คณุครู!
 
     วารสารแบ่งปััน แลกเปัลี�ยน เรยีนรู� โครงการจััดสรรเงินอุุดหนุน
แบบมีีเง่�อุนไข: CCT เล่มีนี� เปัรยีบเสมี่อุนคู่มี่อุทำำาความีเข�าใจัเทำคโนโลยี
สารสนเทำศทีำ�จัะช่ว่ยให�คุณครูทำำางานได�สะดวกยิ�งข้�น เพราะเราไมี่อุาจั 
ปัฏิิเสธการมีาถ้ึงขอุงสิ�งใหมี่ๆ ได� แต่่เราสามีารถึนำาข�อุดี ข�อุได�เปัรยีบ
และความีสะดวกสบายขอุงการใช่�งานเทำคโนโลยีเหล่านี� มีาช่่วย 
การพัฒนาการศ้กษาไทำย ทำำาให�การติ่ดต่ามีดูแลช่ว่ยเหล่อุนักเรยีนทีำ� 
ต่�อุงการโอุกาสในปััจัจุับันเปั็นไปัได�อุย่างทัำนท่ำวงทีำและทัำ�วถ้ึงมีากกว่าเดิมี 
ภายในเล่มียังคงเต็่มีไปัด�วยเร่� อุงราวดีๆ น่าปัระทัำบใจัจัากคุณครู 
ผู�ทำุ่มีเทำแรงกายแรงใจัเพ่�อุสร�างสรรค์กิจักรรมีดีๆ ช่ว่ยพัฒนานักเรยีน
ทำุนเสมีอุภาคให�ได�รับปัระสบการณ์ช่ีวิต่ทีำ�หลากหลาย พร�อุมีสำาหรับ
อุนาคต่ขอุงพวกเขา รวมีถ้ึงแหล่งความีรู�น่าสนใจัทีำ�เราคัดสรรมีาเพ่�อุ 
คุณครูโดยเฉพาะ พร�อุมีแล�ว เล่� อุนลงไปัอุ่านกันได�เลยครับ

ขอุบคุณครบั คุณครู!
ทีำ�ช่ว่ยกันสง่ต่่อุโอุกาสทำางการศ้กษาให�นักเรยีนทำนุเสมีอุภาค

กอุงทำนุเพ่่อุความีเสมีอุภาคทำางการศ้กษา (กสศ.)



Update
ติดตามข่าวสาร

เข้าใจบทบาท
ของเทคโนโลยีการศึกษา 
ในวนัที่คนทั่วโลกต้องอยู่บ้าน

สถึานการณ์การแพรร่ะบาดขอุง COVID-19 เปั็นบทำทำดสอุบสำาคัญสำาหรบั
เราทำุกคน เมี่� อุสถึาบันการศ้กษาในปัระเทำศไทำย ต่�อุงเล่� อุนเปัิดภาคเรียน 
อุอุกไปัเปั็น 1 กรกฎาคมี 2563 จ้ังต่ามีมีาด�วยคำาถึามีมีากมีายเกี�ยวกับ 
การเรียนการสอุนทำางไกล ในวันทีำ�เด็กๆ ต่�อุงแยกกันเรยีนรู� อุยู่แต่่ในบ�าน 
กสศ. ไมี่นิ�งนอุนใจั เพราะรู�ดีว่าวิกฤต่ครั�งนี�อุาจัย่อุมีส่งผลกระทำบต่่อุคุณครู 
และนักเรยีนทำนุเสมีอุภาคไมีท่ำางใดก็ทำางหน้�ง ไม่ีว่าจัะเปัน็อุปุักรณอิ์ุเล็กทำรอุนิกส ์
อุย่างคอุมีพิวเต่อุรห์รอุ่แท็ำบเล็ต่ทีำ�เช่่�อุมีต่่อุอิุนเทำอุรเ์น็ต่    ซึ่้�งต่ามีมีาด�วยค่าใช่�จ่ัาย 
ทีำ�บางครอุบครวัไมีส่ามีารถึจััดหาได� หรอุ่ทีำ�พกัอุาศัยไมีพ่ร�อุมีสำาหรบัการเรยีนรู� 
อุย่างมีสีมีาธิ ช่อุ่งว่างขอุงเทำคโนโลยีทีำ�ยงัไมีส่ามีารถึทำดแทำนการเรยีนการสอุน 
ในห�อุงเรยีนได� อุาจัทำำาให�นักเรยีนบางคนไมี่เข�าใจับทำเรยีน หมีดความีสนใจั 
ในการเรยีนได�ง่ายข้�น ยังไม่ีนับความีเปัราะบางทำางเศรษฐกิจั ขอุงครอุบครวั 
ทีำ�มีีรายได�น�อุย ซึ่้�งอุาจัส่งผลให�นักเรยีนหลุดอุอุกจัากระบบการศ้กษามีากข้�น 
อุย่างไรก็ต่ามีนับเปั็นโอุกาสดีทีำ�ทำุกฝ่่ายจัะได�พัฒนากรอุบวิธีคิด เพ่�อุปัรบัตั่ว
ในช่ว่งสถึานการณ์ทีำ�ไมี่ปักติ่ซึ่้�งอุาจัจัะส่งผลดีต่่อุรูปัแบบการเรยีนรู�บางอุย่าง
ในอุนาคต่ต่่อุไปั เราจ้ังถึอุดบทำเรยีนสั�นๆ จัากหลายปัระเทำศมีาเปั็นแนวทำาง
หลักๆ ดังนี�

คณุครูจัำาเป็ันต่�อุงฝึ่กฝ่นการใช่�งานโปัรแกรมีสำาหรบัการเรยีนการสอุนอุอุนไลน์ 
รวมีถ้ึงการปัระชุ่มี และอุอุกแบบส่�อุการเรยีนการสอุนใหมี่ให�เหมีาะสมีกับ
บรบิทำการใช่�ช่วิีต่ขอุงคนในแต่่ละชุ่มีช่น โดยเทำคโนโลยีไมี่จัำาเปั็นต่�อุงพ้�งพา
อิุนเทำอุรเ์น็ต่เพียงอุย่างเดียวเสมีอุไปั อุาจัจัะเปั็นการโทำรศัพท์ำ วิทำยุชุ่มีช่น หร่อุ
สิ�งพิมีพ์ต่่างๆ ทีำ�มีีอุยู่แล�วในชุ่มีช่นก็ได�เช่่นกัน

เมี่�อุบ�านกลายเปั็นห�อุงเรยีนจัำาเป็ัน ผู�ปักครอุงจ้ังเป็ันอีุกหน้�งตั่วแปัรสำาคัญ 
ทีำ�จัะช่ว่ยคณุครูสง่เสรมิีการเรยีนรู�ให�แก่นกัเรยีนได� การส่�อุสารให�ผู�ปักครอุงเข�าใจั 
ข�อุจัำากัดหรอุ่กระบวนการทำำางาน รวมีทัำ�งความีรว่มีมี่อุทีำ�ทำางโรงเรยีนต่�อุงการ 
อุาจัมีีการเวียนส่งส่� อุการเรียนรู�ไปัต่ามีบ�านเพิ�มีเติ่มี หร่อุให�คำาปัร้กษาแก่ 
ผู�ปักครอุงเกี�ยวกับการจััดการเรียนรู�ทีำ�บ�านอุย่างมีีปัระสิทำธิภาพ

เน่�อุงจัากเด็กในวัยอุนบุาลและปัระถึมีศ้กษา จัำาเป็ันต่�อุงมีกีารฝึ่กทัำกษะทำางกาย 
ควบคู่ไปักับเน่�อุหาความีรู�ด�วย รวมีถ้ึงข�อุจัำากัดด�านเทำคโนโลยีดังทีำ�ได�กล่าว
มีาข�างต่�น ต่ามีมุีมีมีอุงขอุงผศ.อุรรถึพล อุนันต่วรสกลุ ผู�อุำานวยการศนูย์วิจััย 
และพัฒนาการศ้กษาเพ่�อุการพัฒนาทีำ�ยั�งย่น คณะครุศาสต่ร ์จุัฬาลงกรณ์- 
มีหาวิทำยาลัย ปัระเมิีนว่า ในทำางปัฏิิบัติ่แล�วอุาจัต่�อุงใช่�ช่อุ่งทำางอุ่�นทีำ�ไมี่ใช่่
อุอุนไลน์เข�ามีารว่มีด�วยเพ่�อุให�ต่รงกับความีต่�อุงการขอุงเด็กและโรงเรยีนใน
แต่่ละพ่�นทีำ�ได�อุย่างแทำ�จัรงิ

อ่านบทความฉบับเต็ม

แอปพลิเคชันหรือเวบ็ไซต์ส�าหรับคัดกรอง
นักเรียนยากจน มีประโยชน์ต่อการท�างานอื่นๆ
ของคุณครูในด้านไหนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร

ประโยคค�าถาม?

กสศ. จัะคัดเล่อุกความีคิดเห็นทีำ�น่าสนใจัไปัเผยแพร่ในส่� อุต่่างๆ ขอุง กสศ. ต่่อุไปั

01
เข้าใจเทคโนโลยี

02
สื�อสารกับผูู้้ปกครอง

03
ผู้สมผู้สาน

https://forms.gle/L66n446Wmv7efkLV7
https://www.eef.or.th/93/
https://www.eef.or.th/30577/


Case Study
กรณีศึกษา

เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต
ของนักเรียนทุนเสมอภาค

ไมี่ว่าจัะมีากหรอุ่น�อุย ทำางต่รงหรอุ่ทำางอุ�อุมี เราต่่างก็ต่�อุงมีีส่วนเกี�ยวข�อุง
กับเทำคโนโลยีกันทำกุคน อุาช่พีครูก็เช่น่เดียวกัน เพราะไมี่ใช่เ่พียงการติ่ดต่ามี
ข่าวสารบนโลกอุอุนไลน์เท่ำานั�น แต่่เทำคโนโลยีเข�ามีามีีบทำบาทำสำาคัญทีำ�ช่ว่ย
ทำำาให�คณุครูพัฒนาต่นเอุงได�อุย่างรวดเรว็ผ่านระบบการเรยีนอุอุนไลน์ หรอุ่ทีำ�
คุณครูรู�จัักกันดีในช่่�อุขอุง  PLC การจััดทำำารายงาน พิมีพ์เอุกสาร หรอุ่แมี�แต่่
การคิดคะแนนสอุบ โปัรแกรมีต่่างๆ ในคอุมีพิวเต่อุรก็์ช่ว่ยทำำาให�ปัระหยัดเวลา
ไปัได�มีาก รวมีถ้ึงระบบข�อุมีูลสารสนเทำศทีำ� กสศ. ได�จััดทำำาข้�นเพ่�อุช่ว่ยให�คณุครู
ดำาเนินการคัดกรอุง ติ่ดต่ามีดแูลนักเรยีนทำนุเสมีอุภาคเปั็นรายบุคคลได�อุย่าง
ถึกูต่�อุงแมี่นยำา

เม่ี�อุได�ยินคำาว่าระบบเทำคโนโลยีสารสนเทำศนั�น อุาจัจัะรู�ส้กว่าเปั็นเร่�อุงไกลตั่ว
แต่่จัรงิๆ แล�วมัีนค่อุการนำาอุปุักรณ์หรอุ่วิธกีารใดๆ มีาใช่�สำาหรบัจััดเก็บข�อุมีลู
จััดการ เผยแพรอุ่ยา่งมีีปัระสทิำธภิาพ เราอุยากให�คณุครูมีอุงว่านี�ค่อุเคร่�อุงมีอุ่
หน้�งทีำ�ช่ว่ยให�การสานต่่อุความีฝั่นขอุงนักเรยีนทำนุเสมีอุภาคเกิดข้�นได�จัรงิ และ
กล�าเปัดิใจัเรยีนรู�ไปัพร�อุมีกัน

ฐานข�อุมูีลขนาดใหญที่ำ�กอุงทำนุเพ่�อุความีเสมีอุภาคทำางการศ้กษา จััดทำำาข้�นเพ่�อุ
บนัท้ำกข�อุมูีลขอุงเด็กและเยาวช่นเป็ันรายบุคคล โดยเช่่�อุมีโยงกับเลขปัระจัำาตั่ว 
13 หลัก เข�ากับฐานข�อุมูีลขนาดใหญข่อุงรฐั มีากถ้ึง 6 กระทำรวง รว่มีกับการ
ปัักหมีุดข�อุมีูลทีำ�อุยู่อุาศัยจัากระบบสารสนเทำศทำางภูมีิศาสต่ร ์ (GIS) จ้ังช่ว่ย
ทำำาให�รฐัสามีารถึติ่ดต่ามีคณุภาพช่วิีต่ด�านต่่างๆ ขอุงเด็กและเยาวช่นได�อุย่างมีี
ปัระสทิำธภิาพ 

ข�อุมีูลทีำ�คุณครูได�มีีส่วนร่วมีในการคัดกรอุงเข�าสู่ระบบระหว่างการทำำาแบบ  
และการบนัท้ำกข�อุมูีลการมีาเรยีน ข�อุมูีลนำาหนกั สว่นสงูขอุงเด็กในแต่่ละภาคเรยีน 
ล�วนแต่่จัะเปั็นส่วนหน้�งในการติ่ดต่ามีข�อุมีูลขอุงพวกเขาอุยา่ต่่อุเน่�อุงผา่นระบบ
ทีำ�ใช่�งานผา่นอุปุักรณต่์่างๆ ได�อุยา่งง่ายดาย เล่อุกแสดงผลได�ในรูปัแบบกราฟิกิ 
และต่ารางข�อุมูีลสถิึติ่ โดยติ่ดต่ามีต่่อุเน่�อุงจันสำาเรจ็ัการศ้กษาขั�นพ่�นฐาน 15 ปัี

เมี่�อุถ้ึงเวลาต่�อุงเดินหน�าทำำางานระบบสารสนเทำศด�วยต่นเอุง คณุครูหลายคน
อุาจัรู�สก้ไมี่มีั�นใจั หรอุ่เปั็นกังวลกับอุปุักรณ์แปัลกต่า ช่่�อุเรยีกแปัลกหทีูำ�ไมี่คุ�น
เคย เราจ้ังมีีขั�นต่อุนง่ายๆ ทีำ�อุยากช่วนคณุครมีาเรยีนรู�ไปัพร�อุมีกัน

ฐานข้อมูลช่วยแก้ปัญหา
ความเหลื�อมลำาของประเทศไทย

แผู้นที�แสดงร้อยละจ�านวนนักเรียนยากจน
จากนักเรียนทั�งหมดรายจังหวัด

ขั�นตอนเปิดใจเรียนรู้

การเปัิดใจัยอุมีรับความีไมี่รู �ขอุงตั่วเอุงเปั็นก�าวสำาคัญทีำ�จัะทำำาให�เราเริ�มีต่�น 
เรยีนรู� หากหาข�อุมีูลจัากคู่มี่อุทีำ�เกี�ยวข�อุงกับระบบด�วยตั่วเอุงแล�วยังไมี่ได�ผล  
ก็ต่�อุงใช่�โอุกาสนี�ปัรก้ษาเพ่�อุนครูทีำ�เคยมีีปัระสบการณ์ทำำางานระบบเทำคโนโลยี
สารสนเทำศมีาก่อุน หร่อุคุณครูรุ่นใหมี่เพิ�งจับจัากรั�วมีหาวิทำยาลัย แมี�จัะ 
ปัระสบการณ์ไม่ีมีาก แต่่รบัรอุงว่าความีคล่อุงแคล่วด�านเทำคโนโลยนีั�นพวกเขา
รบัม่ีอุไหว

เมี่�อุต่�อุงใช่�งานคอุมีพวิเต่อุร ์ หรอุ่แอุปัพลิเคช่นัต่่างๆ คณุครูอุาจัจัะสบัสนหรอุ่
กลัวทำำาผิดพลาด สิ�งทีำ�จัะช่ว่ยได�ดีก็ค่อุการวางแผนทีำ�ดี ตั่�งแต่่การจััด ระบบ 
การทำำางานอุย่างเป็ันระเบียบเรยีบร�อุย เต่รยีมีข�อุมีูลขอุงนักเรยีนให�พร�อุมี  
ตั่�งช่่�อุภาพ ช่่�อุเอุกสารในแต่่ละโครงการอุย่างเปัน็ระเบียบ เหมีอุ่นการจััดบ�าน 
ให�แต่่ละห�อุงมีหีน�าทีำ�ขอุงตั่วเอุงทีำ�แต่กต่่างกัน เพียงเท่ำานี�ก็ช่ว่ยลดความีวุ่นวาย 
ในการทำำางานได�เปัน็อุยา่งมีาก

คงไมีม่ีอีุะไรจัะดีไปักว่าการลงมีอุ่ทำำาเปัน็ด�วยตั่วขอุงตั่วเอุง ดังนั�น เราจ้ังอุยาก
ให�คณุครูได�ฝ่กึฝ่น จัะนั�งทำำาพร�อุมีเปิัดคู่มีอุ่ หรอุ่ช่วนครูคนอุ่�นๆ มีาซึ่�อุมีไปัด�วย
กันก็ยังได� เพ่�อุให�เราเข�าใจักลไกการทำำางานขอุงแต่่ละระบบทีำ�อุาจัจัะมีีพ่�นฐาน
คล�ายคล้งกัน แต่่มีีบางจุัดทีำ�เหมีอุ่นกันไปัหมีดเลยเสยีทีำเดียว เมี่�อุเคยได�ทำดลอุง
ทำำาครั�งหน้�งแล�วเช่่�อุว่าครั�งต่่อุๆ ไปัก็จัะยิ�งทำำาได�ดีข้�นแน่นอุน

ปรึกษาผูู้้รู้

จัดระบบข้อมูล

ฝึึกฝึนด้วยตัวเอง

ศัพทค์วรรู้

ช่่�อุสั�นๆ ทีำ�จัะปัรากฏิในเว็บไซึ่ต์่นั�นๆ ใช่�สำาหรบัลงช่่�อุเข�า
ระบบ แต่่ละเว็บไซึ่ต์่ไมีจ่ัำาเป็ันต่�อุงเป็ันช่่�อุเดียวกัน

ตั่วเลขหรอุ่ตั่วหนงัสอุ่ทีำ�ใช่�ควบคู่กับช่่�อุผู�ใช่�เสมีอุ ไมีค่วรเปัดิ
เผยให�ใครรู� หากกลัวจัำาไมีไ่ด� ควรหาทีำ�จัดทีำ�ปัลอุดภัย และ
จัำาได�เสมีอุว่าตั่วเอุงจัดไว�ทีำ�ไหน

ระบบการจัดหมีายทีำ�สง่ผา่นอิุนเทำอุรเ์นต็่ มีหีลายผู�ให�บรกิาร 
สว่นมีากนิยมีใช่� gmail.com, hotmail.com 

การลงช่่�อุเข�าใช่�ระบบ การลงช่่�อุอุอุกจัากระบบ เปั็นสิ�ง
สำาคัญทีำ�ต่�อุงต่รวจัต่ราอุย่างรอุบคอุบ โดยเฉพาะเมี่�อุใช่�
อุปุักรณส์ว่นรวมี ต่�อุงลงช่่�อุอุอุกทำกุครั�งหลังเลิกใช่�งาน

ทีำ�อุยูข่อุงเว็บไซึ่ต์่ มีชี่่�อุแต่กต่่างกันไปั พมิีพ์ลงในช่อุ่งค�นหา
เมี่�อุต่�อุงการเข�าสูเ่ว็บไซึ่ต์่ต่่างๆ 

สัญลักษณ์ทีำ�ใช่�สำาหรบัเช่่�อุมีต่่อุไปัยังเว็บไซึ่ต์่ สร�างข้�นมีา
จัากลิงก์ทีำ�แต่กต่่างกัน เมี่�อุใช่�โทำรศัพท์ำมีอุ่ถ่ึอุสแกน ก็จัะเปิัด
เว็บไซึ่ต์่นั�นข้�นมีาได�

ช่ิ�นงานทีำ�ปัรากฏิในคอุมีพิวเต่อุร ์ มีีได�หลายรูปัแบบ ทัำ�ง
เอุกสาร ภาพถ่ึาย วิดีโอุ เสยีง ฯลฯ การตั่�งช่่�อุให�เข�าใจัง่าย 
จััดเก็บเปัน็ระเบียบจัะช่ว่ยให�ค�นหาไฟิล์ได�ง่ายข้�น

เปัรยีบได�กับแฟิม้ีเอุกสารทีำ�เก็บช่ิ�นงานต่่างๆ เข�าไว�ด�วยกัน

การทำำาให�ไฟิล์บนเว็บไซึ่ต์่ หรอุ่อีุเมีลเข�ามีาอุยูใ่นอุปุักรณที์ำ�
เรากำาลังใช่�งาน ถึ�าไฟิล์มีขีนาดใหญม่ีากจัะใช่�เวลานาน

การทำำาให�ไฟิล์ในอุุปักรณ์ทีำ�เรากำาลังใช่�งาน ข้�นไปัอุยู่บน 
เว็บไซึ่ต์่ หรอุ่อีุเมีล ถึ�าไฟิล์มีขีนาดใหญม่ีากจัะใช่�เวลานาน
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ในยคุทีำ�เทำคโนโลยสีามีารถึยอุ่โลกทัำ�งใบให�ลงมีาอุยูใ่นหน�าจัอุสี�เหลี�ยมีขนาดไมีใ่หญ่
ไปักว่าฝ่า่มีอุ่มีากนัก เช่่�อุมีโยงข�อุมีลูและผู�คนเข�าหากันได�ง่ายเพียงปัลายนิ�วจิั�มี 
การเปิัดใจัรบัและปัรบัตั่วเพ่�อุเรยีนรู�ทำำาความีเข�าใจัเทำคโนโลยีจ้ังเปัน็ปัระต่สููโ่อุกาสบาน
หน้�งทีำ�จัะพานักเรยีนทำุนเสมีอุภาคไปัพบกับความีเปั็นไปัได�ใหมี่ๆ ในอุนาคต่ 

การท�างานจะเน้นที�การประสานงานกับครูที�ปรึกษา 
ทุกภาคเรียนจะมีการประชุม พูดคุย แจกแจงแนวทาง

ต่างๆ ที�กสศ. ได้วางระเบียบไว้

Interview
คุยกับคุณครู

เพราะเปัน็ครูแนะแนวทีำ�ต่ระหนกัในเร่�อุงความีเปัลี�ยนแปัลงขอุงโลกทีำ�รวดเรว็และ
มีผีลรุนแรง ในไมีช่่�าเทำคโนโลยีจัะเข�ามีามีบีทำบาทำสำาคัญกับมีนษุยม์ีากกว่าทีำ�เคย 
ครูพีช่จ้ังอุยากจัะให�เด็กได�เรียนรู�เร่�อุงการใช่�เทำคโนโลยีให�เป็ันปัระโยช่น ์
นอุกเหน่อุจัากการใช่�โซึ่เช่ยีลมีเีดีย เพ่�อุสร�างความีบันเทิำงเท่ำานั�น แต่่เด็กสามีารถึ
สร�างรายได�จัากเทำคโนโลยีและส่�อุอุอุนไลนที์ำ�พวกเขาสนใจัอุยูแ่ล�ว โดยใสค่วามีรู� 
เสรมิีแนวคิด เพ่�อุสร�างแรงบันดาลใจัว่า เทำคโนโลยีไมี่ใช่แ่ค่การเล่นเพ่�อุฆ่าเวลา 
แต่่สามีารถึใช่�ให�เกิดปัระโยช่น์มีากกว่าทีำ�คิด และนำามีาปัระกอุบเปั็นอุาช่พี
ในอุนาคต่ได�

“ก็็เอาไปต่่อยอด บางคนขายอุปก็รณ์์ต่่างๆ หรือว่่าบางคนก็็เป็นนัก็แคสต์่เก็ม  
เขาเล่่นเก็มออนไล่น์ให้เพืื่�อนในเฟซบุ�ก็ดูแล้่ว่ก็็เร่�มมีคนต่่ดต่าม เรว็่ๆ นี�ก็็คงได้เปิด
ช่อ่งยูทููบ เป็นช่อ่งทูางสรา้งรายได้เข้ามา”

การเรยีนการสอุนในยุคดิจิัตั่ลจ้ังเปั็นทัำ�งโอุกาสและความีทำ�าทำายต่่อุครูทีำ�จัะต่�อุง 
เปัดิใจัรบัความีเปัน็ไปัได�ใหมี่ๆ  ทีำ�อุาจัจัะยังไมีเ่คยจิันต่นาการถ้ึง เรยีนรู�และปัรบัตั่ว 
ให�เท่ำาทัำนความีเปัลี�ยนแปัลงในอุนาคต่ทีำ�แต่กต่่างจัากเคย และรว่มีแก�โจัทำยส์ำาคัญ 
ว่าจัะทำำาอุยา่งไร เพ่�อุพฒันาทัำกษะนกัเรยีนให�สอุดคล�อุงกับการเปัลี�ยนแปัลงขอุง 
เทำคโนโลยีและธุรกิจัใหมี่ๆ  ทีำ�จัะเกิดข้�นในอุนาคต่   

“แนว่ค่ดในก็ารจััดก่็จัก็รรมพัื่ฒนาทัูก็ษะช่ว่ี่ต่ ทัูก็ษะอาช่พีื่ โดยนำาคว่ามรูเ้รื�องเทูคโนโล่ย ี
ไปพัื่ฒนานัก็เรยีนเก่็ดจัาก็คว่ามต้่องก็ารทีู�จัะใหนั้ก็เรยีนเข้าใจั รูเ้ทู่าทัูนแล่ะปรบัตั่ว่รบั 
กั็บเทูคโนโล่ยใีหม้าก็ข้�น แล่ะอยาก็ใหนั้ก็เรยีนเก่็ดแรงบันดาล่ใจัเรื�องก็ารนำาเทูคโนโล่ยี
ไปต่่อยอดเปน็อาช่พีื่ในอนาคต่ได้ 

“เรานำาอาช่พีื่ทีู�เกี็�ยว่ข้องกั็บเทูคโนโล่ยีทีู�เด็ก็ๆ สนใจัแล่ะอยู่ใก็ล้่ตั่ว่เด็ก็มาอบรม เพืื่�อใหไ้ป 
ต่่อยอดคว่ามค่ดตั่ว่เองว่่า ในอนาคต่ข้างหน้าจัะไปประก็อบอาช่พีื่อะไรได้บ้าง เช่น่  
ก็ารเปดิเพื่จัขายของออนไล่น์ ยทููเูบอร ์อาช่พีื่นัก็แคสต์่เก็ม เปน็ต้่น ซ้�งเรื�องก็ารต่่อยอด 
ก็็ข้�นอยู่กั็บนัก็เรยีนแต่่ล่ะคนว่่าจัะนำาเอาแนว่ค่ด เอาคว่ามรูเ้หล่่านี�ไปต่่อยอดอาช่พีื่ใน 
อนาคต่อย่างไร นอก็จัาก็ข้�นอยู่กั็บบุคคล่ ก็็ข้�นอยู่กั็บสภาพื่แว่ดล้่อมด้ว่ย ต่อนนี�จ้ัง 
ได้ทูำาเพื่จั ‘ครููพีีช ครููแนะแนว’ แช่รข่์าว่สารหรอืคว่ามรูทีู้�น่าสนใจัแล่ะเป็นประโยช่น์ 
ใหนั้ก็เรยีนต่่ดต่าม เพืื่�อเปน็ก็ารปรบัสภาพื่แว่ดล้่อมเข้าไปในตั่ว่ของนัก็เรยีน เขาก็็จัะได้เหน็ 
ได้ซม้ซบัทูกุ็วั่น ก็็อาจัจัะเก่็ดแรงบันดาล่ใจัในอนาคต่ข้างหน้าได้”

แมี�ว่ากิจักรรมีพฒันาทัำกษะนี�จัะเพิ�งเริ�มีทำำาได�ไมีน่านนัก แต่่ครูพชี่ก็เล่าให�ฟิงัถ้ึง
ผลลัพธ์และพัฒนาการทีำ�ดีขอุงการจััดกิจักรรมีว่า เด็กๆ มีทัีำ�งความีรู� ความีเข�าใจั
ในการใช่�เทำคโนโลยใีห�เกิดปัระโยช่น์มีากข้�น และยังเกิดมีมุีมีอุงและแรงบันดาล
ใจัเร่�อุงเปัา้หมีายอุาช่พีในอุนาคต่ข�างหน�าอุยา่งกว�างขวางข้�น

โรงเรียนรัตนราษฎร์บ�ารุง จังหวัดราชบุรี

การดำาเนนิงานภายใต่�โครงการจััดสรรเงินอุดุหนนุนกัเรยีนยากจันพเิศษแบบมีเีง่�อุนไข 
(Conditional Cash Transfer: CCT) เปัน็เคร่�อุงมีอุ่ในการเก็บข�อุมีลู คัดกรอุง
นกัเรยีนทีำ�ต่�อุงการความีช่ว่ยเหล่อุ และติ่ดต่ามีผลและพัฒนาการขอุงพวกเขา 
ให�ได�รับการสนับสนุนเงินอุุดหนุนเพ่�อุบรรเทำาความีเด่อุดร�อุน และลดความี
เสี�ยงการหลุดอุอุกนอุกระบบ โดยเกิดผลลัพธ์ต่รงกับกลุ่มีเปั้าหมีายมีากทีำ�สุด 
ซึ่้�งเปั็นส่วนสำาคัญทีำ�จัะลดความีเหล่�อุมีลำาทำางการศ้กษาในอุนาคต่

ครูซึ่้�งถ่ึอุเปัน็กำาลังสำาคัญทีำ�จัะช่ว่ยเหล่อุนกัเรยีนยากจันและด�อุยโอุกาสทีำ�ต่�อุงการ 
ความีช่ว่ยเหล่อุ ผ่านการสำารวจัเช่งิล้กและบันท้ำกข�อุมีูลรายบุคคล กสศ. จ้ัง
พยายามีพัฒนาระบบการคัดกรอุงให�รอุงรบัการใช่�งานเทำคโนโลยีทีำ�สามีารถึ 
ใช่�งานได�อุย่างสะดวกมีากทีำ�สุด ในฐานะครูแอุดมีินปัระจัำาโรงเรยีนทีำ�ทำำาหน�าทีำ� 
มีาตั่�งแต่่เริ�มีโครงการ ครูพีช่ได�แบ่งปัันวิธีการทำำางานในระบบคัดกรอุงขอุง 
โรงเรยีนรตั่นราษฎรบ์ำารุง ทีำ�มีจีัำานวนนกัเรยีนมีากกว่า 2,700 คนว่า ใช่�วิธเีน�น
ทีำ�การปัระสานงาน พูดคยุรายละเอีุยดการทำำางานขอุงครูแต่่ละสว่นให�ช่ดัเจัน ก็
จัะทำำาให�การคัดกรอุงนักเรยีนทำำาได�อุยา่งคล่อุงตั่ว

“รว่มถ้ึงว่่ธีกี็ารเข้าไปทูำางานในระบบ CCT ว่่ามขัี�นต่อนอย่างไรใหเ้ข้าใจัก่็อนก็ารล่งมือ
ปฏ่ิบัต่่งานก็็จัะทูำาใหง้านของครูแอดม่นทูำางานสะดว่ก็ย่�งข้�น ไม่ต้่องรบัภาระของครูทีู�
ต้่องเข้าไปคัดก็รองแต่่ล่ะหอ้งเรยีน ในสว่่นของก็ารคัดเลื่อก็เด็ก็ทีู�เข้าเงื�อนไขนัก็เรยีน
ทูนุเสมอภาคครูทีู�ปรก้็ษาซ้�งใก็ล้่ช่ด่กั็บเด็ก็แล่ะมีหน้าทีู�เยี�ยมบ้านนัก็เรยีนทูกุ็คนอยู่แล้่ว่
ได้เหน็สภาพื่คว่ามเป็นอยู่ของเด็ก็แล่ะได้พืู่ดคยุกั็บผูู้้ปก็ครอง ใหช้่ว่่ยดแูล่ในก็ารเก็็บ
ข้อมลู่ ทัู�งเรื�องรายได้ครวั่เรอืน ก็ารถ่ึายภาพื่ทีู�อยู่อาศัยั แล่ะอื�นๆ เพืื่�อเปน็ก็ารคัดก็รอง
นัก็เรยีนไปในตั่ว่”

ครูพชี่ยงัเสรมิีอีุกด�วยว่า “ก็ารใช่แ้อปพื่ล่่เคช่นัระบบคัดก็รองนัก็เรยีนในโทูรศัพัื่ท์ูมือถืึอ 
เมื�อไปออก็พืื่�นทีู� ทูำาใหก้็ารก็รอก็ข้อมูล่แล่ะก็ารอัปโหล่ดรูปภาพื่ในระบบทูำาได้สะดว่ก็
มาก็ข้�น รว่มถ้ึงก็ารต่่ดต่ามข้อมลู่ข่าว่สารทูางโซเช่ยีล่มีเดียของก็สศั. ทัู�งเฟซบุ�ก็ แล่ะ
ก็ลุ่่มไล่น์อยู่เสมอ เทูคโนโล่ยีส่ว่นนี�ถืึอว่่าเป็นประโยช่น์ทีู�ช่ว่่ยให้ครูทูำางานได้คล่่องตั่ว่  
แล่ะล่ดเว่ล่าก็ารทูำางานของครูล่ง”

อุยา่งไรก็ต่ามีครูพชี่ได�สง่เสยีงสะทำ�อุนจัากการใช่�งานระบบคัดกรอุง เร่�อุงความี
เสถีึยรขอุงระบบในช่ว่งทีำ�มีคีรูจัำานวนมีากใช่�งานระบบพร�อุมีๆ กัน ทำำาให�ครูบางท่ำาน 
ไม่ีสามีารถึเข�าไปักรอุกข�อุมีลูได� ในฐานะครูแอุดมิีนจ้ังคอุยช่ว่ยเข�าไปัต่รวจัสอุบ 
และแก�ไขข�อุมีูลทีำ�ขาดหายหรอุ่ผิดพลาด ครูพีช่มีอุงว่า โรงเรยีนแต่่ละแห่ง 
มีกัมีีการโยกย�ายครูอุยูเ่สมีอุ ครูใหมีที่ำ�เข�ามีาทำำาหน�าทีำ�อุาจัทำำางานได�ไมีต่่่อุเน่�อุง 
การกระจัายเวทีำอุบรมีสัมีมีนาวิธีการใช่�คู่มี่อุและระบบคัดกรอุงให�มีากข้�น 
นา่จัะเปัน็ตั่วช่ว่ยสำาคัญทีำ�ทำำาให�การใช่�งานระบบเปัน็ไปัได�อุย่างราบร่�นยิ�งข้�น

แมี�ว่าจัะต่�อุงทำุ่มีกำาลังถึางพงหญ�าแห่งปััญหาและอุุปัสรรคทีำ�ขวางเส�นทำางสู่
อุนาคต่ทีำ�ดีข้�นกว่าเดิมีขอุงนักเรยีนทำุนเสมีอุภาค แต่่ครูพีช่ก็เช่่�อุว่า ทำุกภาค
ส่วนทีำ�เกี�ยวข�อุงกับกำาลังมีาถึูกทำางในการจัะช่ว่ยขยายโอุกาสในอุนาคต่ขอุง
เด็กให�มีีความีรู� ความีสามีารถึติ่ดตั่วไปั เพ่�อุพัฒนาช่วิีต่ให�ดีข้�น

“โครงก็ารจััดสรรเง่นอุดหนุนแบบมีเงื�อนไขเป็นโครงก็ารทีู�ดีมาก็ๆ เพื่ราะได้ช่ว่่ยเหลื่อ
เด็ก็โดยต่รง เด็ก็ได้รบัเง่นจัรง่ๆ โดยเฉพื่าะก่็จัก็รรมพัื่ฒนาทัูก็ษะค่ดว่่ามาถึกู็ทูางแล้่ว่
เนื�องจัาก็หล่ายคนอาจัจัะมุ่งเป้าไปว่่าต้่องเรยีนให้ได้เก็รดสูงๆ อย่างเดียว่ แต่่เรามี 
ตั่ว่เลื่อก็เรื�องก็ารพัื่ฒนาอาช่พีื่ว่่า เมื�อเด็ก็ได้เรยีนรูแ้ล้่ว่จัะนำาคว่ามรูแ้ล่ะทัูก็ษะไปใช่ ้
ในอนาคต่ข้างหน้า สรา้งรายได้ใหตั้่ว่เอง ถืึอว่่าเปน็โครงก็ารทีู�เปน็ประโยช่น์ แล่ะอยาก็ให ้
ก็สศั. ได้สานต่่อแล่ะพัื่ฒนาปรบัปรุงใหโ้ครงก็ารนี�ดีข้�นเรื�อยๆ เพืื่�อใหพ้ื่ว่ก็เขาได้มโีอก็าส 
ทูางก็ารศัก้็ษา มโีอก็าสในช่ว่ี่ต่มาก็ข้�น ทีู�สำาคัญคือ ทูำาใหนั้ก็เรยีนมไีฟ มแีรงบันดาล่ใจัเล็่ก็ๆ 
ว่่าในสงัคมยังมคีนทีู�มองเหน็แล่ะสนับสนนุพื่ว่ก็เขา แม้ว่่าจัะอยูห่า่งไก็ล่โอก็าสแค่ไหนก็็ต่าม”

เพิ�มเส้นทางความเป็นไปได้ทางอาชีพ

ลดความเหลื�อมลำาทางการศึกษา

กระจายโอกาสในชีวติ

วธีิคิดแบบครูพีช

ในฐานะครูทีำ�ต่ระหนักในความีเปัลี�ยนแปัลงขอุงโลก
อุนาคต่ ครูพชี่เปัดิใจัรบัความีเปัน็ไปัได�ทำางอุาช่พีใหม่ีๆ 
ขอุงเด็กรุน่หลัง ไม่ีมีอุงว่าส่�อุอุอุนไลนที์ำ�เด็กสนใจัเปัน็
เร่�อุงไร�สาระ แต่่ปัรบัมีมุีมีอุงว่าสามีารถึจัับมีาใช่�เรยีนรู�
และใช่�ปัระโยช่นจ์ัากมีนัได�

ครูพีช่ใช่�การสร�างสภาพแวดล�อุมีทีำ� เอุ่� อุให�เกิดการ
ซึ่ม้ีซึ่บัการเรยีนรู�เข�าไปัในช่วิีต่ขอุงนักเรยีน ผ่านการ
ใช่�ส่�อุทีำ�พวกเขาคุ�นเคย ทำำาให�ได�เห็นผ่านต่าทำุกๆ วัน 
เช่น่การเปิัดเพจั ‘ครูพชี่ ครูแนะแนว’ เปัน็พ่�นทีำ�ให�เด็กได�
ติ่ดต่ามีข�อุมูีลและบทำเรยีนอุอุนไลน์ และยังช่ว่ยสร�าง
ทัำกษะการเรยีนรู�และการปัรบัตั่วให�พวกเขาสามีารถึ
พฒันาความีรู�ได�ด�วยตั่วเอุง

เปิดใจรับความเป็นไปไดใ้หม่ๆ ปรับสภาพแวดล้อม

ครูพชี่-เกรยีงไกร นครพงศ์ ค่อุหน้�งตั่วอุย่างขอุงครูทีำ�มีอุง
เห็นความีเปัลี�ยนแปัลงขอุงโลกยุคใหมี่และกล�าทีำ�จัะคว�า
โอุกาสในการเรยีนรู�การใช่�เทำคโนโลยี เพ่�อุช่ว่ยเหล่อุดูแล
นักเรยีนทำุนเสมีอุภาค โรงเรยีนรตั่นราษฎรบ์ำารุง จัังหวัด
ราช่บุร ีสูอุ่นาคต่ทีำ�แต่กต่่างไปัจัากเดิมี
     

ครูพีช
เกรียงไกร นครพงศ์
เปลีี่�ยนแปลี่งอนาคตนักเรียนทุุนเสมอภาค
ให้้ก้าวไกลี่กับการเปิดใจรับเทุคโนโลี่ยี

เราเชื�อว่าเด็กทุกคนใชโ้ซเชียลมีเดีย ให้เกิดประโยชน์ได ้
จึงเชิญวิทยากรที�มีความรู้ ความสามารถด้านนี�มาอธิบาย

ว่าเทคโนโลยีจะแปลงเป็นอาชีพได้อย่างไรบ้าง

”

”

”

”

อย่างตอนนี�เราเห็นได้ชัดเลย เมื�อเกิดสถานการณ์โควิดระบาด 
เด็กจะมองเห็นแล้วว่าถ้าเราขายของหน้าร้าน ร้านก็จะต้องปิด 

แต่ถ้าขายของออนไลน์ เขาไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได ้ 
แต่ว่าใช้เทคโนโลยีท�าเรื�องการโฆษณาอย่างไรให้คนรู้จักเขา

”

”



Lesson 
Learned
เรียนอย่างครู

หนังส่อุทีำ� เ ล่าถ้ึงเส�นทำางพัฒนาความีคิดสร�างสรรค์  
โดยเริ�มีต่�นตั่�งแต่่รากฐานสำาคัญอุย่างวิธีการเลี�ยงดูใน
ครอุบครัว ต่่อุยอุดสู่กระบวนการเรียนรู�ในโรงเรียน  
สำารวจัเบ่� อุงหลังความีสำาเร็จัขอุงนักสร�างสรรค์ทัำ�วโลก
ก่อุนจัะช่วนให�ผู�อุ่านไมี่ว่าจัะเป็ันพ่อุแม่ี ครู นักการศ้กษา 
นำาแนวทำางไปัปัระยุกต์่ใช่�ในการปัลูกฝ่ังความีคิด เนรมีิต่
จิันต่นาการให�เด็กๆ พร�อุมีสำาหรบัอุนาคต่

Creating Innovators : 
คู่มือสร้างนักนวตักรรมเปลี่ยนโลก
เขียน: โทำนี วากเนอุร์
แปัล: ดลพร รุจิัรวงศ์
สำานักพิมีพ์: Bookscape

เร่�อุงราวขอุงโฮเมีอุร ์ เด็กหนุม่ีในช่นบทำทีำ�คนทัำ�งเม่ีอุงล�วนมีีอุาช่พีทำำาเหม่ีอุงถ่ึานหนิ 
แต่่เขาไมีต่่�อุงการเติ่บโต่ข้�นเพ่�อุไปัทำำางานทีำ�ต่�อุงสดูดมีถ่ึานหนิต่ลอุดช่วิีต่ จ้ังใฝ่ฝ่่นั
ทีำ�จัะได�รบัทำุนเรยีนต่่อุมีหาวิทำยาลัยและทำะยานสู่ฟิ้าด�วยการเปั็นนักสร�างจัรวด 
แมี�ว่าครอุบครวัจัะยากจันและไม่ีเหน็ด�วย แต่่ก็มีแีรงสนบัสนนุจัากครูทีำ�ไมีด่ดูาย
และไม่ีดถูึกูความีฝั่นขอุงลกูศิษย์  หนงัแสดงให�เหน็ความีมีุง่มีั�นต่่อุความีฝ่นัขอุง
เด็กคนหน้�งทีำ�ต่�อุงการจัะเปัลี�ยนแปัลงช่วิีต่ตั่วเอุงด�วยหัวใจัทีำ�ใฝ่่เรยีนรู�และไม่ี
เคยยอุมีแพ�

อัุปัเดต่ความีรู�เกี�ยวกับเทำคโนโลยีทีำ�
กำาลังเข�ามีามีีบทำบาทำในช่วิีต่ขอุงผู�คน
ไมี่ว่าวงการใด ช่วนคุยเร่�อุงนวัต่กรรมี
รอุบตั่วอุย่างเข�าใจัง่าย เพ่�อุต่ามีให�
ทัำนความีเปัลี�ยนแปัลงขอุงโลกและ
เทำคโนโลยีทีำ� จัะส่งผลต่่อุช่ีวิต่ทัำ�งใน
ปััจัจุับันและอุนาคต่ 

แหล่งความีรู�เกี�ยวกับนวัต่กรรมีทำางการศ้กษา นำาเสนอุแนวคิดและแนวโน�มี
ทิำศทำางการศ้กษาตั่วช่ว่ยทีำ�จัะส่งเสรมิีการทำำางานสำาหรบัครู ด�วยตั่วอุย่างจัาก
โรงเรยีนในปัระเทำศต่่างๆ เพ่�อุต่่อุยอุดไอุเดีย รว่มีพฒันาห�อุงเรยีน และเปัลี�ยน
ระบบการศ้กษาไทำยไปัด�วยกัน

October Sky (1999)

Tomorrow is now

Educa

[credit: www.buzzfeed.com]

แนะน�าส่�อย่อยง่ายที�จะเพิ�มคิวามร้�เกี�ยวกับนวัต์กรรมและเทคิโนโลยี
เพ่�อการศึกษา เติ์มแรงบันดาลใจใหั�เหั็นคิวามเป็นไปได�ใหัม่ๆ ในอนาคิต์ 

เพ่�อเสรมิศักยภาพการท�างานของคิร้ใหั�รบักับคิวามเปลี�ยนแปลง

”

”

- Jenny Arledge ผู�อุำานวยการ
วิทำยาลัยและความีพร�อุมีด�านอุาช่พี

Technology can become the 
‘‘wings” that will allow the 
educational world to fly 
farther and faster than ever 
before—if we will allow it. 

เทคโนโลยสีามารถกลาย
เป็น ‘‘ปีก” พาโลกการศึกษา 
บินไปไดไ้กลและรวดเร็ว
กวา่ที�เคย -หากเพียงเรา
ยอมรับมนั

https://educathai.com/
https://educathai.com/
https://thestandard.co/podcast_channel/tomorrow-is-now/


สำานักบรหิารเงินอุดุหนุนเพ่่อุผู�ขาดแคลนทำนุทำรพัย์

เพ่ือใช้งานระบบคัดกรอง
แหล่งข้อมูล 

โรงเรียนสัดกัด สพฐ. แอปพลิเคชัน

โรงเรียนสัดกัด อปท.

โรงเรียนสัดกัด ตชด.

ปัจจยัพ่�นฐานนักเรยีนยากจน

สงักัด สพฐ.

สงักัด อปท. และ ต์ชื่ด.

คัิดกรองทนุเสมอภาคิ

02

เทคโนโลยีเพ่ืออนาคต

http://cct.thaieduforall.org/
http://dla.thaieduforall.org/
http://bpp.thaieduforall.org/
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://play.google.com/store/apps/details?id=com.cct
http://
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cctall
http://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/
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