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ความร่วมมือของชุมชน

คำำ�นำำ�

สารบััญ

สวััสดีีครัับ คุุณครูู!
	วารสารแบ่่งปััน แลกเปลี่่� ยน เรีียนรู้้� โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุน
แบบมีีเงื่่�อนไข: CCT เล่่มนี้้�กล่่าวถึึงความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนในชุุมชน
ที่่�สามารถช่่วยเหลืือ ดููแลนัักเรีียนให้้เติิบโตอย่่างมีีคุณ
ุ ภาพ ดัังที่่�กองทุุน
เพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษาได้้ออกแบบกระบวนการคััดกรองให้้
ผู้นำ้� �ำ ชุุมชน เครืือข่่ายผู้ป
้� กครอง และอื่่�นๆ เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม ตั้้�งแต่่การลงพื้้�น
ที่่�เยี่่�ยมบ้้าน ยืืนยัันข้้อมููล ร่่วมประชุุมคณะกรรมการสถานศึึกษา ก็็ล้้วนแต่่
เป็็นไปเพื่่�อให้้ชุุมชนได้้มีีส่ว่ นในการฟููมฟักั ความฝััน ความหวัังของนัักเรีียน
ทุุนเสมอภาคไปในทางหนึ่่�ง เพราะอยู่่�ใกล้้ชิิดกัับเด็็กที่่�สุดุ และมีีอิิทธิิพลใน
ด้้านต่่างๆ ต่่อชีวิี ิตของพวกเขาเมื่่�อก้้าวออกจากรั้้�วโรงเรีียนไป
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี เ รื่่�อ งราวที่่� น่่ า ติิ ดตามอีี ก มายมายที่่� เ ชื่่�อว่่า เมื่่� ออ่่า นแล้้ว
คุุณครููจะอยากส่่งต่่อแรงบัันดาลใจดีีๆ เหล่่านี้้� ให้้เพื่่�อนครูู รวมถึึงคนใน
ชุุมชนใกล้้เคีียงอีีกหลายคนได้้รัับต่่อไป
ขอบคุุณครัับ คุุณครูู!
ที่่�ช่ว่ ยกัันส่่งต่่อโอกาสทางการศึึกษาให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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ชวนอ่่านบัันทึึก
จากการประชุุม

Creativity and Critical Thinking

ระหว่างการเดินทางไปประชุมกับองค์การ OECD ที่ลอนดอน ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิ จารณ์ พานิ ช ที่ ปรึกษาคณะกรรมการ กสศ.และประธานคณะ
อนุกรรมการกำ�กับทิศทางโครงการ TSQP ได้จดบันทึกความรู ้ประเด็นต่างๆ
เกี่ ยวกับทักษะการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ (Creativity Thinking
และ Critical Thinking) ไว้อย่างน่าสนใจ กสศ. ได้รวบรวมมาเผยแพร่เป็ น
องค์ความรูส้ �ำ หรับคุณครู นักการศึกษา หรือผู้ท่ีสนใจได้อ่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
่ กคนจะได้นำ�ไปต่อยอดความคิด พัฒนาอนาคตของชาติรวม
เพ่อที
ื เราทุ
่ กันต่อไป
และนี่คือส่วนหนึ่งในเล่มท่ีเราหยิบมาใหค้ ณ
ุ ครูได้เห็นถึงความเข้มขน้ ของเน้ อหา
ื
และประเด็นที่ครอบคลุมถึงการดำ�เนินการจากวงการการศึกษาทั่วทั้งโลก
01
ใช้้ศิิลปะเป็็นเครื่่�องมืือ
การศึึ ก ษาเพื่่� อ ให้้เกิิ ด ความคิิ ดริ ิเ ริ่่�ม สร้้างสรรค์์
และการคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณนั้้�นไม่่ได้้อยู่่�เพีียง
ในห้้องเรีียนแต่่โรงเรีียน พ่่อแม่่ ชุุมชนต้้องร่่วมมืือ
กัั น ให้้เกิิ ดสิ่่� ง เหล่่ า นี้้� ค รอบคลุุ ม ไปถึึ ง สภาวะ
แวดล้้อมในการใช้้ชีีวิิตของเด็็ก ตลอด 24 ชั่่�วโมง
ในแต่่ละวััน
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ความคิิดสร้้างสรรค์์และ
การคิิดอย่่างมีีวิิจารณญาณ
(Creativity and Critical Thinking)

ความคิิดสร้้างสรรค์์และการคิิดอย่า่ งมีีวิจิ ารณญาณ
นั้้�นจะเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ต่่อเมื่่�อเปิิดโอกาสให้้เยาวชนทำำ�
กิิจกรรมหลากหลายรูู ปแบบ เพื่่�อพััฒนาทัั กษะ
การคิิ ด หลายๆ ด้้านทั้้� ง ศิิ ล ปะและวิิทยาศาสตร์์
ทั้้�งด้้านอารมณ์์และเหตุุผล
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04

ยกเครื่่�องระบบการเรีียนรู้้�

โครงการพิิ เศษเพื่่� อพัั ฒนา
Creativity and Critical Thinking

ไม่่มองว่่าโรงเรีียนคืือพื้้� นที่่�เดีียวสำำ�หรัับ
การเรีียน แต่่ช่ว่ ยกัันจััดระบบนิิเวศที่่�ส่ง่
เสริิม ความคิิ ด สร้้างสรรค์์ ใ ห้้แก่่ เ ด็็ ก ๆ
ทั้้�งในพื้้�นที่่�ชุมช
ุ น โรงเรีียน ครอบครััว
พิิ พิิ ธภัั ณ ฑ์์ ห อศิิ ล ป์์ นิิ ทรรศ การ งาน
กิิจกรรม การแข่่งขัันระหว่่างโรงเรีียน
โดยดึึงเอาทั้้�งศิิลปิินและนัักวิิทยาศาสตร์์
มาร่่วม ในระบบนิิ เ วศการเรีีย นรู้้�ข อง
เด็็กด้้วย

โครงการ Creative Ireland ของประเทศ
ไอร์์แลนด์์ ใช้้วิิธีกี ารเรีียนรู้้�แบบองค์์รวม
ด้้วยการสร้้างชุุ มช นที่่� ส ร้้างสรรค์์ ขึ้้� น
มาก่่อน โดยให้้เงิินทุุนจำำ�นวนหนึ่่�งเพื่่�อ
ให้้ชุุมชนจััดกิิจกรรมด้้วยตััวเอง เพื่่�อ
ให้้สภาพแวดล้้อมที่่� ไม่่เป็็นทางการใน
ชีีวิิตประจำำ�วััน ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ผ่า่ น
การเล่่น ผ่่านการใช้้ชีีวิิตของเด็็กและ
คนในชุุมชนได้้อย่่างทั่่�วถึึง
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ปฏิิรูู ประบบการศึึ กษา
เพื่่� อ พัั ฒ นานวัั ต กรรม

หลัักสููตรใหม่่ๆ และการริิเริ่่�ม
ใหม่่ๆ เพื่่� อพัั ฒนานวััตกรรม

การที่่�จะนำำ�นวััตกรรมใหม่่ๆ มาใช้้พััฒนาการเรีียน
การสอนได้้นั้้�นจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�จะต้้องได้้รัับความ
ร่่วมมืือในการพััฒนาทัักษะของคุุณครููให้้ดำำ�เนิิน
การตามวิิธีีการใหม่่ ๆ ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งได้้
โดยต้้องมีีวิิธีีการวััดผล ประเมิินผลลััพธ์์ทั้้�งเป็็น
รายบุุคคลและในภาพใหญ่่ด้้วย เพื่่�อให้้เกิิดการ
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�กันั ของแต่่ละพื้้�นที่่� วิิธีคิี ดิ แก้้ปััญหา
ของพื้้� น ที่่� ห นึ่่� ง อาจช่่ว ยให้้อีี ก พื้้� นที่่� ไ ด้้ตั้้� ง รัับ ทัั น
ไม่่ต้้องเจอปััญหาเดีียวกัันซ้ำำ�ๆ

มีีการพััฒนาหลัักสููตรและแนวทางจััดการเรีียนรู้้�
ใหม่่ๆมากมาย ขึ้้�นอยู่่�กัับรููปแบบ ความเหมาะสม
และการเน้้นความสำำ�คััญต่่อสิ่่�งต่่างๆ ของแต่่ละ
ประเทศเช่่น จีีน ที่่�ใช้้พื้้�นที่่�นวััตกรรมรวมพลัังจาก
หลายภาคส่่วน โดยให้้ภาคธุุรกิิจเป็็นแกนนำำ� ส่่วน
อิิ น เดีี ย ที่่� เ น้้นการแก้้ปัั ญ หาเพื่่� อนำ�ำ ไปประยุุ ก ต์์
ใช้้กัับโอกาสใหม่่ๆ ที่่� จะเกิิดขึ้้�นในศตวรรษที่่� 21
รััส เซีี ย เน้้นการสร้้างพลเมืืองในยุุ ค แห่่ ง สารสนเทศและเทคโนโลยีีที่่�จะต้้องตรวจสอบสิ่่ง� ต่่างๆ
อยู่่�เสมอ ไม่่ยอมปัักใจเชื่่�ออะไรง่่ายๆ

นี่่�เป็็นเพีียงส่่วนหนึ่่�งเท่่านั้้�น คุุณครููสามารถดาวน์์โหลด
‘บัันทึึกจากการประชุุม Creativity and Critical Thinking’ ได้้ที่่�
อ่ านบทความฉบั บเต็ ม

ประโยคคำ�ถาม?
‘‘เล่าความประทับใจ หรือสิ่งที่อยากปรับปรุง
ให้ดีข้ ึนกว่าเดิม เกี่ยวกับประสบการณ์ การทำ�งาน
ในโครงการคัดกรองนั กเรียนทุนเสมอภาค
ที่ต้องดำ�เนินการร่วมกับชุมชน”
ส่ งคำ �ตอบผ่ านแบบฟอร์ มนี้
กสศ. จะคัดเลือกความคิดเห็นทีน่่ าสนใจไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป
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กรณีี ศึึกษา

ทำ�ไมจึงต้องมีส่วนร่วม
กับชุมชน

โรงเรีียนกัับชุุมชนนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ผููกพัันกัันอย่่างใกล้้ชิิด เด็็กก้้าวเข้้าสู่่�รั้้ว� โรงเรีียน
เปลี่่�ยนสถานะจากลููกหลานของคนในชุุมชนกลายเป็็นนัักเรีียน เมื่่�อนักั เรีียนออก
จากรั้้�วโรงเรีียนไปกลายเป็็นส่่วนหนึ่่� งของชุุมชน การที่่�ชุุมชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
กัับโครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนทุุนเสมอภาคจึึงสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิด
ความร่่วมมืือตั้้�งแต่่ขั้้น� ตอนการคััดกรอง การประชุุมคณะกรรมการสถานศึึกษา
ไปจนถึึงการที่่�ชุมช
ุ นได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการช่่วยโรงเรีียนจััดกิิจกรรมพััฒนา
ทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพ

ทำำ�อย่่างไรจึึงจะได้้รัับความร่่วมมืือ
นี่่�คืือ 4 วิิธีีการง่่ายๆ ที่่�คุุณครููทุุกคนนำำ�ไปปรัับใช้้ได้้เพื่่�อให้้โรงเรีียนได้้รัับความ
ร่่วมมืือจากชุุมชนมากขึ้้�น โดยสามารถเลืือกให้้เข้้ากัับบริิบทของแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้
ด้้วยตนเอง
1 อธิิ บายเหตุุผล
ชี้้แ� จงความต้้องการอย่่างตรงไปตรงมา ถึึงความจำำ�เป็็น
ที่่� ท างโรงเรีีย นจะต้้องพึ่่� ง พาความร่่วมมืือ ของคนใน
ชุุมชน ด้้วยการยกระเบีียบ ข้้อบัังคัับต่่างๆ เกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินการ หรืือนโยบายจากทางภาครััฐมาเป็็นหลัักฐาน
ประกอบ
3

ทำำ�ให้้ดููเป็็นตััวอย่่าง

2

สร้้างแรงจููงใจ

ดำำ�เนิินการเชิิงรุุก จััดกิิจกรรมที่่� ชักั ชวนให้้ชุุมชนเข้้ามา
มีีส่ว่ นร่่วมเล็็กๆ น้้อยๆ ก่่อน ในเบื้้�องต้้น เพื่่�อหาแนวร่่วม
ที่่�สนใจ เข้้ามาเป็็นกลุ่่�มคนต้้นแบบก่่อนจะขยายออกไป
เป็็นวงกว้้างในเวลาต่่อมา
4

สื่่�อสารข้้อดีี ให้้คนในชุุมชนเห็็นว่่าการเข้้าร่่วมกิิจกรรม
กัับโรงเรีียน ส่่งผลดีีต่่อหน่่วยงานราชการที่่�สังั กััด ร้้านค้้า
ที่่�พวกเขาเป็็นเจ้้าของอย่่างไรบ้้าง รวมถึึงทำำ�ให้้ผู้ป
้� กครอง
เห็็นว่่าลููกหลานของพวกเขาได้้รัับประโยชน์์อย่า่ งไร

ชี้้�แจงขั้้�นตอน

ทำำ� ให้้กระบวนการมีี ส่่ ว นร่่วม ของชุุ มช นเป็็ น เรื่่�อ งง่่ า ย
สะดวกสบาย ทำำ � ให้้เห็็ น ว่่ า แต่่ ล ะสิ่่� ง ทำำ � ไปเพื่่� ออะไร
เป็็นเหตุุเป็็นผลกัันอย่่างไร เพื่่�อให้้ชุุมชนเข้้าใจ เปิิดใจ
ที่่� จะเข้้าร่่วม แล้้วยัังสามารถนำำ�วิิธีีการที่่� ได้้เรีียนรู้้�จาก
โรงเรีียนไปปรัับใช้้ในงานของตััวเองได้้มากขึ้้�น

เตรีียมพร้้อมสำำ �หรัับการเป็็นครููเสมอภาค
ครููคััดกรอง เป็็นชื่่�อเรีียกสั้้�นๆ ที่่�กล่่าวถึึงครููประจำำ�ชั้้น� หรืือครููแอดมิินโรงเรีียน
ที่่� มีีหน้้าที่่� คอยสำำ�รวจ ส่่งข้้อมููลของนัักเรีียนทุุนเสมอภาคเข้้าสู่่�ระบบคััดกรอง
นัักเรีียนทุุนเสมอภาคของกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา ครููคัดั กรอง
จึึงมีีลัักษณะพิิเศษที่่�แตกต่่างจากครููทั่่�วไป ดัังนี้้�
สมอง
คิิดถึึงความเป็็นไปได้้ใหม่่ๆ ในการช่่วยเหลืือ
และสนัับสนุุนให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาคมีีทัักษะชีีวิิต
ทัักษะอาชีีพที่่�จำ�ำ เป็็นต่่ออนาคต ผ่่านการสร้้างความ
ร่่วมมืือของโรงเรีียนและชุุมชน

ตา
สำำ�รวจความเป็็นอยู่่�ยามลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยม
บ้้าน สัังเกตแววตา สีีหน้้าท่่าทางของ
นัักเรีียนอยู่่�เสมอ

หูู
รัับฟัังอย่่างไม่่ตััดสินิ รัับฟัังอย่่างตั้้�งใจ
ฟัังมากกว่่าแค่่ข้้อมูลู แต่่จัับน้ำำ�เสีียง
ความรู้้�สึกึ ของผู้พู
้� ดด้้ว
ู ย

ปาก
ระมััดระวัังการใช้้คำำ�ที่่�อาจทำำ�ให้้
นัักเรีียน หรืือผู้ป
้� กครองรู้้�สึกึ สะเทืือน
ใจ หรืือรู้้�สึกึ แย่่กัับตััวเอง กล้้าพููด
กล้้าแสดงความคิิดเห็็น ต่่อรองกัับ
ข้้าราชการท้้องถิ่่�นได้้อย่่างเท่่าทััน
เพื่่�อยืืนหยััดในสิิทธิ์์อั� ันควรได้้รัับของ
นัักเรีียนทุุนเสมอภาค

มืือ
หััวใจ
เอาใจเขามาใส่่ใจเรา เปิิดใจเพื่่�อเข้้าใจ
ข้้อจำำ�กััด หรืือการตััดสินิ ใจของบุุคคล
รอบตััว

กล้้าคิิด กล้้าทดลองลงมืือทำำ� จนเห็็น
ผลลััพธ์์ คอยกวัักมืือเชื้้�อเชิิญเรีียกคน
จากหลากหลายภาคส่่วนมาร่่วมมืือกััน
พััฒนานัักเรีียนทุุนเสมอภาค
เครื่่�องแต่่งกาย
เลืือกชุุดที่่�สวมใส่่แล้้วรู้้�สึกึ สบาย เป็็น
ตััวเองได้้อย่่างมั่่�นใจ ถููกต้้องตามกาละ
เทศะ และเคลื่่�อนไหวได้้อย่่างสะดวก
คล่่องแคล่่ว

สมาร์์ทโฟน
ดาวน์์โหลดแอปพลิิเคชััน
“ปััจจััยพื้้�นฐานนัักเรีียนยากจน” หรืือ
“คััดกรองทุุนเสมอภาค” เพื่่�อใช้้บัันทึึก
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนัักเรีียนทุุนเสมอภาค

ขา
ก้้าวเดิินอย่่างมั่่�นใจ พร้้อมบุุกบั่่�นไป
หานัักเรีียนในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลเพื่่�อให้้
นัักเรีียนมีีชีวิี ิตที่่�ดีีขึ้้�น

พลัังพิิเศษและคุุณลัักษณะพิิเศษเหล่่านี้้� ทำำ�ให้้ครููคััดกรองพร้้อมเสมอที่่�จะสร้้าง
โอกาสดีีๆ ให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาคได้้รัับโอกาสที่่�ดีที่่ี �สุดุ เท่่าที่่�ครููคนหนึ่่�งจะทำำ�ได้้
เราจึึงขอเป็็นอีีกหนึ่่�งกำำ�ลัังใจให้้ครููคััดกรองกล้้าคิิด กล้้าทำำ�เพื่่�อโอกาสทางการ
ศึึกษาและโอกาสในชีีวิิตของนัักเรีียนทุุกคน เติิมพลัังใจให้้ตััวเองและเพื่่�อนครูู
คััดกรองไปด้้วยกััน

่
ชุดอุ ปกรณ์ เยียมบ้าน

สมุุดโน้้ ต
เครื่่�องแต่่งกาย
ทะมััดทะแมง
น้ำำ�ดื่่�ม ขนมขบเคี้้�ยว

กล้้องถ่่ายรููป

อุุ ปกรณ์์ กัันแดด กัันฝน

แบบฟอร์์ม นร. 01
พิิมพ์ล์ งบนกระดาษเผื่่�อจำ�ำ เป็็น

แบตเตอรีีสำำ�รอง

รองเท้้าสวมใส่่ สบาย

สมาร์์ตโฟน
มีีแอปพลิิเคชััน
ปััจจััยพื้้�นฐานนัักเรีียนยากจน
หรืือ คััดกรองทุุนเสมอภาค

เทคนิ คการบันทึกข้อมูล
ในระบบคัดกรองนั กเรียน
ทุนเสมอภาค
ติิดตามข่่าวสาร
ติิดตามเพจการคััดกรองนัักเรีียน
ยากจน อยู่่�เสมอ ตั้้�งค่่าให้้เป็็น
See First หรืือ เห็็นโพสต์์ก่่อน

จััดระเบีียบ
ตั้้�งโฟลเดอร์์ภาพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
นัักเรีียนแต่่ละคนแยกจากกััน เพื่่�อให้้
ง่่ายต่่อการอััปโหลดภาพระหว่่าง
ใส่่ข้้อมูลู และป้้องกัันความผิิดพลาด

จดบัันทึึก
จดบัันทึึกชื่่�อผู้ใ้� ช้้และรหััสผ่่านสำำ�หรัับ
เข้้าระบบคััดกรองฯ ไว้้อย่่างเป็็น
ระบบระเบีียบ ง่่ายต่่อการใช้้งาน

ทยอยใส่่ ข้้อมููล

สอบถามข้้อมููลเพิ่่� มเติิม

ทยอยใส่่ข้้อมูลู ตั้้�งแต่่ช่ว่ งเปิิดระบบ ใช้้
วิิธีกี ารแบ่่งเวลาในแต่่ละวััน
มาเติิมข้้อมูลู แทนการกรอกข้้อมููล
ช่่วงกระชั้้�นชิิดก่่อนปิิดระบบ

ขอความช่่วยเหลืือจาก Call Center
ของกสศ. ได้้ที่่� 02-079-5475 กด 1
(ในวัันและเวลาทํําการ) หรืือเฟซบุ๊๊�ก
เพจ ‘การคััดกรองนัักเรีียนยากจน’

เทคนิ คการจัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
เตรีียมพร้้อม
เมื่่�อได้้รัับแผนการดำำ�เนิินการของแต่่ละภาคเรีียนให้้นำำ�เรื่่�องเข้้าที่่�ประชุุมของ
โรงเรีียน ขอความร่่วมมืือจาก ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนและครูู ท่่านอื่่� นๆ ใน
โรงเรีียนเพื่่�อวางแผนนััดหมายจััดการประชุุมตามระยะเวลาที่่� กสศ. กำำ�หนด
โดยการประชุุ ม คณะกรรมการสถานศึึ ก ษาต้้องประกอบด้้วย ผู้้� แ ทนอย่่ า ง
น้้อย 5 ฝ่่าย ดัังนี้้� ประธานคณะกรรมการสถานศึึกษา ผู้แ้� ทนชุุมชน ผู้แ้� ทนผู้้�
ปกครอง ผู้อำ้� �ำ นวยการสถานศึึกษาและผู้แ้� ทนครููที่่�รับั ผิิดชอบการคััดกรอง

กระจายข่่าว
กระจายข่่าวให้้ครููประจำำ�ชั้้น� ทุุกคนสื่่�อสารกัับผู้นำ้� �ำ ชุุมชน รวมถึึงผู้ป
้� กครองเห็็นถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของการประชุุมคณะกรรมการสถานศึึกษา ในระหว่่างที่่�ไปเยี่่�ยมบ้้าน
นัักเรีียนและให้้ข้้าราชการในชุุมชนเซ็็นรัับรองข้้อมููล อาจใช้้วิิธีกี ารสอบถาม นััด
หมายล่่วงหน้้าไว้้ก่่อน เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการจััดประชุุม

เตรีียมข้้อมููลและเอกสาร
เตรีียมข้้อมููล เอกสารให้้พร้้อมตั้้�งแต่่เนิ่่น� ๆ วางแผนขั้้�นตอนการพููดคุยุ เพื่่�อให้้
การประชุุมเป็็นไปอย่่างตรงเวลา กระชัับ ตรงประเด็็น ทำำ�ให้้คณะกรรมการ
สถานศึึกษาจััดการแบ่่งเวลามาให้้ได้้

ขั้นตอนการบันทึกแบบรับรองผล
่
การพิจารณาเพือรับเงินอุ ดหนุน
(นร.05/กสศ.05)
เมื่่�อจััดประชุุม คณะกรรมการสถานศึึกษา เพื่่�อรัับรองรายชื่่�อนักั เรีียนทุุนเสมอ
ภาคกลุ่่�มใหม่่ และรัับรองแผนการใช้้จ่่ายเงิินในส่่วนของสถานศึึกษา (ก.001)
เรีียบร้้อยแล้้ว ครููแอดมิินของโรงเรีียนจะต้้องบัันทึึกผลการรัับรองรายชื่่�อนักั เรีียน
(นร. 05/ กสศ. 05) และแผนการใช้้จ่่ายเงิินของสถานศึึกษา (ก. 001) เข้้ามายััง
ระบบของแต่่ละสัังกััด

เข้้าสู่่�ระบบ

เลือกเมนู

เลือก

‘แบบฟอร์ ม’

แบบพิ จารณาผล
นร. 05

ตรวจสอบรายชื่่�อ นัั ก เรีีย นทุุ น เสมอภาค กดเลืือกผล
การพิิจารณาของคณะกรรมการสถานศึึกษา และวิิธีกี าร
รัับเงิินของนัักเรีียนแต่่ละคนให้้ครบถ้้วน

1
ข้ อมู ลคณะ
กรรมการ

กรอกข้้อมููลรายชื่่�อคณะกรรมการสถานศึึกษาให้้ครบถ้้วน

2
รายชื่ อ
นั กเรี ยน

ตรวจสอบรายชื่่�อนัักเรีียนทุุนเสมอภาค กดเลืือกผลการ
พิิจารณาของคณะกรรมการสถานศึึกษา และวิิธีีการรัับ
เงิินของนัักเรีียนแต่่ละคนให้้ครบถ้้วน
รายชื่่�อนักั เรีียนที่่�เป็็นสีีดำ�ำ คืือนัักเรีียนที่่�ผ่า่ นเกณฑ์์นักั เรีียน
ยากจนพิิเศษ ให้้คณะกรรมการสถานศึึกษาพิิจารณาการ
ได้้รัับทุุนเสมอภาคต่่อไป
รายชื่่�อนักั เรีียนที่่�เป็็นสีีเหลืือง คืือนัักเรีียนที่่�ได้้รัับทุุนตั้้�งแต่่
ภาคเรีียนที่่� ผ่่านมา นัักเรีียนจะได้้รัับทุุนต่่อเนื่่�อง ไม่่ต้้อง
ดำำ�เนิินการใดๆ

3
บั ญชี
ธนาคาร
อั ปโหลด
ภาพสมุ ดบั ญชี ธนาคาร

โรงเรีียนที่่� ข้้อมููลบััญชีีธนาคารถููกต้้ อง หรืือเคยได้้ รัับ
เงิิ นแล้้วจะไม่่สามารถแก้้ไขข้้อมููลบััญชีีธนาคารได้้

4
ก.001

บัันทึึกข้้อมููลแผนการใช้้จ่า่ ยเงิินส่่วนของสถานศึึกษาใน
แบบฟอร์์ม ก.001

5
ลายเซ็ น
คณะกรรมการ

อั ปโหลด
ลายเซ็ นคณะกรรมการ

อั ปโหลด
ภาพบรรยากาศการประชุ ม

• ประธานคณะกรรมการ • ผู้นำ้� �ำ ชุุมชนท้้องถิ่่�น
• ผู้อำ้� �ำ นวยการโรงเรีียน • ตััวแทนครูู
• ตััวแทนผู้ป
้� กครอง

ดาวน์์โหลดแบบฟอร์์มลายเซ็็น
เพื่่�อให้้คณะกรรมการสถานศึึ กษาลงลายมืือชื่่�อ จากนั้้�น
ถ่่ายภาพลายเซ็็นคณะกรรมการสถานศึึกษาแล้้วอััปโหลด
ภาพ เข้้าสู่่�ระบบ รวมถึึ งอัั ปโหลดภาพบรรยากาศการ
ประชุุมจากนั้้�นกดปุ่่�มสีีเขีียว บัันทึึก

6
พิมพ์แบบรับรอง
ผลพิจารณา
นร.05/ กสศ.05

เลือกเมนู
‘แบบฟอร์ ม’

เลือก
พิมพ์แบบรับรองผล
พิจารณา นร.05/ กสศ.05

Interview

Lesson Learned

Update

Case Study

คุุยกัับคุุณครูู

ครูกระถิน
กวินตรา ซ้วนลิ่ม
ครููในโรงเรีียนเล็็กๆ ที่่�รวมพลัังกัับชุุมชน

โรงเรีียนวััดบางน้ำำ�จืืด จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี เป็็นโรงเรีียน
เล็็กๆ ในถิ่่�นใต้้ ที่่�มีจำี �ำ นวนนัักเรีียนทั้้�งหมดเพีียง 42 คน หาก
แต่่ความร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียนและชุุมชน เพื่่�อช่ว่ ยเหลืือ
พััฒนานัักเรีียนทุุนเสมอภาคทางการศึึกษาของที่่�นี่่�กลัับไม่่
เล็็กเลย
ครููกระถิิน-กวิินตรา ซ้้วนลิ่่�ม คืือผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนที่่�
เป็็นหััวเรืือผู้้�ประสานการทำำ�งานของโรงเรีียนและชุุมชนเข้้า
ด้้วยกััน เพื่่�อพานัักเรีียนฝ่่าคลื่่�นลมแห่่งความยากลำำ�บาก
และการขาดโอกาสขึ้้�นสู่่�ฝั่่�งความเสมอภาคทางการศึึกษา
ไปพร้้อมๆ กััน

ปัักธงการเดิินเรืือ
ทัั นทีี ที่่� ได้้รัับการบรรจุุ ตำำ�แหน่่งผอ.ที่่� โรงเรีียนวัั ดบางน้ำำ�จืืด ครูู กระถิิ นก็็ ตั้้� ง
เป้้าหมายของโรงเรีียนเอาไว้้ตั้้�งแต่่ต้้นว่่า จะต้้องช่่วยเหลืือนัักเรีียนให้้มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิติ
ที่่�ดีีขึ้้�น เพราะทราบจากการลงพื้้�นที่่�เยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนอย่่างจริิงจัังว่่า เด็็กส่่วน
ใหญ่่มีฐี านะยากจน สภาพครอบครััวมีีปัญ
ั หา มีีความลำำ�บากทั้้�งด้้านที่่�อยู่่�อาศััย
และเรื่่�องค่่าใช้้จ่่าย
“เราเข้้าร่่วมโครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนทุุนเสมอภาคเป็็นปีีแรก ในปีี 2562
ก็็ลุยุ เลยตั้้�งแต่่ยัังไม่่ได้้รับั การจััดสรรงบ วางแผนไปเยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนทุุกหลััง โดยครูู
ทุุกคนไปด้้วยกัันทั้้�งหมด และไปมากกว่่าหนึ่่�งครั้้ง� คืือไปเยี่่�ยมบ้้านตามแผนของ สพฐ.
แล้้ วก็็ ไปบ้้านของนัักเรีียนที่่� มีีปััญหาในช่่วงเวลานอกเหนืือแผนการเยี่่�ยมบ้้านด้้ วย
เพื่่�อที่่�จะได้้เข้้าใจสภาพปััญหาของแต่่ละบ้้านอย่่างแท้้จริิง ซึ่่ง� การเป็็นโรงเรีียนขนาดเล็็ก
แบบนี้้� หมายความว่่ า สภาพความเป็็นอยู่่�ของเด็็ กส่่วนใหญ่่ จะยากจน เพราะถ้้ าผู้้�
ปกครองที่่�มีีความพร้้อมทางการเงิิน เขาก็็จะพาเด็็กไปเรีียนที่่�โรงเรีียนขนาดใหญ่่กว่่า
ที่่�มีงี บประมาณสนัับสนุุนดููแลนัักเรีียนมากกว่่า แต่่โรงเรีียนอย่่างเรา เด็็กบางคนไม่่มีี
เงิินมาโรงเรีียนเลย บางคนไม่่มีข้ี ้าวกิิน บางคนบ้้านที่่�อาศััยอยู่่�ก็็ไม่่ใช่่ของตััวเอง ต้้องไป
อาศััยเขาอยู่่�ชั้้น� ล่่างเป็็นบ้้านร้้างหรืือต้้องเสีียค่่าเช่่าให้้เขาซึ่่ง� บางทีีก็็มีใี ห้้บางทีีก็็ไม่่มีใี ห้้”

เรืือเล็็กลุุยออกจากฝั่่�ง
เมื่่�อทราบว่่าโรงเรีียนได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนจากกสศ. ครููกระถิินจึึงดีีใจมาก
ที่่�จะได้้สานต่่อแผนการพััฒนาความเป็็นอยู่่�ของนัักเรีียนให้้เป็็นจริิงอย่่างที่่�วาด
หวัังไว้้ และลุุยต่่อด้้วยความมุ่่�งมั่่�นที่่�เต็็มเปี่่� ยมในหััวใจ โดยไม่่ได้้หวั่่�นต่่ออุุปสรรค
เพื่่�อสื่� อ่ สารกัับผู้ป
้� กครองและชุุมชนให้้เข้้าใจถึึงวิิธีกี ารทำำ�งานของกสศ.

”

การพููดคุุยถึึงวิิธีีการทำำ�งานของกสศ.
เราลุุยไปหาผู้้�ปกครองถึึงหลัังคาบ้้าน โดยมีีผู้้�นำำ�ชุุมชน
เป็็นคนพาไป ว่่าโรงเรีียนได้้ดำำ�เนิิ นการอย่่างไรบ้้าง
เพื่่� อช่่วยเหลืือนัั กเรีียนที่่�ลำำ�บาก

”

“รวมทั้้�งในกรณีีที่่�มีกี ารประชุุมผู้้�ปกครองภาคเรีียนละครั้้ง� ก็็มาทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกัันว่่า
หลัักเกณฑ์์ของการช่่วยเหลืือเป็็นอย่่างไร เงิินที่่�ได้้รับั แบ่่งเป็็นเงิินส่่วนไหนบ้้าง แล้้วใคร
มีีสิทิ ธิ์์ไ� ด้้รับั บ้้าง เราจะชี้้แ� จงว่่า เด็็กที่่�ได้้รับั เงิินจััดสรรมาจากทางกองทุุนเป็็นผู้้�พิิจารณา
จากการลงพื้้�นที่่�คััดกรองและลงข้้อมููลในระบบ ซึ่่�งก็็ได้้รับั ความร่่วมมืือจากผู้้�ปกครอง
เป็็นอย่่างดีี”
นอกจากการลงพื้้�นที่่�เพื่่�อสำ�รวจ
ำ
สภาพปััญหาของนัักเรีียน และสร้้างความเข้้าใจ
กัับผู้ป
้� กครองถึึงวิิธีกี ารคััดกรองนัักเรีียนแล้้ว ครููกระถิินก็็เริ่่ม� แผนต่่อมาด้้วยการ
ประชุุมกับ
ั ครููในโรงเรีียน เพื่่�อจััดทำ�กิ
ำ จิ กรรมสร้้างอาชีีพให้้นัักเรีียน โดยตั้้�งโจทย์์
ว่่าไม่่อยากให้้เป็็นกิิจกรรมที่่�ทำำ�แล้้วจบไปเฉยๆ แต่่จะต้้องเป็็นสิ่่�งที่่�ทำำ�แล้้วเกิิด
เงิินหมุุนเวีียน ทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีรายได้้ ได้้รัับค่่าตอบแทน
“เมื่่�อคุุยกัันเราพบว่่า เรามีีต้้นทุุนในเรื่่�องความมีีชื่่�อเสีียงด้้านการทำำ�ไข่่เค็็ม เนื่่�องจาก
ตั้้�งอยู่่�ในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เรามีีผู้้�ปกครองที่่� มีีความรู้้�เรื่่�องการทำำ�ไข่่เค็็มจำำ�หน่่าย
เป็็นทรััพยากรบุุคคลที่่�สามารถเชิิญมาเป็็นวิิทยากรท้้องถิ่่�นให้้ความรู้้�นัักเรีียนได้้ จึึงได้้
ข้้อสรุุปว่่าจะทำำ�กิิจกรรมพััฒนาทัักษะอาชีีพด้้วยการทำำ�ไข่่เค็็ม ซึ่่�งนอกจากวิิทยากรจะ
มาให้้ความรู้้�แล้้ว ยัังมาช่่วยลงมืือทำำ� และคอยดููแลการผลิิตด้้วย”

น้ำำ�พึ่่�งเรืือ เสืือพึ่่� งป่่า โรงเรีียนพึ่่� งพาชุุมชน

”

ชุุ มชนพร้้อมที่่�จะสนัั บสนุุ นโรงเรีียนตั้้�งแต่่
การรัับออร์์เดอร์์ การกระจายข่่าว ช่่วยประชาสัั มพัั นธ์์

”
กระทั่่�งผลิิตไข่่เค็็มล็็อตแรกออกมา และได้้รัับผลตอบรัับในทางที่่�ดีีว่า่ ไข่่เค็็ม
ของโรงเรีียนมีีรสชาติิอร่อ่ ย และขายได้้จนหมดเกลี้้�ยง โรงเรีียนจึึงตั้้�งใจผลิิตใน
จำำ�นวนที่่�มากขึ้้�นอีีก จากล็็อตแรกที่่�ผลิิตเพีียง 150 ฟอง ต่่อมาผลิิตถึึงล็็อตละ
500-700 ฟอง ซึ่่ง� นอกจากความร่่วมมืือร่วม
่ ใจของครููและนัักเรีียนในโรงเรีียน
แล้้ว ก็็ได้้รัับความสนัับสนุุนเป็็นอย่่างดีีจากคนในชุุมชนที่่� ช่ว่ ยอุุดหนุุน และ
ประชาสััมพันั ธ์์ผลผลิิตจากน้ำำ�พักั น้ำำ�แรงของเด็็กๆ
“คนที่่�ซื้้�อไข่่เค็็มจากโรงเรีียนไปทำำ�อาหารขายอีีกทีีก็็ช่ว่ ยบอกต่่อว่่าไข่่เค็็มนี้้�เป็็นผลผลิิต
ของโครงการที่่� โรงเรีียนจัั ดทำำ �ขึ้้�น หรืือคนที่่� อุุดหนุุนไข่่ เค็็ ม เมื่่� อได้้ ลองแล้้ วเห็็นว่่ า
มีีรสชาติิ ดีีก็็ช่่วยบอกกัั นปากต่่ อปาก ทำำ �ให้้ไข่่ เค็็ มของโรงเรีียนเป็็นที่่� รู้้�จัักมากขึ้้� น
นอกจากนี้้� ครูู ก็็เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มไลน์์ของหมู่่�บ้้าน ก็็จะไปประชาสััมพัันธ์์ในกลุ่่�มไลน์์
ให้้สั่่ง� จองไข่่เค็็มที่่�จะผลิิตในล็็อตต่่อไป รวมทั้้�งโพสต์์ผ่า่ นทางหน้้าเพจเฟซบุ๊๊�กของโรงเรีียน
ทำำ� ให้้ โ ครงการถืื อ ว่่ า ประสบความสำำ� เร็็จ ได้้ เร็็ว เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ระยะเวลาที่่�เพิ่่�งได้้รับั
การจััดสรรงบประมาณมา เนื่่�องจากมีีการประชาสััมพัันธ์์ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์และชุุมชน
ที่่�ช่ว่ ยกัันสนัับสนุุนบอกต่่อ”
นอกจากนี้้� โรงเรีียนยัังได้้วางแผนในปีีการศึึกษาต่่อไป ว่่าจะทำำ�โรงผลิิตไข่่เค็็ม
ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพและมาตรฐานการผลิิตมากขึ้้�น แต่่ด้้วยบุุคลากรของโรงเรีียน
ที่่�มีอยู่่�จำ
ี �กั
ำ ัดจึึงประสานขอความร่่วมมืือจากชุุมชน จึึงมีีช่า่ งและบุุคคลอื่่�นๆ มา
ช่่วยกัันปรัับปรุุงโรงผลิิตด้้วยความยิินดีี และโรงเรีียนยัังตั้้�งใจจะขอจดทะเบีียน
อย. เพื่่�อให้้เกิิดความยั่่�งยืืนในการสร้้างอาชีีพให้้กัับเด็็กๆ ทำำ�ให้้คำำ�ว่า่ ‘บางน้ำำ�จืืด’
อัันเป็็นทั้้�งชื่่�อของโรงเรีียน ชุุมชน และวััด แสดงให้้เห็็นความร่่วมใจกัันของทั้้�ง
ชุุมชนที่่�อยู่่�ในผลผลิิตชิ้้น� นี้้�ด้้วย

ลงเรืือลำำ�เดีียวกััน
เพราะโรงเรีียนได้้พยายามช่่วยเหลืือนัักเรีียนอย่่างจริิงจััง และไม่่ได้้อยู่่�อย่่าง
แยกตััวกัับชุุมชน ทางชุุมชนจึึงมองเห็็นความจริิงใจของโรงเรีียน และเชิิญให้้ครูู
กระถิินเข้้าร่่วมกลุ่่�มไลน์์ ที่่�ประกอบด้้วยผู้นำ้� �ำ ชุุมชนหลายๆ ฝ่่าย เช่่น ผู้ใ้� หญ่่บ้้าน
เจ้้าอาวาสวััด ครูู อสม. ผู้ป
้� กครองนัักเรีียน เป็็นต้้น ซึ่่ง� เป็็นพื้้�นที่่�สำ�ำ หรัับการ
ประสานงาน ประชาสััมพันั ธ์์ ขอความร่่วมมืือในกิิจกรรมต่่างๆ ซึ่่ง� กัันและกััน
จนเกิิดเป็็นความสััมพันั ธ์์ที่่�พึ่่�งพากััน ทั้้�งบ้้าน วััด โรงเรีียน และชุุมชน
“กลุ่่�มไลน์์หมู่่�บ้้าน ทางหมู่่�บ้้านมีีกัันอยู่่�ก่่อนแล้้ว เมื่่�อครููเข้้ามาเป็็น ผอ. ทางผู้้�นำำ�ชุมุ ชน
ได้้มองเห็็นสิ่่ง� ที่่�โรงเรีียนได้้ทำำ�กิิจกรรมเข้้าถึึงชุุมชน เข้้าถึึงผู้้�ปกครอง จึึงเชิิญให้้เราเข้้า
ร่่วมกลุ่่�ม ไม่่ว่่าฝ่่ายไหนมีีกิิจกรรมอะไร ต้้องการขอความร่่วมมืืออะไร ก็็จะทำำ�ให้้ทราบ
ข่่าวกัันในวงกว้้างและรวดเร็็วมากขึ้้�น นอกจากนี้้� เวลามีีประชุุมสรุุปงานของหมู่่�บ้้านเรา
ก็็จะไปเข้้าร่่วมด้้วยทุุกครั้้ง� เพื่่�อไปประชาสััมพัันธ์์กิิจกรรม แล้้วก็็ขอความร่่วมมืือชุุมชน
ในการทำำ�กิิจกรรมของโรงเรีียน หรืือเราเองก็็ไปร่่วมกิิจกรรมอื่่�นๆ ของชุุมชนเช่่นกััน”
ครููกระถิินยัังเสริิมอีีกว่่า นอกจากจะมีีกลุ่่�มไลน์์เป็็นเครื่่�องมืือที่่� มีีความสำำ�คััญ
ในการช่่วยประสานความร่่วมมืือระหว่่างโรงเรีียนกัับทุุกภาคส่่วนในชุุมชนแล้้ว
เมื่่�อมีีปัญ
ั หาโรงเรีียนจะต่่อสายตรงไปยัังผู้นำ้� �ำ ชุุมชน หรืือคณะกรรมการสถานศึึกษา ซึ่่ง� ก็็จะได้้รัับความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีี ครููกระถิินจึึงเชื่่�อว่า่ สิ่่ง� ที่่�ทำ�ำ ให้้การ
ร่่วมมืือ ของชุุ มช นแห่่ ง นี้้� เ ข้้มแข็็ ง เกิิ ดจ ากการมีี จิิ ต ใจที่่� พ ร้้อมจะช่่ว ยเหลืือ
ซึ่่ง� กัันและกัันของทุุกๆ ฝ่่าย จนทำำ�ให้้เกิิดความสััมพันั ธ์์ที่่แ� น่่นแฟ้้นของคนในชุุมชน

”

เพราะว่่าถ้้าใจไม่่เปิิดรัับ ไม่่พร้้อมที่่�จะให้้ความช่่วยเหลืือกััน
ตั้้�งแต่่แรก ไม่่ว่่าจะฝ่่ายใดฝ่่ายหนึ่่� ง อย่่างไรก็็คงไม่่สำำ�เร็็จ

”

“ในส่่วนของโรงเรีียนที่่�ช่ว่ ยเหลืือนัักเรีียน ชุุมชนก็็เห็็นความตั้้�งใจจริิงถึึงเป้้าหมาย
สููงสุุดของโรงเรีียนที่่� จะพััฒนาความเป็็นอยู่่�ของนัักเรีียน ชุุมชนก็็เต็็มใจที่่� จะ
เข้้ามาช่่วย และเมื่่�อชุุมชนต้้องการความช่่วยเหลืือ โรงเรีียนก็็จะไปให้้การสนัับสนุุน
ด้้วยความตั้้�งใจและความจริิงใจ
ครููมาอยู่่�ที่่�โรงเรีียนนี้้�เพีียงหนึ่่� งปีีก็็สััมผััสได้้ถึึงความแน่่นแฟ้้นของคนในชุุมชน
และทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของชุุมชนว่่า โรงเรีียนต้้องคู่่�กัับชุุมชนจริิงๆ เพราะ
หากไม่่มีชุี มช
ุ น โรงเรีียนขนาดเล็็กแบบนี้้�จะเดิินไปได้้อย่่างสมบููรณ์แ์ บบ คงเป็็น
ไปได้้ยาก”

วิธีคิดแบบครูกระถิน

มุ่่�งมั่่น
� ในการเข้้าถึึงปััญหา
ครูู ก ระถิิ น ใช้้ความทุ่่�มเทในการลงพื้้� นที่่� เ ยี่่� ย มบ้้าน
นัักเรีียนอย่่างจริิงจััง เพื่่�อสำำ�รวจสภาพความเป็็นอยู่่�
ภายในครอบครััว และปัั ญ หาของนัั ก เรีีย นที่่� กำำ�ลัั ง
ประสบอย่่ า งเข้้าถึึ ง เพื่่� อทำำ � เข้้าใจความรู้้�สึึ ก และ
ความยากลำำ�บากที่่�แท้้จริิงของนัักเรีียน และนำำ�ปััญหา
ที่่�พบไปหาทางแก้้ให้้ตรงจุุ ดมากที่่�สุดุ

อาศััยความร่่วมมืือ
ครูู ก ระถิิ น เห็็ น ว่่ า โรงเรีีย นจะต้้องทำำ� งานโดยอาศัั ย
ความร่่วมมืือกัั บ หลายๆ ฝ่่ า ย ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น ระดัั บ
นัักเรีียน ผู้ป
้� กครอง วััด หมู่่�บ้้าน และตำำ�บล จะทำำ�ให้้
เกิิ ดผลสำำ�เร็็จที่่� มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการสามารถ
ช่่วยเหลืือนัักเรีียนภายในโรงเรีียนเท่่านั้้�น แต่่ยังั ทำำ�ให้้
เกิิดเป็็นความเข้้มแข็็งของทั้้�งชุุมชนที่่�ยั่่ง� ยืืน

Lesson
Learned

Update

Case Study

Interview

เรีียนอย่่างครูู

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

ด้้วยตััวคนเดีียว
เราทำำ�ได้้เพีี ยงเล็็กน้้ อย
แต่่ด้้วยการร่่วมมืือกััน
เราจะทำำ�ได้้มากมาย
-Helen Keller
นัักเขีียนชาวอเมริิกััน

”

ต่่ อ ยอดความคิิ ด และสะกิิ ด แรงบัั น ดาลใจในการทำำ� งานร่่ว มกัั บ ชุุ มช น
ของคนเป็็ น ครูู ด้้ ว ยตัั ว อย่่ า งสื่่� อ สนุุ ก ๆ และแหล่่ ง เพิ่่� ม ความรู้้�ที่่� น่่ า สนใจ
เพื่่�อเพิ่่�มไฟในการทำำ�งานของครูู ไทยทุุกท่่าน

”
ประสบการณ์ ยิ่งใหญ่
ในหมู่บ้านเล็กๆ
เขียน: มาซาฮิโกะ โอโตชิ
แปล: มุทิตา พานิช
สำ�นักพิมพ์: สำ�นักพิมพ์สวนมีเงินมา

หนัังสืือที่่� เล่่าด้้วยบรรยากาศอบอุ่่�นเล่่ มนี้้� เป็็นเรื่่�องราว
ของหมู่่�บ้้านกลางหุุบเขาที่่� ห่่างไกลในญี่่� ปุ่่�น แต่่ สามารถ
แปรรูู ปส้้มยููสุุจนมีีชื่� อ่ เสีียงและกลายเป็็นผลิิตภััณฑ์์สร้้าง
รายได้้สู่่�ชุุมชน โดยอาศััยความร่่วมมืือกัันของคนตััวเล็็กๆ
ในหมู่่�บ้้าน หนัังสืืออ่่านง่่ าย แต่่ ถ่่ายทอดกลยุุทธ์์การทำำ�
ธุุรกิิจจากเรื่่�องจริิงที่่� จะมอบแนวคิิ ดในการพััฒนาชุุมชน
ด้้วยความคิิดสร้้างสรรค์์

สามชุก (2009)

เรื่่อ� งจริิงของกลุ่่�มเด็็กมััธยมที่่�ประสบปััญหาต่่างๆ กััน จนถููกยาเสพติิดเข้้าแทรกแซง
ชีีวิิต แม้้ว่่าสัังคมจะตราหน้้าว่่าพวกเขาเป็็นเด็็กเลวร้้าย แต่่ครููพินิิ จิ เลืือกที่่�จะยืืน
หยััดเคีียงข้้างเด็็กเหล่่านี้้� เพื่่�อให้้พวกเขาหลุุดพ้้นจากวัังวนของมััน หนัังที่่�สะท้้อน
ให้้เห็็นเบื้้�องหลัังของปััญหาสัังคมที่่�เด็็กๆ ต้้องเผชิิญ มีีเพีียงการให้้โอกาสและ
การร่่วมมืือกัันของชุุมชนที่่�จะช่่วยให้้พวกเขาก้้าวข้้ามปััญหาเหล่่านี้้�ไปได้้

ครูห่ิงห้อยกับห้องเรียนสีฟ้า

พ็็อดแคสต์์ของครููบนยอดดอยแถบชายแดนในโรงเรีียนขยายโอกาสแห่่งหนึ่่� ง
เก็็บเรื่่�องราวสั้้�นๆ มาแบ่่งปัันให้้ฟัังแบบเรื่่�อยๆ ถึึงประสบการณ์์ที่่�พบเจอใน
ชีีวิิตประจำำ�วัันของการเป็็นครูู เพื่่�อแลกเปลี่่� ยนเรีียนรู้้�และชี้้ชว
� นให้้ลองมองไป
ยัังมุุมเล็็ กๆ มุุมหนึ่่� งของโรงเรีียนที่่� อาจมีีบทเรีียนจากเหล่่านัักเรีียนตัั วน้้อย
แอบซ่่อนอยู่่�

The Potential
thepotential.org

เว็็บไซต์์บอกเล่่าเรื่่�องราวดีีๆ ที่่�เน้้นการสื่่�อสารองค์์ความรู้้�และแนวทางการจััดการ
เรีียนรู้้�ด้้านเยาวชนและคนรุ่่�นใหม่่ ถ่่ายทอดผ่่านบุุคคลที่่�น่า่ สนใจ แชร์์ประสบการณ์์
และทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ยุคุ ใหม่่ให้้สอดคล้้องกัับสัังคมในปััจจุุบันั ที่่�ดำ�ำ เนิินไปท่่ามกลาง
การเปลี่่�ยนแปลง

01

ความร่วมมือของชุมชน

แหล่งข้อมูล

เพื่อใช้งานระบบคัดกรอง
โรงเรียนสัดกัด สพฐ.
เว็็บไซต์์

แอปพลิเคชัน
Facebook

สังกัด สพฐ.
ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนสัดกัด อปท.
เว็็บไซต์์

Facebook

โรงเรียนสัดกัด ตชด.
เว็็บไซต์์

Facebook

สำ�นักบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

สังกัด อปท. และ ตชด.
คัดกรองทุนเสมอภาค

