
 
 

 

รายงานชุดความรู้ เล่มที่ 2 
 

รายงานการจดัท าชุดคู่มือวเิคราะห์ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ออกแบบ School Concept อย่างเปน็ระบบ 
 

 
 
 
 
 
 

น าเสนอต่อ 
 
 

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการเรียนรู้และศกึษาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 



2 
 

 

สารบัญ 

 

แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล         3 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ        5 

ข้อมูลเชิงปริมาณ           5 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ          10 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อในไปใช้พัฒนา School Concept      22 

  



3 
 

รายงานชุดความรู้ เล่มที่ 2 
 

รายงานการจดัท าชุดคู่มือวเิคราะห์ข้อมูลที่สามารถน าไปใช้ออกแบบ School Concept อย่างเปน็ระบบ 

  

1. แนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้แนวทางการท างานของทุกฝ่ายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การ
ก าหนดปรัชญาหลักสูตรจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด ซึ่งกรอบแนวคิดที่ถูกเสนอโดย Elliot Eisner และ 
Elizabeth Vallance ได้ระบุกรอบแนวคิดการจัดการเรียนรู้ไว้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) ด้านเนื้อหาวิชาการ 
(Academic Rationalism)  2) การตั้งค าถามความคิดวิเคราะห์ (Cognitive Process)  3) ด้านการรื้อฟื้น
ความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Reconstruction)  4) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ก าหนดการเรียนรู้ (Self-
actualization) และ  5) การพัฒนาเทคโนโลยี (Technology) ซึ่งกรอบแนวคิดเหล่านี้ล้วนเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนของสถานศึกษาทุกหนแห่ง แต่จุดมุ่งเน้นและความมากน้อยอาจแตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิ
ประเทศ สังคม และวัฒนธรรม ที่รายล้อม  

หากเป้าหมายของสถานศึกษาคือการบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของ
ประเทศชาติ ชุมชนก็นับเป็นหนึ่งในส่วนส าคัญของระบบการเรียนรู้ของโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาท
ของชุมชนที่มีต่อการยกระดับมาตรฐานการศึกษาร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อสถานศึกษาจะช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ยึดหลักว่า 
ผู้เรียนมีความส าคัญสูงสุด โดยการก าหนดความร่วมมือและแนวทางการท างานในสถานศึกษาผ่านการ
กระบวนการส าคัญ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การก าหนดแนวทางการจัดการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และการก ากับติดตามประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา (การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา , 
2553) 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความส าคัญของการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนและ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดหลักสูตร ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริงในแต่ละพื้นที่ อย่างไรก็ดี การเชื่อมร้อยให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมนั้นจ าเป็นต้องมีเครื่องมือบางอย่างที่ช่วยจัดการฐานข้อมูลชุมชน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
มองเห็นความเป็นไปของชุมชนในทุกมิติ ซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการพูดคุย วิพากษ์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน กระทั่งสามารถเสนอแนะทางออกของการยกระดับคุณภาพมนุษย์ผ่านการร่วมมือกันก าหนดสิ่งที่เรียกว่า 
School Concept  หรืออาจกล่าวได้อีกทางหนึ่งว่า เป็นการสร้างเป้าหมายร่วมในการพัฒนาศักยภาพของ
ประชากรในแต่ละพื้นที่ และเพื่อให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้มองเห็นบทบาทของตัวเองที่มีต่อการสร้างการ
เรียนรู้ของประชากรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วย 
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ภาพท่ี 1 สถานการณ์ปัญหาและแนวคิดในการจัดการกับปัญหา 

 

การผลักดันให้โรงเรียนและชุมชนสามารถร่วมกันก าหนดทิศทางพัฒนาการศึกษาได้อย่างเหมาะสม

จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ฐานข้อมูลที่สามารถสะท้อนความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียนและสังคมที่มีความ

เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ขณะเดียวกันหากกระบวนการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลน าไปสู่การ

เชื่อมร้อยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้มองเห็นความเป็นไปของชุมชนในทุกมิติ ซึ่งจะเอ้ือให้เกิดการพูดคุย 

วิพากษ์ วิจารณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน  ด้วยเหตุนี้ แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของโครงการฯ1 จึงเป็น

การพยายามน าเอาข้อเท็จจริงทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ถูกรวบรวมมาท าการจัดกลุ่ม ตีความ ค้นหา

ความสัมพันธ์มิติต่าง ๆ ด้วยกระบวนการส าคัญ 5 ประการ คือ 1) สร้างชุมชนการเรียนรู้ (Professional 

Learning Community) ผ่านกิจกรรม “โสเหล่เสวนา และ “ลานปล่อยของ” โดยเน้นให้เกิดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ แนวคิด และองค์ความรู้ด้านการพัฒนามนุษย์ในมิติต่าง ๆ ระหว่างครูและชุมชน 2) สนับสนุน

บุคลากรของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายท าการออกแบบ School Concept และกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาที่

สนใจ 3) น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบแล้วเสนอขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุง 4) ทดลองใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน  5) ติดตามประเมินผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ข้อมูลควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือตามกระบวนการ

ข้างต้น เป็นแผนสร้างแนวคิดหลักของโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วมผ่านการสร้างพื้นที่ชุมชนการเรียนรู้ซึ่ง

ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และคนในชุมชน  โดยทุกกิจกรรมจะน าไปสู่การสร้างความ

เข้าใจสถานะปัจจุบันตลอดจนวิธีการพัฒนาการเรียนรู้บนฐานข้อมูลเชิงลึกประเด็นต่าง ๆ ดังจะแสดงข้อมูลใน

หัวข้อถัดไป 

                                                            
1 ในรายงานชุดความรู้ เล่มที่ 2 จะใช้ค าว่า “โครงการฯ” แทนค าว่า “โครงการพัฒนาเครื่องมือออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อโรงเรียนกับชุมชน” 
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ภาพท่ี 2 กรอบที่มาของข้อมูลที่จะถูกน ามาใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียนและชุมชน 

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ 

2.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ 

ข้อมูลเชิงปริมาณถูกออกแบบขึ้นบนแนวคิดเรื่องนิเวศการเรียนรู้ ( ecological system theory) ของ

ยูริ บรอนเฟนเบนเนอร์ (Urie Bronfenbrenner) ผ่านการทดสอบและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

(แบบสอบถาม/ใบงาน) บริบทโรงเรียนอย่างมีส่วนร่วมโดยมีผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียน   

จากการลงมือเก็บรวบรวมข้อมลูมีการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 426 คน ซึ่งสามารถ

จัดการเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา School Concept แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

คือ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 2) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน  และ 3) ข้อมูลทุน ทรัพยากร และแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน 

 รายละเอียดในเอกสารแสดงให้เห็นว่า บุคลากรครูในโรงเรียนทั้ง 8 แห่งมีองค์ประกอบด้านการศึกษา
ที่ใกล้เคียงกัน กล่าวคือประกอบไปด้วยครูส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี บางส่วนจบการศึกษา
ระดับปริญญาโท และมีครู 2 ท่านจากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 155 ท่าน ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
เมื่อสังเกตในรายละเอียดจะพบว่าครูส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาศึกษาศาสตรบัณฑิต ในขณะที่ครูที่ จบใน
ระดับปริญญาโทมักจะจบการศึกษาจากสาขาบริหารการศึกษา และด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหาร  

 ข้อมูลจากเอกสารระบุว่าครูในโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง มีการใช้เทคนิคการสอนที่มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ มีการใช้กระบวนการสอนที่มีความหลากหลาย เช่น มีการสอนแบบโครงงานเป็น
ฐาน  ปัญหาเป็นฐาน สะเต็มศึกษา ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและให้ข้อมูลสะท้อนกลับ ส่งเสริมการใช้
เทคนิค  active learning ในชั้นเรียน เทคนิคการสอนของครูมีความโดดเด่นมากในระดับปฐมวัย โดยมีการให้
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ความส าคัญกับทั้งการจัดพื้นที่ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการเล่น โดยไม่เร่งรัดให้มีการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการที่มากจนเกินไป  ยิ่งไปกว่านั้นบางโรงเรียนยังมีการพัฒนาโครงการที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการสอนบาง
ประการที่มีความโดดเด่นและชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น การส่งเสริมอาชีพในโรงเรียนกุดขนวน และโรงเรียนนา
ดีสร้างบง โมเดลการสอนและหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยโรงเรียนเหล่านี้สามารถน ามาเป็นโมเดลหรือกรณีศึกษา
ส าหรับโรงเรียนอื่น ๆ ที่อาจน ามาใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนต่อไปในอนาคต  

ในแง่ของการพัฒนาศักยภาพของครูในโรงเรียนนั้น ข้อมูลจากเอกสารพบว่าทุกโรงเรียนมีการพัฒนา
ศักยภาพของครูในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันคือ มีวง PLC และ มีการส่งเสริมให้ท าวิจัยในชั้นเรียน นอกจากนี้ยัง
มีบางโรงเรียนที่จัดให้มีโครงการ 1 ครู 1 นวัตกรรม โดยเป็นโครงการของโรงเรียนบ้านนาค าหลวง เพื่อส่งเสริม
ให้ครูในโรงเรียนสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาของตนเอง หรือการส่งเสริมให้ครูเข้าร่วมการอบรมในโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการกก่อการครู โครงการคูปองครู ก็นับเป็นการส่งเสริมให้ครูมีการพัฒนาศักยภาพ
เช่นเดียวกัน 

ตารางแสดงขอ้มูลโดยสรุปของบุคลากรครูในโรงเรียน (ข้อมูลปี 2563) 
 

ท่ี ชื่อโรงเรียน 
จ านวน

ครู
ทั้งรร. 

ระดับการศึกษาของบุคลากรครู 

เทคนิคการสอน 
แนวทางพัฒนา

ศักยภาพ ป.เอก ป.โท ป.ตร ี
ต่ า

กว่าป.
ตรี 

1 อนุบาลหนองหาน
วิทยายน 

42 - 13 23 - 

สอนแบบโครงงานเป็นฐาน/ 
ปัญหาเป็นฐาน/ สะเต็ม

ศึกษา/ ส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนและให้ข้อมูล
สะท้อนกลับ/ active 

learning 

สนับสนุนการท าวิจัย
ในชั้นเรียน/ PLC/เข้า

ร่วมการอบรมของ
หน่วยงานต่าง ๆ 

2 มิตรภาพ 6 10 1 4 5 - 

3 บ้านกุดขนวน 15 - 6 12 - 

4 บ้านหนองแวง 15 - 6 12 - 

5 บ้านน้ าพ่น 18 1 6 11 - 

6 ชุมชนสามพร้าว 30 - 9 21 - 

7 บ้านนาค าหลวง 20 - 6 14 - 

8 บ้านนาดีสร้างบง 16 -  2 15 - 

 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน 

 จากการรวบรวมข้อมูลเอกสารแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องของในโรงเรียนทั้ง 8 แห่งที่
เข้าร่วมโครงการฯ มีจ านวนใกล้เคียงกันมากคืออยู่ที่ประมาณ 10 - 20 คนต่อห้อง ยกเว้นโรงเรียนขนาดใหญ่
ในชุมชนเมืองเท่านั้นที่มีอัตราส่วนนักเรียนในห้องค่อนข้างสูง โดยมีอัตราส่วนอยู่ที่ประมาณ 30-35 คนต่อห้อง  
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จากการส ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านคะแนนสอบวัดระดับชาติ (คะแนน NT คะแนน O-net 
และ คะแนน RT) พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนทั่วประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีระดับคะแนนค่อนข้างต่ าอย่างเห็นได้ชัด ระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพและรูปแบบวิธีการสอน
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน หรือมีโครงการที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของนักเรียนให้เพิ่มสูงขึ้น  ยิ่งไปกว่านั้นข้อมูลในเชิงสถิติยังแสดงให้เห็นว่าบางโรงเรียนก าลังประสบ
ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่มีระดับต่ าลงเมื่อเทียบกับระดับคะแนนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา 
ระดับคะแนนสอบที่ลดลงน่าจะสร้างความกดดันให้กับโรงเรียนพอสมควรในการที่จะต้องพยายามออกแบบ
โครงการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้มีระดับที่สูงมากขึ้น  

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่า มีบางโรงเรียน เช่น โรงเรียนบ้านน้ าพ่นที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในเกือบทุกรายวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิชาด้านภาษาและการสื่อสาร แสดง
ให้เห็นว่าโรงเรียนมีศักยภาพในการเรียนการสอนบางประการที่มีความน่าสนใจ และอาจน าไปถอดบทเรียน
หรือน าไปใช้เป็นกรณีศึกษาให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต  นอกจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแล้ว ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีการบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งปรากฏข้อมูลอย่างชัดเจนในโรงเรียน
บ้านกุดขนวน โดยมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้จ านวน 43 คน จากนักเรียนทั้งหมด 266  คน คิด
เป็นจ านวนร้อยละ 16 ของนักเรียนทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนที่มากพอสมควร นอกจากนี้ยังมีหลายโรงเรียน
ที่เริ่มมีการจัดการเรียนร่วม เช่นโรงเรียนบ้านกุดขนวน โรงเรียนชุมชนสามพร้าว และ โรงเรียนบ้านน้ าพ่น โดย
จัดให้มีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนกลุ่มนี้ในหลายลักษณะ เช่น การมีวงดนตรีพื้นบ้าน การ
ท างานประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ดังนั้น ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้จึงนับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความส าคัญ และจ าเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างโรงเรียนเพ่ิมเติมในอนาคตด้วย 
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ตารางแสดงขอ้มูลเกี่ยวกับจ านวนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโครงการ (ข้อมูลปี 2563) 
 

ท่ี 
ชื่อ

โรงเรียน 

ระดับชั้น 
ที่เปิด
สอน 

จ านวน
นักเรียน
ทั้งรร. 

จ านวน
นักเรียน
เฉลี่ย/
ห้อง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

NT O-NET RT 

ด้าน
ภาษา 

ด้าน
ค านวณ 

ภาษาไทย 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 
อ่าน
ออก
เสียง 

อ่าน
รู้

เรื่อง 
1 อนุบาล

หนอง
หาน 

วิทยายน 

อ. 2 - ป.6 

863 30-35 :1 46.04 37.77 53.56 25.86 35.46 39.1 76.09 68.63 

2 มิตรภาพ 
6 

อ. 2 - ป.6 
165  17-24:1 52 41.71 51.77 24.09 35.21 32.95 73 73.23 

3 บ้านกุด
ขนวน 

อ. 2 - ม.3 

266 

ปฐมวัย 
21:1  

ประถมฯ 
14:1 มัธยม

ฯ 10:1 

- - 

49.44 
(ป.6) 

45.66  
(ม.3) 

28.13  
(ป.6) 

19.06  
(ม.3) 

32.86 
(ป.6) 
29.96 
(ม.3) 

26.09 
 (ป.6) 27.06  

(ม.3) 
69.36 75.26 

4 บ้าน
หนองแวง 

20-35: 1 

272 ไม่ได้ระบุ 42.45 44.22 
36.62 

(ป.6) 53.31 
 (ม.3) 

22.08 
(ป.6) 

23.08  
(ม.3) 

31.42 
(ป.6) 
27.92 
(ม.3) 

26.94 
(ป.6) 28.77  

(ม.3) 
86.52 85.56 

5 บ้านน้ า
พ่น 

อ. 2 - ม.3 

193 10-2 :1 74.8 63.66 

63.31 
(ป.6) 

71.25  
(ม.3) 

35 
 (ป.6) 
28.00  
(ม.3) 

40.53 
(ป.6) 
40.80 
(ม.3) 

58.13  
(ป.6) 38.31 

(ม.3) 
93.88 92.7 

6 ชุมชน
สามพร้าว 

อ. 2 - ป.6 
749 ไม่ได้ระบุ 38.42 38.67 59.74 27.41 37.73 42.92 58.8 54.7 

7 บ้านนาค า
หลวง 

อ. 2 - ม.3 
304 ไม่ได้ระบุ 52.84 50.27 54.5 27.78 37.06 36.81 73.38 65.38 

8 บ้านนาดี
สร้างบง 

อ. 2 - ม.3 

184 

ปฐมวัย 
18:1 

ประถม 
14:1 มัธยม 

8:1 

- - 
59.48 (ป.6) 
50.44 (ม. 

3)  

40.75 
(ป.6) 
33.19 
(ม. 3)  

27.00 
(ป.6) 
24.71 
(ม. 3)  

31.25 (ป.6) 
25.88 (ม. 3)  

89.6 84.93 

 

3) ทุน ทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีจ านวนมากถึง 5 โรงเรียน 
เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน ดังนั้นจึงมีความสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิดกับชุมชน มีแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียนที่



9 
 

มีความน่าสนใจหลายพื้นที่ ทั้งแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ เช่น แปลงปลูกผักของคนในชุมชน นาข้าว หรือพื้นที่
ท างานจักสาน แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ในลักษณะที่
เป็นสถานที่ส าคัญต่าง ๆ เช่น วัดหรือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ดังนั้นจึงนับว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความพร้อม
ด้านแหล่งเรียนรู้ในชุมชนค่อนข้างสูง  

นอกจากนี้หลายโรงเรียนยังมีการท างานร่วมกับปราชญ์ชุมชนผู้ท าหน้าที่ให้ความรู้ทั้งด้านทักษะอาชีพ 
และด้านภูมิปัญญา เช่น โรงเรียนนาดีสร้างบง ที่มีการท างานกับปราชญ์ชุมชนอย่างต่อเนื่องถึง 7 ท่าน ได้แก่ 
1) นางค าดวง ศรีเกียรติ (หมอล า ขับร้องสรภัญญะ และการท าพานบายศรี) 2) นายเจริญ บุญทัน (การเป่า
แคนและงานจักสาน) 3) นายค า ยอดรัก (ศาสนพิธี) 4) นางบุญเพ็ง นาสมยนต์ (การท าไม้กวาดดอกหญ้า) 5) 
นายสายัณห์ ดวงพลจันทร์ ผอ.รพ.สต.ผาสุก (เพศศึกษา,โควิด 19) 6) เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพ จากโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงแหว (การดูแลฟัน) และ 7) นางมณีวรรณ มณีวรรณ์ (ขนมไทย)  หรือในกรณีของ
โรงเรียนบ้านกุดขนวน ที่มีการท างานร่วมกับปราชญ์ชุมชน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายสุรนันท์ แทนสมบัติ (ดนตรี
พื้นบ้าน) และ 2) นางสาวกนกวรรณ มังสัง (การเสริมสวย , นาฏศิลป์) ท าให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการ
ประกอบอาชีพจากปราชญ์ชุมชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้เรียนรู้ทั้งในแง่ของภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทักษะการบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะสินค้าของชุมชนด้วย  นอกจากการท างานร่วมกับปราชญ์
ชุมชนแล้ว หลายโรงเรียนยังมีการสร้างแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนที่มีความน่าสนใจ เช่น โรงเรียนมิตรภาพ 6 
ที่มีทั้งโรงเรือนเลี้ยงไข่ไก่ โรงเรือนเพาะเห็ด และบ่อเลี้ยงปลาในกระชัง ดังนั้นนักเรียนจึงสามารถใช้พื้นที่แหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างเต็มที่ด้วย 

ตารางสรุปข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้และปราชญ์ชุมชนโรงเรียนในโครงการ (ข้อมลูปี 2563) 

ท่ี 
ชื่อ

โรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ปราชญ์ชุมชน 
1 อนุบาล

หนอง
หาน
วิทยายน 

ไม่ได้ระบุ 
ศาลเจ้าปู่หอค า/ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และ
เจ้าปู่เจ้าฟ้า 

ไม่ได้ระบุ 

2 มิตรภาพ 
6 

 โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่/ โรงเรือนเพาะ
เห็ด/ แปลงเกษตร/ บ่อเลี้ยงปลาใน
กระชัง/  สนามเด็กเล่น/ สนามออก
กาลังกาย  

วัดวารีศรีสะอาด วัดบ้านโนนดู่ แหล่ง
เพาะพันธุ์ปลา โรงเรียนอุดรธานี 
พิทยาคม ค่ายลูกเสือจังหวัดอุดรธานี ผู้น า
ชุมชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  

ไม่ได้ระบุ 

3 บ้านกุด
ขนวน 

ห้องสมุด/ห้องคอมพิวเตอร์/ห้อง
วิทยาศาสตร์/สวนมะนาว/สวน
กล้วย/สวนป่า/ แปลงเกษตร /
โรงเรือนเลี้ยงไก่ 

วัดลาดวน/รพ.สต.ท่าลุ่มภู /แปลงผักยาย
คะนอง /ร้านซ่อมรถในหมู่บ้าน 

นายสุรนันท์ แทนสมบัติ (ดนตรีพื้นบ้าน)/
นางสาวกนกวรรณ มังสัง (การเสริมสวย, 
นาฏศิลป์) 

4 บ้าน
หนองแวง 

ห้องสมุด/สนามกีฬา/.แปลงเกษตร 
/เล้าหมูป่า/ห้องคอมพิวเตอร์ /สวน
ยางพารา 

วัดอุดมนิคมเขต/ วัดดอยสวรรค์/ วัดถ้าม่วง/ 
วัดป่าภูซาไฮ/ กลุ่มทอผ้าสายฝน, ผ้ามัดหมี่/ 
อุทยานประวัติศาสตร์พระพุทธบาทบัวบก 

ไม่ได้ระบุ 
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ท่ี 
ชื่อ

โรงเรียน 
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 

ภายในโรงเรียน ภายนอกโรงเรียน ปราชญ์ชุมชน 
5 บ้านน้ า

พ่น 
ห้องสมุด แปลงเกษตร สวนป่า ห้อง
เสริมสวย สนามกีฬา สวนหย่อม 
ห้องดนตรีและศิลปะ 

เขื่อนห้วยหลวง/ กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลา วน
อุทยานแห่งชาติ/เขตอนุรักษ์พื้นที่ป่า 

ไม่ได้ระบุ 

6 ชุมชน
สามพร้าว 

ธนาคารโรงเรียน /สหกรณ์ร้านค้า /
ห้องวิทยาศาสตร์ /ห้อง
คอมพิวเตอร์ /ห้องสมุด ICT 

สวนสัตว์เขาสวนกวาง /พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํา
จังหวัดหนองคาย /ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การศึกษา ขอนแก่น  

ไม่ได้ระบุ 

7 บ้านนาค า
หลวง 

ห้องวิชาการ/ ห้องสมุด/ Smart 
classroom /สวนวิทยาศาสตร์/
สวนแก้วมังกร/ สวนกล้วย/สวน
เกษตร/ เรือนเพาะช า/ ธนาคาร
ขยะ/เฮือนวัฒนธรรม/ลานพละ
ศึกษา 

วัดประดิษฐวราราม บ้านนาค าหลวง / วัด
บ้านนาค าแก้ว /วัดเทพประดิษฐ์ /วัดป่า
นาบญุ/ ตลาดผ้านาข่า /กลุ่มเลี้ยงหม่อนไหม
นาข่า/แหล่งเรียนรู้การท าปุ๋ยอินทรีย์ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาข่า/สวนกก/สวนกล้วย/
ร้านค้าชุมชน/พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง 

ไม่ได้ระบุ 

8 บ้านนาดี
สร้างบง 

ห้องสมุด/ ห้องวิทยาศาสตร์ / 
แปลงเกษตร/ ห้องสหกรณ์/ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกจิพอเพียงบ้านสร้างบ/ วัก
สุวรรณประดิษฐ์(บ้านนาดี)และวัดสามพาด
พัฒนาราม(บ้านสร้างบง)/ ทะเลบัวแดง/ล า
ห้วยสามพาด/โฮมสเตย์บ้านสร้างบง/ศาลา
กลางบ้าน บ้านนาดีและบ้านสร้างบง/ ร้านค้า
ในหมู่บ้าน 

นางค าดวง ศรีเกียรติ (หมอล า,ขับร้อง
สรภัญญะ และการท าพานบายศรี) /  
นายเจริญ บุญทัน (การเป่าแคนและงานจัก
สาน)/ นายค า ยอดรัก (ศาสนพิธี) 
/ นางบุญเพ็ง นาสมยนต์ (การท าไม้กวาด
ดอกหญ้า)/ นายสายัณห์ ดวงพลจันทร์ ผอ.
รพ.สต.ผาสุก (เพศศึกษา,โควิด 19) / 
เจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพ จากโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเชียงแหว (การดูแล
ฟัน) / นางมณีวรรณ มณีวรรณ์ (ขนมไทย) 

*ไม่ได้ระบุ คือ ข้อมูลไม่ได้ถูกระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษาของโรงเรียนจึงไม่สามารถ

ระบุข้อมูลได้ 

2.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพของโครงการมีลักษณะคล้ายการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณา อาศัย

การลงพื้นที่จริงและสร้างพื้นที่เสมือนส าหรับจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันของ ครู นักเรียน 

ผู้ปกครอง และภาคประชาชนกลุ่มต่าง ๆ  โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูล 3 ประการ คือ ประการแรก การสังเกต 

(Observation) เป็นการพยายามท าความเข้าใจความคิดหรือมุมมองของ “คนใน” (insider) หรือผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องกับการพัฒนา School Concept โดยเฉพาะกลุ่ม ครู นักเรียน และผู้ปกครอง  โดยทีมงานจะเข้าไป

เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมหรือการลงพื้นที่ส ารวจโรงเรียน/ชั้นเรียน แล้วท าการเขียนบรรยายข้อมูลองค์ความรู้

ที่ได้ในฐานะของผู้สังเกตการณ์  การรับรู้ข้อมูลในส่วนนี้จึงมาจากความสามารถในการฟัง การเฝ้าดูพฤติกรรม 

อาจกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า สิ่งที่ถูกอธิบายออกมามีทั้งความเข้าใจมุมมองของคนในวัฒนธรรมประกอบกับ

ความเข้าใจของคนนอก ในฐานะผู้เข้าไปสังเกตการณ์ ณ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง  ประการที่สอง การ

สัมภาษณ์  (Interview) ที่มุ่งตั้งค าถามที่มีลักษณะทั้งปลายปิดและปลายเปิด เพื่อให้ผู้ที่ถูกสัมภาษณ์แสดง
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ข้อคิดเห็นที่มีทั้งลักษณะปลายปิดและปลายเปิดเช่นกัน  การสัมภาษณ์ของโครงการมีหลายลักษณะ อาทิ in-

depth interview, focused interview, one-on-one interview, focus group interview ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของเวลา สถานที่ และกลุ่มเป้าหมาย  ประการสุดท้าย ข้อมูลเอกสาร (Document) ทาง

โครงการน าเอาเอกสารรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) มาใช้

เป็นฐานข้อมูลส าคัญส าหรับวิเคราะห์ภาพรวมสถานะปัจจุบันของโรงเรียนในมิติต่าง ๆ  ดังนี ้

 

1) ข้อมูลจากการลงพื้นที่ภาคสนามโรงเรียนร่วมโครงการ 

จากการลงพื้นที่ภาคสนามตลอดการด าเนินงานปีที่ 1 ของโครงการเพื่อท าการศึกษาสถานะปัจจุบัน

ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการควบคู่กับท าการวิเคราะห์แนวทางในการสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะที่

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดประกอบด้วยประเด็นส าคัญ 5 ประการ

คือ 1) จุดแข็งของโรงเรียน  2) เครือข่ายของโรงเรียน  3) ความต้องการเร่งด่วน  4) สถานการณ์ปัญหาใน

ปัจจุบัน  และ 5) ภาพฝันของโรงเรียน   

1. โรงเรียนมิตรภาพ 6 

a. จุดแข็งของโรงเรียน  โรงเรียนมิตรภาพ 6 เป็นโรงเรียนที่มีความเข้าใจการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจุบันที่ดี มีการด าเนินการเพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลก โดยเฉพาะเรื่องของ

เทคโนโลยีที่เป็นเรื่องใหม่และมีบทบาทต่อระบบการศึกษา ทางโรงเรียนได้มีการด าเนินการจัดเตรียมห้อง

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนที่คอยให้การสนับสนุน  เห็นได้ถึงความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างโรงเรียนและชุมชนที่มีความช่วยเหลือกันและกัน อีกทั้งทางโรงเรียนยังสร้างสรรค์ระบบที่เอื้อต่อ

ประโยชน์ของนักเรียนเป็นส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % การออกแบบกระบวนการสอน

เพื่อเอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียนของเด็กพเิศษ สะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจต่อนักเรียนระดับรายบุคคล 

b. เครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนมิตรภาพ 6 เป็นโรงเรียนที่มีเครือข่ายหลากหลาย

คอยให้ความช่วยเหลือ เริ่มตั้งแต่ผู้ปกครองและชุมชนที่เป็นแกนหลักให้การสนับสนุนโรงเรียนในหลาย ๆ ด้าน 

อาทิ การดูแลการเรียนของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านจนถึงความช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การเรียน อาคารสิ่งปลูก

สร้างภายในโรงเรียน อีกทั้งยังมีเครือข่ายภาคเอกชน เช่น ทางธนาคารกรุงเทพ บริษัททรู มูลนิธิบิ๊กซี และ 

ปตท. ที่เข้ามามีส่วนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์ทางการเรียนมากรู้ยิ่งขึ้น 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนมิตรภาพ 6 มีความสนใจเกี่ยวกับการหาแนวทาง

พัฒนาบุํคลกรครูให้มีทักษะที่เหมาะสมกับยุคดิจิทัล ทางโรงเรียนก าลังส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาชั้นเรียน
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และรูปแบบการเรียนการสอนด้วยการท าสื่อรูปแบบต่าง ๆ  หากได้ความช่วยเหลือทางด้านเทคโนโลยีและ

ค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญที่สามารถประยุกต์ให้กับเด็กพิเศษด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน  โรงเรียนมิตรภาพ 6 ได้แชร์มุมมองของการปฏิบัติ

หน้าที่ที่ไม่น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามความตั้งใจรวมถึงเกิดความล่าช้าด้วยปัจจัยหลัก คือเรื่องของ

ความไม่เหมาะสมระหว่างภาระงานกับเวลาปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนส าคัญ ได้แก่ 1) การ

เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการศึกษาบ่อยครั้ง เนื่องจากการปฏิบัติงานจริงต้องอาศัยระยะเวลาการออกแบบ

และปรับเปลี่ยนแผน  2) จ านวนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษที่เข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมีจ านวนที่มากขึ้น หรือ

การต้องเริ่มน าความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อให้เท่าทันต่อโลกที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ครูจ าเป็นต้องร่วมกัน

ปรับเปลี่ยนแผนการสอนซึ่งนับเป็นงานก้อนโตที่ทางโรงเรียนก าลังพยายามด าเนินการอยู่ก่อนแล้วอีกด้วย 

e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนมิตรภาพ 6 อยากเห็นการเติบโตของนักเรียนอย่าง

สมบูรณ์ตามแบบที่เป็นตัวเองทุกคน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์ และ

เห็นเป้าหมายของตนเองในการประกอบอาชีพ เป็นที่พึ่ งให้กับครอบครัวและเป็นก าลังส่งเสริมให้กับ

ประเทศชาต ิ

2. โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 

a. จุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนเป็นโรงเรียนที่มีความ

เข้มแข็งทางความสัมพันธ์ระหว่างคณะท างานทั้งผู้บริหารหรือครู เป็นจุดแข็งส าคัญท าให้สามารถก้าวผ่าน

เรื่องราวต่าง ๆ มาได้เสมอมา ด้วยทางโรงเรียนมีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลาย ประกอบกับผู้บริหาร

เปิดพื้นที่ให้ครูสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท าให้โรงเรียนแห่งนี้เกิดนวัตกรรมด้านการเรียนการ

สอนที่มีความสร้างสรรค ์

b. เครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนมีเครือข่ายทางสังคม

จ านวนมากร่วมท างานสนับสนุน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชุมชนย่านใกล้เคียง ร้านอาหาร วัด โรงพยาบาล สถาน

ประกอบต่าง ๆ ของผู้ปกครองนักเรียน และสมาคมศิษย์เก่าที่มีสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นเวลานาน 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนมีความสนใจสร้างความ

ร่วมมือกับสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น สถาบันการศึกษาวิชาชีพ ท้องฟ้าจ าลอง 

สโมสรกีฬา กรมสุขภาพจิต และโดยเฉพาะองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเด็กพิเศษและอาชีพใหม่ในยุคดิจิทัล 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนได้แชร์มุมมอง

ของการจัดการการศึกษาส าหรับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีความต้องการการเรียนรู้ที่แตกต่าง

ออกไปทางโรงเรียนก าลังท าการสรรหาครูผู้เชี่ยวชาญ และส่งเสริมให้มีการอบรมครูกับการดูแลเด็กพิเศษเพิ่ม

มากขึ้น 
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e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนต้องการสร้างพื้นฐาน

การศึกษาที่สมบูรณ์ให้กับเยาวชน ให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เด็กได้รับทักษะพ้ืนฐานส าคัญ

ทั้งด้านวิชาการและทักษะชีวิตเพื่อการประกอบอาชีพ ผ่านกระบวนการที่เน้นให้นักเรียนได้รับประสบการณ์

จริง ครูท าหน้าที่เป็นผู้สร้างแรงบรรดาลใจและได้เติบโตไปพร้อมกับเด็ก สถานศึกษาเป็นพื้นที่เรียนรู้มากกว่า

แค่ห้องเรียน มีค่าย ห้องเกม พื้นที่พักผ่อน เสมือนบ้านอีกหลัง 

3. โรงเรียนบ้านหนองแวง 

a. จุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงมีครูที่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัจจุบันสูง กล้าคิดสร้างสรรค์ด้วยการบูรณาการศาสตร ์ครมูีความมุ่งมั่นสร้างการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน

ที่หลากหลาย ครูให้ความส าคัญเรื่องของวิชาการและทักษะชีวิต ซึ่งเป็นไปตามลักษณะเฉพาะของเด็กเป็น

รายบุคคลไม่ได้ต้องการให้ทุกคนต้องเหมือนกัน 

b. เครือข่ายที่ท างานอยู่ โรงเรียนบ้านหนองแวงมีเครือข่ายที่ได้รับความช่วยเหลือเป็น

โรงเรียนอาชีวะวิทยาลัยเทคนิคและกองทุนเสมอภาคทางการศึกษา 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนบ้านหนองแวงมีความสนใจอยากได้ความร่วมมือกับ

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเด็กโดยเริ่มต้นตั้งแต่ระดับครอบครัว โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาเด็กเพื่อ

พัฒนากระบวนการดูแลอย่างเหมาะสมไม่ํเป็นการกดดันเด็ก อีกทั้งต้องการความร่วมมือจากองค์กรที่เชี่ยวชาญ

ด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เนื่องจากนักเรียนให้ความสนใจ 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน นักเรียนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ขาดความเป็นตัวของตัวเอง 

ไม่กล้าแสดงออก ซึ่งล้วนเป็นสิ่งส าคัญกับการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีในชั้นเรียน เมื่อผ่านเวลาล่วงเลย

มาเรื่อย ๆ จะสังเกตได้ว่าเด็กมีความใส่กับกิจกรรมและการเรียนทุกอย่างในชั้นเรียนน้อยลง ส่งผลให้เด็กขาด

ความมั่นใจในการวาดฝันอนาคตของตนเอง ท าให้หันไปใช้เวลากับเทคโนโลยีสังคมออนไลน์มากขึ้นเรื่อย ๆ  

e. ภาพฝันของโรงเรียน บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองแวงมีเป้าหมายผลักดันให้นักเรียน

มีความฝันและสามารถเรียนรู้ตามเป้าหมายด้านการประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ ทางโรงเรียนอยากมอบ

ความรู้ที่จ าเป็นเหล่านั้นเพื่อให้นักเรียนได้มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงออกถึงความรู้ความสามารถตามที่ตนเอง

ถนัด รวมทั้งได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต 

4. โรงเรียนบ้านน้ าพ่น 

a. จุดแข็งของโรงเรียน บุคลลากรส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่โดยเฉพาะครูผู้สอน ท าให้

ครูเข้าใจบริบทต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียนเป็นอย่างดี ในพื้นที่มีจ านวนเด็กพิเศษจ านวนมากถึง 1 ใน 

4 ที่มาศึกษาที่โรงเรียนแต่ครูก็สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน และลง
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พื้นที่จัดกิจกรรมบ่อยครั้ง ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนโดยรอบ ส่งผลให้

โรงเรียนกลายเป็นศูนย์กลางของชุมชน 

b. เครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ าพ่นมีเครือข่ายจ านวนมากและหลากหลาย 

ซึ่งจะเป็นองค์กรและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน ทั้ง วัด โรงพยาบาล โรงงานเอกชน ที่เป็นเครือข่ายให้

ความร่วมมือเพื่อช่วยสนับสนุนโรงเรียนเสมอมา 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนบ้านน้ าพ่นมีความสนใจพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับครูและนักเรียน  โดยเฉพาะองค์รู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งก าลังมีบทบาทส าคัญต่อนักเรียนใน

อนาคต 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านน้ าพ่นได้แชร์มุมมองของปัญหาหลักที่

เกิดขึ้นซึ่งล้วนเป็นเรื่องลักษณะและอุปนิสัยของนักเรียนในยุคปัจจุบันที่ต่างจากเดิม เช่น การขาดความเคารพ

กับบุคคลอื่น ขาดจิตสาธารณะ ซึ่งล้วนแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องของปฏิสัมพันธ์กับสังคมในโรงเรียน นักเรียนใช้

เวลากับสังคมโลกออนไลน์มากกว่าสังคมภายนอก นักเรียนบางคนมีการเลยีนแบบพฤติกรรมก้าวร้าวจากสื่อ  

e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนบ้านน้ าพ่นอยากให้โรงเรียนสามารถสร้างเยาวชนที่

เป็นก าลังที่สมบูรณ์ของประเทศไทย มีทักษะพื้นฐานส าหรับประกอบอาชีพที่ตนเองสนใจ มีจิตสาธารณะ มี

ทักษะความสามารถเท่าทันเทคโนโลยี พร้อมกลับมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้ดีขึ้นในอนาคต 

5. โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 

a. จุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงมีบุคคากรที่มีมีความเข้าใจชุมชนราย

รอบโรงเรียน  โดยเฉพาะการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ส่งผลให้ซึ่งโรงเรียนมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ของตนเองโดยใช้การเกษตรเป็นหัวใจหลัก มีการสร้างศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้แปลงเกษตรสามวัย มีการน า

สื่อและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนรู้  สะท้อนให้เห็นวิสัยทัศน์ของทีมบริหารที่ให้ความส าคัญกับสภาพ

ความเป็นจริงรอบตัวนักเรียนในพื้นที่ แม้ว่าทางโรงเรียนจะมีบุํคลกรครูที่มีจ านวนน้อยแต่ก็บริหารจัดการได้

เหมาะสม สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ผู้ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน  

b. เครือข่ายของโรงเรียน เครือข่ายของโรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงส่วนใหญ่จะเป็น

องค์กรที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงเรียน เช่น อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ศูนย์วิจัยการเกษตร ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม

โรงเรียนเสมอมา 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง ต้องการสร้างความร่วมมือกับองค์

หรือบุคคลที่มีความช านาญด้านเทคโนโลยี (โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ส่วนครูให้ความสนใจ

เกี่ยวกับนวัตกรรมการศึกษาที่ช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู ้อาทิ เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  

บอรด์เกมความรู้ อุปกรณ์จัดการเรียนการสอนอื่น ๆ เป็นต้น 
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d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงได้แชร์มุมมองของความ

กังวลใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรและนโยบายด้านการศึกษาบ่อยครั้ง  ท าให้เกิดความสับสนและไม่

ชัดเจนในเป้าหมาย การวางแผนและการลงมือปฏิบัติหน้าที่จึงเกิดความล่าช้าตามไปด้วย  อีกทั้งยังมีเรื่องการ

ก าหนดรายวิชาใหม่ ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของนักเรียน และสุดท้ายเป็นเรื่องการไม่กล้าที่จะแสดงความคิด

ของนักเรียนแม้กระทัง่เร่ืองราวความฝันหรืออนาคตของตนเอง 

e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบงอยากให้โรงเรียนมีเครือข่ายคอยท า

หน้าที่เป็นแหล่งความรู้ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมองเห็นความเป็นไปได้เกี่ยวกับการประกอบใน

อนาคต เป้าหมายส าคัญอีกประการคือการส่งเสริมกิจกรรมที่บ่มเพาะนักเรียนให้มีความมั่นใจในตนเอง เป็นคน

ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีระบบการประเมินที่สอดคล้องกับ

สมรรถนะที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

6. โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 

a. จุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนสามพร้าวเป็นโรงเรียนที่ให้ความสนใจประเด็น

การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผู้เรียน  โดยเฉพาะการสนับสนุนให้ครูเปิดกิจกรรมชมรมที่

หลากหลาย ทั้งเชิงวิชาการ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ค่ายธรรมมะ สหกรณ์ โครงการออมทรัพย์ โครงการด้าน

ภาษา เป็นต้น 

b. เครือข่ายของโรงเรียน  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว มีเครือข่ายส่วนใหญ่อยู่ละแวก

ใกล้เคียงกับโรงเรียน ได้แก่ สถานีอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา (เด็กฝึกงาน) วิทยาลัยสารพัด

ช่าง ธนาคารกรุงเทพ 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนชุมชนสามพร้าวมีความสนใจประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ ให้เท่าทันยุคดิจิทัล  ตลอดจนองค์

ความรู้ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย 

โดยเฉพาะกับเด็กพิเศษ 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน เกี่ยวเนื่องกับการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กที่มี

ความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงการดูแลเด็กพิเศษที่ต้องอาศัยความช านาญ ซึ่งมีบุคคลากรด้านนี้จ านวนน้อย 

อีกทั้งระบบส่งเสริมเด็กเหล่านี้มีความไม่ชัดเจน กิจกรรมหลายอย่างจึงกลายเป็นภาระของครูที่ต้องท าทุกอย่าง

ด้วยตนเอง 

e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนชุมชนสามพร้าวอยากให้ภาระงานของครูน้อยลง

เพื่อที่จะได้ท างานในชั้นเรียนได้เต็มที่กว่านี้ อยากให้โรงเรียนมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้
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ช่วยเหลือทางบ้าน  โรงเรียนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีส่วนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีส านึกรักชุมชน รวมทั้ง

เป็นเสมือน บ้านหลังที่สองของนักเรียน  

 

7. โรงเรียนบ้านกุดขนวน 

a. จุดแข็งของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดขนวนเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง ที่คอยให้ความช่วยเหลือกันเสมอมา เช่น ชมรมการเกษตร น้ าปุ๋ยหมัก 

แปลงปลูกผัก ปลูกอ้อย ปลูกมันส าปะหลัง วงดนตรีโปงลาง ทักษะพื้นฐานทางหัตถกรรม ทักษะการเย็บผ้า ซึ่ง

สิ่งเหล่านี้นอกจากจะเป็นการประยุกต์ให้เกิดการเรียนรู้ในโรงเรียนแล้วยังสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และ

รายได้ให้กับนักเรียนอีกด้วย 

b. ครือข่ายของโรงเรียน โรงเรียนได้รับความช่วยเหลือส าหรับการด าเนินกิจกรรมการ

เรียนรู้จากชุมชนในระแวกใกล้เคียงเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งเกิดเป็นการเรียนรู้ที่มีวิถีชาวบ้านมาประยุกต์เป็น

หลัก 

c. ความต้องการเร่งด่วน โรงเรียนบ้านกุดขนวนสนใจพัฒนาสิ่งที่มีในชุมชนเป็นอาชีพ

ที่ต่อยอดเพิ่มไป เช่น การพัฒนาอ้อยที่ปลูกในชุมชนเป็นอุตสาหกรรมหรือสินค้าสร้างชื่อแก่ชุมชน มีองค์กรที่มี

ความรู้มาให้ความรู้ ให้ค าแนะท าการพัฒนาด้านการตลาดและส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการประกอบการ

เพิ่มเติม 

d. สถานการณ์ปัญหาในปัจจุบัน โรงเรียนบ้านกุดขนวนได้แชร์มีความความกังวลเรื่อง

ตัวชี้วัดจ านวนมากที่โรงเรียนและครูได้รบัมอบหมายให้ด าเนินโครงการในแต่ละปี ซึ่งมีผลต่อการจัดสรรเวลาใน

การจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนเห็นว่าตัวชี้วัดเหล่านี้เน้นไปที่การพัฒนาศักยภาพวิชาการมากกว่าทักษะ

ชีวิต ทางโรงเรียนมีแนวความคิดที่อยากให้ทั้งทักษะชีวิตกับการออกแบบหลักสูตรสมรรถนะไม่แยกขาดจากกัน 

อีกทั้งยังพบว่าปัจจุบันมีจ านวนเด็กพิเศษที่เข้ามารับการศึกษาในโรงเรียนเพ่ิมขึ้นกว่าแต่ก่อน 

e. ภาพฝันของโรงเรียน โรงเรียนบ้านกุดขนวนมีเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนให้มี

ทักษะพื้นฐานอ่านออกเขียนได้ มีจิตสาธรณะ มีความรับผิดชอบ รู้จักกาละเทศะ ไฝ่รู้ มีระเบียบวินัย เท่าทัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเป็นก าลังส าคัญกลับมาช่วยพัฒนาชุมชนบ้านเกิดให้เจริญยิ่งขึ้น 

2) ข้อมูลจากเวทพีัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผ่านระบบออนไลน์ 

(1) โสเหล่เสวนาออนไลน์ 

โครงการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในภาคอีสานครั้งนี้จ าเป็นต้องมีกลไกที่จะช่วยสาน

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมในโรงเรียนด้วยกันเอง ระหว่างผู้เข้าร่วมในโรงเรียนและผู้วิจัย และระหว่าง
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ผู้เข้าร่วมในโรงเรียนและในชุมชน ทีมนักวิจัยได้เลือกใช้กระบวนการ “โสเหล่เสวนา” โดยใช้รูปแบบ “SOLE 

model” ซึ่งมีลักษณะพื้นฐานคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวิถีชาวบ้าน (โสเหล่ มีความหมายในภาษาอีสาน

ว่า “การพูดคุยแบบไม่มีพิธีการ”) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคัญ มีการแสดงความคิดเห็น ระบุปัญา 

และน าไปสู่การเสนอทางออกที่เฉพาะเจาะจงต่อความต้องการของคนในพ้ืนที่ 

กระบวนการโสเหล่เสวนาโดยทั่วไปเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนฐานของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันในทางกายภาพ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (COVID-19) ท าให้ทีม

นักวิจัยได้ปรับเปลี่ยนให้วงโสเหล่เสวนาอยู่ในรูปแบบออนไลน์โดยท ากิจกรรมผ่านระบบโปรแกรม zoom และ

มีการสานความสัมพันธ์และกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านทางกลุ่มไลน์ (LINE) ที่จัดตั้งขึ้นเฉพาะส าหรับแต่ละ

โรงเรียน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ค (Facebook) ของโครงการก่อการคร ู

ล าดับการจัดกิจกรรมโสเหล่เสวนาออนไลน์ 

1) การเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรม 

ทีมนักวิจัยมีหน้าที่หลักในการด าเนินการเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วยการ

รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับโรงเรียนต่าง ๆ สภาพความเป็นอยู่ของครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

และประชาชนในภาคอีสาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ที่ภาครัฐหรือส่วนงานบริหารในจังหวัดได้

ก าหนดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆ น ามาประชุมในวงนักวิจัยเพื่อเสนอประเด็นที่น่าสนใจในการจัดเป็นหัวข้อหลัก

ในโสเหล่เสวนา 

2) การวางแผนรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมและเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เมื่อได้กรอบการจัดวงโสเหล่เสวนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมนักวิจัยจึงประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อ

วางแผนรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่ควรเกิดขึ้นในวงโสเหล่เสวนา รวมทั้งวิธีการในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส าคัญที่อาจเกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงโสเหล่เสวนา มีการจัดสรรและเสนอผู้ที่สมควรได้รับ

การเชื้อเชิญในการเข้าร่วมเสวนา ทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับในวงโสเหล่เสวนามีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับ

จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม 

3) การประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลและค าเชื้อเชิญเกี่ยวกับการเข้าร่วมวงโสเหล่เสวนาได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านทางกลุ่ม

ไลน์ที่นักวิจัยได้สร้างไว้ส าหรับแต่ละโรงเรียน เพจเฟซบุ๊คของโครงการก่อการครู และช่องทางการติดต่อ

รายบุคคล โดยผู้สนใจสามารถแจ้งเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรงหรือผ่านช่องทางแบบตอบรับ Google form ที่

ได้สร้างขึ้นส าหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมวงโสเหล่เสวนาแต่ละครั้ง 

4) การพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงโสเหล่เสวนา 

การจัดกิจกรรมในแต่ละครั้งทีมนักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการหลักในการสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน โดยมีนักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยด าเนิน
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กระบวนการและบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ส าคัญจากทีมนักวิจัยและ

อาจารย์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาฐานสมรรถนะ และการ

น าร่วม เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแบ่งห้องย่อยเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลที่มี

รายละเอียดสูงขึ้นส าหรับผู้เข้าร่วมที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน 

5) การบันทึกและเผยแพร่ข้อมูล 

ข้อมูลที่เกิดขึ้นในวงโสเหล่เสวนาถูกบันทึกไว้แบบทันทีทันใด (real-time) ด้วยการจดบันทึกของ

นักศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ข้อมูลบางส่วนถูกแปลงให้เป็นภาพวาดและแผนผัง (visual 

note) เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ง่ายในวงกว้าง โดยน าเข้าสู่ระบบสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊คของโครงการก่อการ

ครู พร้อมทั้งส่งข้อมูลรายละเอียดและประกาศนียบัตรไปให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกคนทางจดหมายอิเล็กทรอนิก  

(E-mail) 

      
 

    
 

รูปที่ 3 ตัวอย่าง visual note จากวงโสเหล่เสวนาที่ถูกน าไปเผยแพร่สร้างประโยชน์ต่อสาธารณะ 
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วงโสเหล่เสวนาออนไลน์ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

โดยใช้ชื่อกิจกรรม “โสเหล่เสวนา ครั้งที่ 1: วงสุนทรียสนทนาเพื่อส ารวจความเป็นไปได้ในการพัฒนาทุนมนุษย์

ของอีสาน” โดยเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการกล่าวต้อนรับและการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่อง “ความส าคัญของการ

พูดคุยและการสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการศึกษาอีสาน” โดย รศ.ดร.อนุชาติ พวง

ส าลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากนั้นจึงเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ในกลุ่มย่อยของครูในโรงเรียนต่าง ๆ ในหัวข้อ “ความเป็นไปได้ในการพัฒนาทุนมนุษย์ในภาคอีสาน” 

โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทุนมนุษย์ของ

อีสาน  2) ทรัพยากรส าคัญในอีสานที่ช่วยหนุนเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์  3) อุปสรรคและปัญหาที่เป็นข้อท้า

ทายในการพัฒนาทุนมนุษย์ของอีสาน และ 4) แนวทางด าเนินการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ จากนั้น

ผู้เข้าร่วมจึงร่วมกันแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นและมองความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายและสถานการณ์ของ

แต่ละโรงเรียนร่วมกัน ในครั้งนั้นมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 39 คน  

  

สรุปข้อมูลที่ได้รับจากวงโสเหลเ่สวนาสามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี้ 
1.     ทิศทางที่เหมาะสมในการพัฒนาทุนมนุษย์ของอสีาน 

a. สร้างพ้ืนที่ความเช่ือใจแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยค านึงถึงสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การศึกษา 

b. คงความดีงามดั้งเดิมควบคู่กับการพัฒนาตามวิทยาการสมัยใหม่ 
c. ครูเป็นตัวกลางเชื่อมเด็กกับสิ่งที่ชอบ และช่วยส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการของนักเรียนที่

มีความแตกต่างหลากหลาย 
d. จัดกิจกรรมเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตที่นอกเหนือจากการเรียน 
e. วางแผนอย่างรัดกุมเพื่อให้เด็กบรรลุเป้าหมายและสามารถก าหนดแผนการในอนาคตของ

ตนเองได้ 
f. ส่งเสริมพื้นฐานการเรียนรู้ให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
g. ลดความส าคัญของ O-NET หรือหาวิธีการประเมินอื่นมาเสริม เนื่องจาก O-NET ไมส่ามารถ

วัดความสามารถของเด็กได้รอบด้าน 
h. โรงเรียนควรสามารถก าหนดทิศทางการบริหารด้วยตนเอง 
i. จัดการเรียนรู้ของชาติอย่างเป็นระบบ เนื่องจาก Ecosystem ของชาติเป็นแบบใดก็อาจ

ส่งผลให้ได้ครูที่เป็นอย่างนั้น 
j. แก่นใจความส าคัญของระบบการศึกษา การกีฬา และทักษะอาชีพควรควบคู่ไปด้วยกัน 
k. กระจายอ านาจการดูแลเด็ก เช่น กระจายการตั้งศูนย์ครูพี่เลี้ยง 
l. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้รอบด้าน โดยให้ความส าคัญกับครู่ให้มากขึ้น ให้ครูเข้าใจ

เด็กและมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน 
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m. มีการท างานและจัดการระบบร่วมกันเพ่ือให้เข้าใจได้ตรงกัน มีความรู้ความสามารถในการ
ให้ค าปรึกษานกัเรียนได้ร่วมกัน 

2.     ทรัพยากรส าคัญในอสีานที่ช่วยหนุนเสริมการพฒันาทุนมนุษย์ 
a. เด็กแต่ละคนมีต้นทุนที่แตกต่างกัน 
b. มีความเป็นกันเอง มีการรับฟังกันและกันระหว่างครูด้วยกันเองและระหว่างครูกับนักเรียน 
c. นักเรียนและครูมีบุคลกิภาพท่ีพร้อมเปิดรับ 
d. มีภูมิศาสตร์ทีด่ีในการเรียนรู้ร่วมกันกับบุคคลที่มีความหลากหลาย 
e. มีมรดกทางวัฒนธรรมจ านวนมาก 
f. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งเครือข่ายในต่างประเทศ 
g. มีปราชญชุมชนที่สามารถช่วยสนับสนุนความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็กทีส่นใจ และสามารถให้

ความรู้แก่ครูได ้
3.     อุปสรรคและปัญหาทีเ่ป็นข้อท้าทายในการพัฒนาทุนมนุษยข์องอีสาน 

a. โครงสร้างในระบบที่ยากจะเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
b. การจัดการแบบรวมศูนย์ที่ท าให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความแตกต่างหลากหลายได้ 
c. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
d. ครูต้องท างานหลายอย่างที่นอกเหนือจากการดูแลนักเรียน เช่น การเงิน การบริหาร อบรม 

และท าเอกสารเพื่อวิทยฐานะ 
e. ครูขาดทักษะการสอนให้เด็กเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ส่วนใหญ่เน้นสอนความารู้และสอบ 
f. เด็กไม่กล้าแสดงออก 
g. นโยบายของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ไม่มีความแน่นอน 
h. มีความเหลื่อมล้ าในด้านทรัพยากรสูง 
i. คนในพื้นที่มีรายได้ต่ า 
j. เกณฑ์การรับเข้าศึกษาไม่สอดคล้องกับเด็กในพื้นที ่
k. เด็กไม่รู้จักตนเอง มองไม่เห็นความต้องการของตนเอง 
l. ยังติดกรอบความคิดแบบเดิมๆ เช่น รักสบาย ไม่กระตือรือร้น ไม่ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัย

และเทคโนโลย ี
4.     แนวทางด าเนินการเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจ 

a. จัดการ Ecosystem ของระบบให้เกิดการกระจายอ านาจ ให้คนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
b. เน้นสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
c. เน้าให้เด็กมีทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ท างานเป็นทีม การ

ตัดสินใจ และอื่นๆ 
d. สร้างระเบียบวินัยในเด็กปฐมวัย และการอ่านออกเขียนได้ เพื่อเป็นเครื่องมือที่น าไปต่อยอด

ความรู้ด้วยตนเองได้ 
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e. รับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาแก้ไขอย่างตรงจุด 
f. ให้ทุกโรงเรียนสามารถออกแบบหลักสูตรและก าหนดเป้าหมายของตนเองได้ 
g. พยายามส่งเสริมให้เด็กได้ใช้พื้นที่ออนไลน์ 
h. มีการท างานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ภาครัฐ และเอกชน 
i. จัดการเรียนการสอนแบบใช้ปญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning) 
j. ฝึกครูให้เป็นโคช้ 
k. ส่งเสริมการเรยีนรู้นอกหลักสูตร เพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายชีวิต 
l. ส่งเสริมการเรยีนรู้ทักษะอาชีพ พัฒนาศักยภาพเด็กสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ 
 
(2) ลานปล่อยของ 

“ลานปล่อยของ” เป็นชุดกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนต่าง ๆ ในโครงการได้

มองเห็นโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนให้มีแนวทาง (School concept) ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และน าไปสู่การ

พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมภายใต้บริบทที่มีความพิเศษของโรงเรียนได้ การจัดการเรียนรู้

ภายใต้รูปแบบลานปล่อยของเป็นกระบวนการขนาดกะทัดรัดที่จัดขึ้นภายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง โดยให้ครูได้

เรียนรู้จากโรงเรียนที่เคยประสบความส าเร็จในการพัฒนาแนวทางเฉพาะของโรงเรียน พร้อมทั้งเป็น

กระบวนการส าคัญที่ท าให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจและทรัพยากรของแต่ละโรงเรียนที่

สามารถใช้ในการพัฒนาแนวทางของโรงเรียนในแต่ละรูปแบบ 

กิจกรรมลานปล่อยของได้จัดขึ้นอย่างส าเร็จครบถ้วนจ านวน 7 ครัง้ โดยมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันไป 

ได้แก่ ครั้งที่ 1  โรงเรียนวิถีชาวบ้าน (วันที่ 20 กันยายน 2564)  มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ได้แก่ 

โรงเรียนถนนกะเพรา มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ครั้งที่ 2  โรงเรียนเรียนร่วม 

(วันที่ 28 กันยายน 2564) มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ได้แก่ โรงเรียนระยองปัญญานุกูล  มีครูจาก

โรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วมทั้งสิ้น 10 คน ครั้งที่ 3  โรงเรียนผู้ประกอบการ (วันที่ 8 ตุลาคม 2564) 

มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ได้แก่ โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้า

ร่วมทั้งสิ้น 16 คน และ ครั้งที่ 4  โรงเรียนนวัตกรรมสังคม (วันที่ 14 ตุลาคม 2564) มีโรงเรียนต้นแบบในการ

ให้ความรู้ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วม

ทั้งสิ้น 17 คน  ครั้งที่ 5 โรงเรียนวิชาการ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564) มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ 

ได้แก่ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วมทั้งสิ้น 16 คน  ครั้ง

ที่ 6 โรงเรียนฐานสมรรถนะ (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564) มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ได้แก่ โรงเรียน

ล าปลายมาศพัฒนา มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน  ครั้งที่ 7 โรงเรียนอารมณ์ดี 
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(วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564) มีโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 

มีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในภาคอีสานเข้าร่วมทั้งสิ้น 12 คน 

กระบวนการส าคัญที่เกิดขึ้นในลานปล่อยของประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแบ่งปัน

ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของครูและทรัพยากรของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับแนวทาง School concept ครั้ง

นั้น  2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นแบบที่เคยประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้

ของโรงเรียนตาม School concept ครั้งนั้น และ 3) การแบ่งปันข้อมูลจากครูโรงเรียนในภาคอีสานเกี่ยวกับ

ความเป็นไปได้และอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นหากด าเนินกิจกรรมของโรงเรียนตาม School concept น้ัน 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อในไปใช้พัฒนา School Concept  

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการสร้างหลักสูตรฐานสมรรถนะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา  ท าให้พบว่า โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างมีความแตกต่างหลากหลายดังตารางแสดง

สถานะปัจจุบันของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนน าร่องการศึกษาฐานสมรรถนะ "บัวหลวงก่อการครู" 

อย่างไรก็ตามประเด็นที่โรงเรียนแต่ละแห่งมีความต้องการพัฒนามีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางที่

ใกล้เคียงกัน โดยสามารถแบ่งประเด็นที่โรงเรียนต้องการพัฒนาออกเป็น 4 ลักษณะตามประเด็นที่โรงเรียน

สนใจ ดังต่อไปนี้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ข้อมูลจากเอกสารระบุว่า โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการวัด

ระดับการศึกษาระดับชาติที่มีคะแนนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น ท าให้โรงเรียนต้องการริเริ่มท าโครงการ

ที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้น  

2) พัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านการกล้าแสดงออก สามารถคิดวิเคราะห์ และ กล้าแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ข้อมูลจากเอกสารแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนจ านวนมากค่อนข้างมีความกังวลเรื่องความกล้า

แสดงออกของนักเรียนที่ยังคงเป็นประเด็นที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับประถมที่ไม่ค่อย

กล้าแสดงออก หรือไม่กล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองมากนัก ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

ในประเด็นดังกล่าวด้วย 

3) การมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน ข้อมูลจากการรวบรวมเอกสารพบว่าโรงเรียนหลายแห่ง

รู้สึกว่าผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของลูกหลานค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงต้องการเปิดพื้นที่หรือหาวิธีการให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นด้วย 

4) กระบวนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนทุกโรงเรียนก าลังประสบกับวิกฤติ

โรคระบาดโควิด 19 ท าให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการสอน และรูปแบบการเรียนการสอนค่อนข้างมาก 
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ดังนั้นจึงมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ต้องการทักษะในการสร้างสื่อการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่นด้วย 

 ความต้องการพัฒนาโรงเรียนทั้ง 4 ข้อ ข้างต้นแสดงออกมาในรูปแบบของโครงการที่โรงเรียนบาง

โรงเรียนได้เริ่มพัฒนา และด าเนินการแล้ว ในขณะที่บางโรงเรียนยังคงอยู่ในระหว่างการส ารวจความเป็นไปได้ 

และพยายามหาองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จึงอาจเป็นโอกาสของ

โครงการที่จะเข้าไปหนุนเสริมให้เหมาะสมกับประเด็นที่โรงเรียนต้องการมากยิ่งขึ้นด้วย โดยสามารถสรุปโอกาส 

ข้อจ ากัด และโครงการที่โรงเรียนต้องการส่งเสริมเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น ดังต่อไปนี้ 

ตารางแสดงโอกาส ความทา้ทาย และสิ่งที่โรงเรียนต้องการส่งเสริม  
 

ที่ 
ชื่อ

โรงเรียน 
โครงการที่โรงเรียนด าเนินการ จุดเด่น/ โอกาส ปัญหา / ความท้าทาย/ สิ่งที่ต้องการส่งเสรมิ 

1 อนุบาล
หนอง
หาน

วิทยายน 

โรงเรียนมีโครงการหลาย
ลักษณะ มากถึง 28 โครงการ 

แต่โครงการที่มักถูกน าพูดถึงคือ 
ตลาดนัดคุณหน ู 

มีโครงการพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยที่ชัดเจน / ผู้บริหารมีความ

มุ่งมั่นในการพัฒนา/ ครูมีการ
พัฒนาตัวเองอยู่เสมอ มีนวัตกรรม
หรือพยายามท าส่ือการสอนใหม่ๆ

อยู่เสมอ 

ควรจัดครูให้พอเหมาะกับ
จานวนเด็กต่อห้องเรียน 

สถานศึกษาควรส่งเสริมให้
ครูเข้ารับการพัฒนาการจัด 

ประสบการณ์ท่ํส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
การแก้ปัญหาของเด็กมีการ
กาหนดแผนการพัฒนาครูไว้ 

อย่างชัดเจน 

ต้องการพัฒนาศักยภาพใน
การสอนและการประเมิน

ของครูให้มีความ
หลากหลายมากขึ้น/ 
ต้องการเปิดโอกาสให้

ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น และ ต้องการ
ส่งเสริมทักษะการแสดง

ความคิดเห็นและน าเสนอ
ของเด็กประถมต้นมากขึ้น 

2 มิตรภาพ 
6 

โรงเรียนมีการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยการเข้า ร่วม
โครงการ และการประเมิน
เพื่อพฒั นาคุณภาพ ผู้เรียน 
เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนประชา รัฐ โรงเรียน
แกนนาเด็กพิการเรียนรวม และ

กิจกรรมโรงเรียนคุณภาพ
การศึกษา 

โรงเรียนเป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ นักเรียน ได้รับประทาน
อาหารกลางวันฟรีทุกคน และมี 
น้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อยู่ใน

ระดับ ดี 
โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น
โรงเรียน คุณภาพประจาต าบล มุ่ง
ส่งเสริมทักษะอาชีพ โรงเรียนได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ เช่น 
การเลี้ยงไก่ไข่ การเพาะเห็ด การ
ปลูกผัก การห่อเหรียญโปรยทาน 
และการเลี้ยงปลาในกระชัง ทาให้

ผู้เรียนเกิดทักษะและมีรายได้
ระหว่างเรียน 

ต้องการส่งเสริมความกล้า
แสดงออกของนักเรียน  

ส่งเสริมทักษะการกล้า
แสดงออก ความคิดริเริ่ม ใน

นักเรียน/ ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาศักยภาพด้านการท า
สื่อการสอน/ ส่งเสริมให้ครู
พัฒนาการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้เพิ่มมากขึ้น 
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ที่ 
ชื่อ

โรงเรียน 
โครงการที่โรงเรียนด าเนินการ จุดเด่น/ โอกาส ปัญหา / ความท้าทาย/ สิ่งที่ต้องการส่งเสรมิ 

3 บ้านกุด
ขนวน 

โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย/ 
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ Active Learning  

/ โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน/ โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

/โครงการโรงเรียนสวย
ห้องเรียนงาม 

/โครงการปรับบ้านเป็น
ห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู/ 

โครงการนักส ารวจจิ๋ว 

ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมรวมไปถึงการ สนับสนุน
ด้านแรงงาน และองค์ความรู้อย่าง
ดี/ นักเรียนได้ฝึกทักษะอาชีพอย่าง

เข้มแข็ง 

ต้องการส่งเสริมทักษะการ
สอนแบบใหม่ ๆ ของครูใน

โรงเรียน 

ฝึกนิสัยรักการอ่าน การคิด
วิเคราะห์ และกล้า

แสดงออกในทุกๆด้าน อย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง/ 
ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสื่อการ
สอนแบบ online /สอน

แบบเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง / ท างานร่วมกับ

วิทยากรในท้องถิ่น 

4 บ้าน
หนอง
แวง 

โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการ
อ่านเขียนภาษาไทย นักเรียนมี 

ความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเปน็ไทย มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิ ปัญญา
ไทย 

เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่น
และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือ

ทาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศและ
สภาพ แวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยี

ที่ เหมาะสมกับวัย ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วย

วิธีการที่หลากหลาย โดยผู้ปกครอง
และ ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับ

ปฐมวัยให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการและ เพียงพอต่อ
จานวนนักเรียน/ การจัด
กิจกรรมควรให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการเลือกกิจกรรมที่
ตนเองสนใจ สามารถแสดง

ความคิดเห็นในการท า
กิจกรรมให้มากยิ่งยิ่งขึ้น 

พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ใน

ระดับปฐมวัยให้เหมาะสม
กับพัฒนาการและ เพียงพอ

ต่อจานวนนักเรียน 

5 บ้านน้ า
พ่น 

สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจากส่ือและ
กิจกรรมที่หลากหลายได้แก่วง
ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองโปงลาง
เพชรน้ าพ่น /ฟาร์มเห็ดอัจฉริยะ 
/ตัดผมเสริมสวยเพชรน้ าพ่นซา
ลอน/ กิจกรรมกีฬาต้านภัยยา

เสพติดและศูนย์ฝึกวิ่งมินิ
มาราธอน  

โรงเรียนบ้านน้ าพ่นตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกับเขื่อนห้วยหลวง และ
อยู่ในหมู่บ้านที่มีวัด 2 แห่ง โดย
ได้รับการสนับสนุนจากทั้งชุมชน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานภาครัฐอื่นที่อยู่ในชุมชน

เป็นอย่างดีตลอดมา  

1. โรงเรียนจัดหาเครื่องเล่น
สนามตามหลักการพัฒนา
ของสมอง (BBL Brain – 
Based Learning) “ เล่น
ตามรอยพระยุคลบาท” ให้
เพียงพอต่อความต้องการ

ของเด็กเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ในการพัฒนาเด็กให้ครบทั้ง 

4 ด้าน 

ทักษะอาชีพ วิธีการสอน
ของครู และช่วยเหลือชุมชน
ในประเด็น แหล่งท่องเที่ยว

ส่งเสริมอาชีพ 
แหล่งเรียนรู้งานอาชีพที่
หลากหลาย และตลาด

ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ชุมชน  

6 ชุมชน
สาม
พร้าว 

โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ
ต่าง ๆ โครงการธนาคารออม
เงิน โครงการธนาคารขยะรี

ไซเคิล 

ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรส่วนทองถิ่นเป็น

อย่างดี 

การเปลี่ยนแปลงทางดาน
สังคมและวัฒนธรรม 

ผู้ปกครองมฐานะยากจน 
ครอบครัวหย่าร้าง/ จ านวน
นักเรียนเพิ่มมากขึ้น  ผู้สอน

ไม่เพียงพอ 

การจัดการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน 

7 บ้านนา
ค าหลวง 

โรงเรียนมีโครงการหลาย
ลักษณะ พัฒนานักเรียนทั้ง
ทางด้านกายภาพ สติปัญญา 
และมีโครงการที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพของครูอย่างเป็น

รูปธรรมด้วย 

ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมรวมไปถึงการ สนับสนุน

ด้านแรงงาน/ 

โรงเรียนต้ังใกล้โรงงาน
ยางพารามีมลพิษทางกลิ่น / 
ผู้ปกครองนักเรียนค่อนข้าง
ยากจนช่วยเหลือโรงเรียนได้

น้อย 

พัฒนาศักยภาพของครูด้าน
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ 
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ที่ 
ชื่อ

โรงเรียน 
โครงการที่โรงเรียนด าเนินการ จุดเด่น/ โอกาส ปัญหา / ความท้าทาย/ สิ่งที่ต้องการส่งเสรมิ 

8 บ้านนาดี
สร้างบง 

ระดับปฐมวัย เน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน เน้น
การเรียนรู้ผ่านการขยับร่างกาย 
ระดับประถมศึกษามีโครงการ
หลายโครงการ เช่น คลินิกรัก
การอ่าน/ คิดเลขเร็ว/ การ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์สู่คุณภาพ
ผู้เรียน/ การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้ด้วย active 
learning เป็นต้น 

โรงเรียนมีการฝึกทักษะอาชีพใน
ระหว่างเรียน เช่น ฝึกท าขนม ปลูก

ผัก ท างานใบตอง เจลล้างมือ/ 
ร่วมปลูกผักกับผู้ปกครองนักเรียน
ในศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนบ้าน

สร้างบง 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ 
การกล้าแสดงออก กล้า
แสดงความคิดเห็นของ

นักเรียน/ ปัญหาการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต 

ชุมชนการเรียนรูว้ิชาชีพ/ 
การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง/ การสร้าง
เครือข่ายภายนอก/ เพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ 

ปรับปรุงวิธีการสอนของครู 

 

ตารางแสดงสถานะปัจจุบันของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 

โรงเรียน จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา เครือข่าย เป้าหมายร่วม 
มิตรภาพ 6 • ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 

• ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง 

• ผู้บริหารมีความชัดเจนใน
แผนพัฒนาโรงเรียน 

• องค์ความรู้เรื่องการใช้ส่ือ 
(โดยเฉพาะเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษ) 

• ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กพิเศษ
ที่ยังมีน้อย 

• ภาระงานของครูส่งผลต่อ
การท างานในชั้นเรียน 

• ชุมชนรายรอบให้
การสนับสนุน
โรงเรียนอย่างดี 

• ธนาคารกรุงเทพ/
บริษัททรู/มูลนิธิบิ๊ก
ซี/ปตท. 

• วัด 

• การปรับเปลี่ยน
หลักสูตรที่
ค านึงถึงบริบท 

• การประเมินที่
สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง 

อนุบาลหนองหาน
วิทยายน 

• วัฒนธรรมการท างานเป็นทีม 

• ครูมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย/
ครอบคลุมทุกวิชา 

• กิจกรรมฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง 9 ฐาน 

• ผู้เชี่ยวชาญด้าน
นักจิตวิทยา 

• เครื่องพัฒนาทักษะด้าน
การเงินแก่ผู้เรียน 

• การจัดการศึกษาแก่เด็ก
พิเศษ 

• สมาคมศิษย์เก่า 

• เจ้าอาวาสวัดสร้าง
แข้ 

• ธนาคารกรุงเทพ/
ธกส. 

• รพ.หนองหาน 

• เด็กอ่านออก
เขียนได้และมี
ทักษะชีวิตเพื่อ
การประกอบ
อาชีพ 

บ้านหนองแวง • ความร่วมมือกับชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

• ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 
 

• องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
หุ่นยนต์ การเขียนโค๊ช 

• ความรู้เรื่องการจัดการ
ความรุนแรงในครอบครัว/
นักจิตวิทยาเด็ก 

• เด็กไม่กล้าแสดงออก 

• โรงเรียนอาชีวะ 
วิทยาลัยการเทคนิค 

• กสศ. 

• เด็กอ่านออก
เขียนได้ คิดเลข
เป็น 

• เด็กมีความสุข 

• เด็กเลี้ยงชีพ 
เอาตัวรอดได้ 

บ้านน ้าพ่น • บุคลากรมีความหลากหลาย/หลาย
คนเป็นคนในพื้นที ่

• ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 

• คนในชุมชนสนใจงานกีฬา 

• ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 

• งบ+ทักษะพัฒนาสื่อการ
สอน 

• ศูนย์เทคโนโลยีคอมฯเพื่อ
ชุมชน 

• โรงเรียนและผู้ปกครอง
เชื่อมโยงกันมากขึ้น 

• อบต. 

• วัดบวรนิมิตร วัด
ใหม่นาดี 

• โรงงานแป้งมันอุดร
เพิ่มผล 

• เด็กอ่านออก
เขียนได ้

• เท่าทัน
เทคโนโลยี 

• ห่างไกลยาเสพ
ติด 
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โรงเรียน จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา เครือข่าย เป้าหมายร่วม 
 • หน่วยขยายพันธ์พืช

ที่ 10 

• ธนาคารกรุงเทพ 
บ้านนาดีสร้างบง • ชุมชนเชี่ยวชาญด้านการเกษตร 

• ศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้แปลง
เกษตรสามวัย 

• ผู้ปกครองมีสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน 

• กระบวนการออกแบบการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม 

• สื่อการเรียนรู้ 

• คอมพิวเตอร์ 

• รายวิชาเรียนมีจ้านวนมาก
และไม่สอดคล้องกับชีวิต 

• อบต. 

• สปสช. 

• ผู้ใหญ่บ้าน 

• เท่าทัน
เทคโนโลยี 

• เลือกอาชีพ
ด้วยตัวเองได ้

เทศบาล 7 
รถไฟสงเคราะห์ 

• นักเรียนมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี 

• ระบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % 

• ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 

• ความเอาใจใส่ต่อการเรียน
ของนักเรียน 

• เวลาในการท างานใน
ห้องเรียน (ลดภาระอื่น ๆ 
ที่ไม่จ าเป็น) 

• ส านักงานเทศบาล 

• ธนาคากรุงเทพ 

• คืนครูให้
นักเรียน 

• เท่าทันสื่อและ
เอาตัวรอดใน
สังคมได้ 

• อิสระในการ
ออกแบบการ
สอน 

ชุมชนสามพร้าว • ชมรมที่หลากหลาย 

• ค่ายธรรมะ+สวดมนต์ไหว้พระ 

• โครงการออม/หุ้นสหกรณ์ 

• เป็นสถานที่ฝึกงาน/ครูเป็นผู้ดูแลที่
มีประสิทธิภาพ 

• ความร่วมมือระหว่างร.ร.และ
ผูป้กครอง 

• ทักษะการผลิตสื่อ 

• หลักสูตรที่สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก  

• มีวิธีการประเมินที่
เหมาะสมกับเด็กพิเศษ 

 

• สถานีอนามัย
ชุมชน 

• ราชภัฎสวนสุนัน
ทา 

• วิทยาลัยสารพัด
ช่าง 

• ธนาคารกรุงเทพ 
 

• ภาระงานของ
ครูน้อยลง 

• สร้างกิจกรรมที่
สามารถให้เด็ก
มีรายได้ 

• โรงเรียนเป็น
แรงเสริมช่วย
กระตุ้นการ
เรียนรู้สร้างแรง
บันดาลใจ  

• โรงเรียนเหมือน
เป็นบ้านหลังที่
สอง อยากมา
โรงเรียน รัก
ชุมชนบ้านเกิด
และประเทศ
ไทย 

บ้านกุดขนวน • ชมรมการเกษตร  

• วงดนตรีโปงลาง  

• ชมรมดนตรี เสริมสวย นางร า ทุก
วันจันทร์กับอังคาร 

• ทักษะการเย็บผ้า 

• ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง 

• ตัวชี้วัดมากเกินไป สอนได้
ไม่ครบ 

• ไม่มั่นใจว่าทักษะวิชาการ
กับทักษะชีวิตอย่างไหน
ส าคัญกว่ากัน 

• ยาเสพติดแพร่ระบาด 

• ปราชญ์ชุมชน 
(ดนตรี/ เสริมสวย/ 
จักสาน) 

• อบต.  

• สมาคมศิษย์เก่า 

• ธนาคารกรุงเทพฯ 

• เด็กอ่านออก
เขียนได้ คิด
เลขเป็น 

• จิตสาธารณะมี
ความ
รับผิดชอบ 
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โรงเรียน จุดแข็ง จุดที่ต้องพัฒนา เครือข่าย เป้าหมายร่วม 
• ชุมชนปลูกอ้อย และมันส าปะหลัง 

• ผอ.เข้าใจวิธีการปรับเปลี่ยน
นโยบายจากท้องถิ่นไปสู่ระดับ
นโยบาย 

• วงโปงลางของโรงเรียน 
 

• เด็กพิเศษ 16-17 คน จาก 
192 คน 

 

 • มีทักษะในการ
แก้ปัญหา 

• ครูมีเทคนิค
การสอนใหม่ๆ 

 

 


