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รายงานชุดความรู้ เล่มที่ 3 
 

รายงานการประเมินผลโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จงัหวัดอุดรธานีที่น าข้อมลูจากการใช้เครื่องมือที่ถูก
พัฒนาขึ้นไปใช้ออกแบบ School Concept และกิจกรรมการเรียนรู้ 

  

1. แนวคิดในการออกแบบโครงการพัฒนา School Concept ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

โครงการการพัฒนาเครื่องมือออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อโรงเรียนกับชุมชน ด าเนินงานโดย
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการท างานร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียนเพื่อให้เกิดหลักสูตร ตลอดจนวิธีการเรียนรู้ที่เอื้อ
ให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริงในแต่ละ
พื้นที่ เพื่อเชื่อมร้อยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมได้มองเห็นความเป็นไปของชุมชนในทุกมิติ โดยมีความมุ่ง
หมายว่าการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ School Concept ที่มาจากความร่วมมือของทุกฝ่ายในสังคมจะช่วยให้
เกิดความเข้าใจสภาพชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนในแต่ละพื้นที่มากยิ่งขึ้น  

 ดังนั้น โครงการจึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการอออกแบบการเรียนรู้ School concept ใน
รูปแบบต่าง ๆ ให้สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจริง มีการประเมินผล การถอดบทเรียน
และสกัดองค์ความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบในการขยายผลภายในขอบข่ายการเรียนรู้หรือน าไปประยุกต์ใช้ในบริบท
ของโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักที่ให้การสนับสนุนทุนให้กับครูในสังกัดโครงการในจังหวัด
อุดรธานี จ านวน 8 โรงเรียน ประกอบด้วย 1) โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน  2) โรงเรียนบ้านหนองแวง  
3) โรงเรียนมิตรภาพ 6  4) โรงเรียนบ้านกุดขนวน  5) โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง  6) โรงเรียนบ้านนาค าหลวง  
7) โรงเรียนชุมชนสามพร้าว และ 8) โรงเรียนบ้านน้ าพ่น  

 สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสนับสนุนคือ ทุนสนับสนุนการด าเนินงาน School Concept โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1) สมัครในนามโรงเรียน รับทุนสนับสนุนไม่เกิน 18,000 บาท  2) สมัครในนามทีมครู 
ทีมละไม่เกิน  6,000 บาท (1 โรงเรียนไม่เกิน 3 ทีม)  นอกจากนั้น ตลอดการด าเนินโครงการครูจะมีทีม
สนับสนุนและให้ค าแนะน าและผลงานที่เกิดขึ้นจะได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไปด้วย  
ทั้งนี้ระยะเวลาในการด าเนินโครงการจะเกิดขึ้น 1 ภาคการศึกษา หรือระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - เดือน
เมษายน 2565 
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2. ตัวอย่างโครงการพัฒนา School Concept ของโรงเรียนในโครงการ 

ผลจากการประกาศรับสมัครทุนในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้าง school concept ของ
โรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีพบว่ามีโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมในโครงการถึง 9 ทีม จาก 5 โรงเรียน โดยมีลักษณะ
โครงการที่มีรูปแบบแตกต่างกันตามความสนใจและประเด็นปัญหาที่โรงเรียนแต่ละแห่งค้นพบ โครงการ
ทั้งหมดอยู่ในระหว่างด าเนินงาน และจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนเมษายน 2565 น้ี  

 อย่างไรก็ตามเพื่อให้เห็นภาพของการสร้าง school concept ผ่านโครงการที่โรงเรียนเข้าร่วมมาก
ยิ่งขึ้น ในที่นี้จะขอน าเสนอตัวอย่างโครงการพัฒนา school concept ของโรงเรียน 2 แห่ง เพื่อให้สามารถ
มองเห็นภาพรวมของงานที่ก าลังขับเคลื่อนไปมากยิ่งขึ้น โดยจะน าเสนอผ่าน 2 ประเด็นส าคัญคือ แนวคิด
เบื้องหลังในการท าโครงการ และความเชื่อมโยงกับ school concept ของโรงเรียนตัวอย่างทั้ง 7 โรงเรียนที่
เคยมาเป็นน าเสนอ  school concept ของตนเองผ่านโครงการลานปล่อยของในช่วงปลายปี 2564 ที่ผ่านมา 

1) โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 

 โรงเรียนอนุบาลหนองหานเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ของอ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 
ชุมชนเมืองหนองหานเป็นชุมชนเก่าแก่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์
และมีต านานที่เล่าขานสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้พื้นที่จังหวัดอุดรธานียังมีวัฒนธรรม และมีสินค้า
พื้นบ้าน เช่นผ้ามี่ขิดที่มีราคาสูง และมีขั้นตอนการสร้างที่ซับซ้อนต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชุมชน
อย่างจริงจังในการศร้างสรรค์และสืบทอด ดังนั้นจึงอาจนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และ ภูมิปัญญาที่น่าสนใจอย่างยิ่ง  

 อย่างไรก็ตามเนื่องจากวัฒนธรรม และภูมิปัญญาในพื้นที่เป็นสิ่งที่มีความเป็นมายาวนาน และมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการท าความเข้าใจดังนั้นเยาวชนในพื้นที่จ านวนมากจึงไม่ได้ให้ความสนใจในการสืบทอดภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมดังกล่าวมากนัก โรงเรียนอนุบาลหนองหานจึงมีแนวคิดที่จะจัดท าโครงการที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน 3 โครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ
ชุมชน ในขณะเดียวกันก็ได้ใช้ความสามารถ และความถนัดของตนเองในการเลือกเข้าร่วมโครงการที่ตนเอง
สนใจ และต่อยอดภูมิปัญญาดังกล่าวด้วยแนวทางของตนเอง โดยมีรายละเอียดของโครงการย่อยทั้งสาม
โครงการดังนี้ 

1.1) โครงการภาพเล่าเรื่องเมืองหนองหาน เป็นโครงการที่รวมเอางานด้านศิลปะมาผนวก
เข้ากับประวัติศาสตร์ชุมชนโดยการให้นักเรียนได้เข้าไปเรียนรู้เรื่องราวในประวัติศาสตรNของท่องถิ่นจากการ
พูดคุยกับผู้คนในชุมชน จากนั้นจึงถ่ายทอดเรื่องราวออกมาเป็นงานศิลปะ เกิดเป็นสมุดภาพประวัติศาสตร์
ชุมชนที่สามารถน ามาใช้เป็นสื่อการสอน และ สามารถน าไปต่อยอดเป็นสินค้าที่ระลึกของชุมชนได้อีก
หลากหลายรูปแบบ  
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ผู้เข้าร่วมโครงการ: ครู 5 คน นักเรียน 40 คน  

ผลกระทบจากโครงการ : โครงการดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

 

    
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการด าเนินงาน (ภาพบน) และผลงานของนักเรียนที่ได้จากโครงการภาพเล่าเรื่องเมืองหนองหาน (ภาพล่าง) 

1.2) โครงการธุงอีสาน สายธารวัฒนธรรม (ภาพที่ 2)  เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน
น าเอาภูมิปัญญาในการท าธุงซึ่งเป็นเครื่องรางประกอบในพิธีมงคลของชาวอีสานมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ 
ต่าง ๆ ผ่านการออกแบบ สร้างสรรค์ และใช้ศิลปะโดยใช้ความคิดนักเรียนเอง  

ผู้เข้าร่วมโครงการ : ครู 5 คน นักเรียน 40 คน  

ผลกระทบจากโครงการ : เป็นพื้นที่ส าหรับพูดคุย และสร้างก าลังใจของเพื่อนครู และสามารถใช้เป็นกิจกรรม
ส าหรับฝึกสมาธิของนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ได้ 
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ภาพที่ 2 สินค้าเกี่ยวกับธุงอีสานที่ออกแบบโดยนักเรียน 

1.3) โครงการสีสันบนผืนผ้าจากพฤษานานาพันธ์ุ Stem to Steam (ภาพที่ 3)  เป็น
โครงการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสินค้าท้องถิ่นในชุมชนที่มีความส าคัญคือผ้าหมี่ขิด ประกอบกับพื้นที่
จังหวัดอุดรธานีมีทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะต้นไม้หลายชนิดที่นักเรียนจ านวนมากในปัจจุบันไม่รู้จัก ดังนั้น
จึงต้องการจะผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับการย้อมสีผ้าเข้ากับองคืความรู้เรื่อง
พืชท้องถิ่น จนเกิดเป็นงาน eco-printing ที่น าเอาใบไม้ในท้องถิ่นมาพิมพ์บนผืนผ้าเกิดเป็นของที่ระลึกที่สร้าง
ทั้งองค์ความรู้ และรายได้ในเวลาเดียวกัน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ : ครู 5 คน นักเรียน 40 คน  

ผลกระทบจากโครงการ : สามารถบูรณาการเข้ากับวิชาวิทยาศาสตร์ และศิลปะ ใช้เป็นพ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักเรียนกับครูและสร้างทักษะความคิดสร้างสรรค์ในตัวนักเรียนด้วย 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการด าเนินงาน ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพืชในท้องถิ่นของนักเรียน (ภาพบน) และภาพการทดลองท า eco - 

printing ของนักเรียนในโครงการสีสันบนผืนผ้าจากพฤษานานาพันธ์ STEM to Steam (ภาพล่าง) 

2) โรงเรียนชุมชนสามพร้าว  

โรงเรียนชุมชนสามพร้าวเป็นโรงเรียนขนาดเล็กสอนในระดับอนุบาลจนถึงประถมศึกษา ที่ตั้งของ
โรงเรียนตั้งอยู่ในแถบชานเมืองใกล้ตัวจังหวัดอุดรธานีดังนั้นคนส่วนใหญ่ในชุมชนจึงนิยมท าอาชีพรับจ้างในตัว
จังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน ทีมอาจารย์ โรงเรียนชุมชนสามพร้าวจึงท า
โครงการสามพร้าวซาลอน (ภาพที่ 4) เพื่อเปิดพื้นที่ส าหรับสร้างทักษะอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน โดย
เลือกทักษะอาชีพเสริมสวยเนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องใช้ทักษะฝีมือในการฝึกฝน และเป็นอาชีพที่ส่งเสริมให้เกิด
การดูแลสุขลักษณะที่ดีของนักเรียนซึ่งยังอายุน้อย และอาจจะยังไม่เห็นความส าคัญของการดูแลเนื้อตัวร่างกาย
ของตนเองนัก ดังนั้นโครงการนี้จึงช่วยให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ในแง่ของทักษะอาชีพและช่วยให้นักเรียน
สามารถบูรณาการความรู้ในหลากหลายวิชาเข้ามาร่วมในระหว่างที่ฝึกอาชีพท าผมด้วย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ: ครู 4 คน นักเรียน 40 คน  

ผลกระทบจากโครงการ : โครงการดังกล่าวสามารถน าบูรณาการเข้ากับวิชาสุขศึกษา วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และวิชาการงานพื้นฐานอาชีพได้เป็นอย่างดี 
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ภาพที่ 4 ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ส าหรับเปิดร้านเสริมสวย 

 

3. ความเชื่อมโยงกับ school concept ตัวอย่าง 7 โรงเรียน 

จากการสังเกตการด าเนินโครงการของโรงเรียนทั้งสองแห่งพบว่า แม้จะยังอยู่ในช่วงระหว่างการ
ด าเนินการแต่มีการดึงเอาองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการลานปล่อยของที่จัดในช่วงปลายปีก่อนอย่าง
ชัดเจน 2 ประการคือ การดึงเอาบริบทของชุมชน และทรัพยากรของชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังจะเห็น
จากการค านึงถึงพื้นที่ตั้งโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรม และพื้นที่ชานเมืองซึ่งจ าเป็นต้อง
ฝึกทักษะอาชีพให้เชี่ยวชาญ  และการเริ่มต้นสร้าง school concept จากกิจกรรมเล็ก ๆ ในโรงเรียน ซึ่งเป็น
ขั้นตอนในการสร้าง school concept ที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง กล่าวคือในแง่ของการค านึงถึงบริบทของชุมชน
นั้น การสร้าง school concept มีแนวคิดส าคัญที่ต้องการจะสร้างการเรียนรู้ที่มีความหมาย และสอดคล้องกับ
บริบทชีวิตของผู้เรียนดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องค านึงถึงบริบทของชุมชนอันหมายถึงบริ บทชีวิตของ
ผู้เรียนด้วยในเวลาเดียวกัน จากการสังเกตข้อมูลของโรงเรียนตัวอย่างทั้ง 7 โรงเรียนจะเห็นว่าบริบทของพื้นที่
เป็นองค์ประกอบแรก ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในการบรรยายของทุกโรงเรียน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนถึงอิทธิพลของ
บริบทโรงเรียนที่มีผลต่อการสร้าง school concept สังเกตได้จากโรงเรียนวัดถนนกระเพรา จังหวัดระยอง ที่
เริ่มต้นสร้าง school concept จากเรื่องคุณครูสนใจคือเรื่องอากาศยาน เนื่องจากมองว่าเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ มีความล้ าสมัย แต่เมื่อเริ่มน าเอาประเด็นดังกล่าวมาใช้ในโรงเรียนกลับพบว่าเป็นประเด็นที่ยากจะต่อ
ยอดเนื่องจากผู้คนในพื้นที่ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นการท างานจึงต้องอาศัยทรัพยากรบุคคล
จากภายนอกเสมอ การสร้างschool concept เกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอากาศยานพบข้อจ ากัดหลายอย่าง จน
ท าให้โรงเรียนตัดสินใจเปลี่ยนมาท าเรื่องใกล้ตัว เช่นผลิตภัณฑ์ในชุมชน โดยเฉพาะสินค้าที่แปรรูปจากอาหาร
ทะเลชนิดต่าง ๆ เช่น การท าน้ าปลา ฮ๊อยจ่อ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่คนในชุมชนมีองค์ความรู้อยู่แล้ว กระบวนการ
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สร้างการเรียนรู้จึงสามารถเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนโดยอาศัยทรัพยากรในชุม อันได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนแต่
ละคนนั่นเอง 

 อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนั้นไม่ใช่แค่เพียงการ
น านักเรียนเข้าไปเรียนรู้เรื่องราวในชุมชนเท่าน้ันแต่โรงเรียนต้องมั่นใจว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจ
อย่างแท้จริง ดังจะเห็นได้จากบทสัมภาษณ์ของผอ. วี จากโรงเรียนวัดถนนกระเพราที่สะท้อนว่าแต่เดิมไม่ได้
สนใจเรื่องราวในชุมชนเพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้ว จนกระทั่งเกิดแนวคิดที่จะท าให้เรื่องราวใน
ชุมชนมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นผ่านการต่อยอดผลิตภัณฑ์ในชุมชน ดังบทสัมภาษณ์ที่ผอ.วี กล่าวว่า “เราก็อย่า
ท าให้วิถีชุมชน เป็นแค่เรื่องในชุมชน แต่มาท าให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ ขายได้ รวยได้ เศรษฐีน้อยร้อยล้าน 
ออนไลน์ ให้ได้เงินเยอะ ๆ” จนกลายเป็นฮ๊อยจ่อสูตรใหม่ที่คิดค้นโดยนักเรียนในโรงเรียน และเกิดนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องมากมายจากการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จนท้ายที่สุดโรงเรียนวัดถนนกระเพราจึงสามารถเรียกตัวเองว่า
เป็นโรงเรียนที่มี school concept ส าคัญ เป็นโรงเรียนที่มุ่งสร้างนวัตกรรมโดยต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมใน
ชุมชน 

 ปรากฏการณ์นี้พบเช่นเดียวกันในโรงเรียนเข้าน้อยวิทยาคม จังหวัดตราด ที่พยายามน าเอาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเกษตรของชุมชนมาต่อยอดเพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการไม่ใช่เกษตรกรที่สามารถปลูก
พืชได้เท่านั้น แต่ยังสามารถขายสินค้าเกษตรของตนเองได้ด้วย นอกจากนี้ยังมีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนสาธิต
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ต่อยอดจากบริบทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการรักษาจิตวิญญาณ
ธรรมศาสตร์ในแง่ของการท าเพื่อสังคม ให้เด่นชัดยิ่งขึ้นโดยการพยายามบ่มเพาะทักษะการเป็นนวัตกรเพื่อ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการขับเคลื่อนสังคมอย่างจริงจังมากขึ้นด้วย 

การเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับบริบทชีวิตของนักเรียนหรือบริบทที่เกดขึ้นในชุมชนจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจว่าสิ่งที่เรียนมีความหมายต่อชีวิตตัวเองอย่างไร ทั้งยังสามารถเช่ือมโยงอาชีพของพ่อแม่เข้ากับสิ่งที่ตนเอง
ได้รับการบ่มเพาะในโรงเรียน ยิ่งไปกว่านั้น การสร้าง school concept ให้อิงอยู่กับบริบทของผู้เรียนยังช่วยให้
การเกิดขึ้นของ school concept ดังกล่าวเกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่จ าเป็นต้องอาศัย
ทรัพยากรจากภายนอก แต่สามารถน าเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชนมาใช้ได้เลยทันที 

นอกจากนี้ ในแง่ของการเริ่มต้นสร้าง school concept จากประเด็น และกิจกรรมเล็ก ๆ ในโรงเรียน
เมื่อสังเกตโรงเรียนทั้ง 7 แห่งที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมลานปล่อยของจะพบว่า มีโรงเรียนหลายแห่งที่ school 
concept เริ่มเกิดขึ้นจากกิจกรรมเล็ก ๆ ในโรงเรียนในรูปแบบของกิจกรรมนอกเวลาเรียน เช่น กิจกรรมใน
โอกาสพิเศษ กิจกรรมชมรมจากนั่นจึงค่อย ๆ ขยายขนาด และเพิ่มความส าคัญกลายเป็นวิชา และกลายเป็น
หลักสูตรของโรงเรียนในที่สุด ตัวอย่างของการเกิด school concept รูปแบบนี้ เช่น โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 
จ.ตราดที่พยายามบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมนุมโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาในการ
เรียนรู้จากนั้นจึงพัฒนาความส าคัญให้กลายเป็นวิชาเพิ่มเติมเรียกว่า  “รายวิชาการเป็นผู้ประกอบการ” มี
ลักษณะส าคัญคือเป็นรายวิชาที่มีหน่วยกิตแต่ไม่มีชั่วโมงเรียน นักเรียนสามารถเลือกสร้างธุรกิจได้ตามความ
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สนใจของตนเองจนกลายเป็นกิจกรรมตลาดในโรงเรียนในที่สุด นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนวัดถนนกระเพราที่มี
การบูรณาการเอาวิชาเรียนที่มีความหลากหลายถึง 6 รายวิชามาสร้างเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างทักษะ
อาชีพ โดยเอาทักษะอาชีพของคนในชุมชนมาเป็นเครื่องมือสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนต่อยอดสินค้าในชุมชน
จนกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความแตกต่างจากสินค้าดั้งเดิมท าให้เกิดทักษะการพัฒนาต่อยอดสิ่งทีมีอยู่เดิม 
ในขณะเดียวกันก็สามารถสอดแทรกองค์ความรู้พื้นฐานในวิชาต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนไปด้วยในเวลาเดียวกัน  

 จากการสังเกตผู้เขียนพบว่าการสร้าง school concept ในรูปแบบนี้เกิดในโรงเรียนที่อยู่ในการดูแล
ของสพฐหรือหน่วยงานของภาครัฐที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่อ้างอิงกับกระทรวงศึกษาธิการมานาน การ
เปลี่ยนแปลงทั้งระบบในคราวเดียวอาจท าได้ยากเนื่องจากบุคลากรครูมีความแตกต่างหลากหลาย ผู้ปกครองมี
ภาพลักษณ์ต่อโรงเรียนแบบดั้งเดิมมายาวนาน การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเริ่มจากจุดเล็ก ๆ และเน้นความค่อย
เป็นค่อยไปเพื่อให้สามารถเป็นไปได้ในทางปฏิบัติโดยที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถค่อย ๆ ท าความเข้าใจ 
และเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ในความเร็วที่ตนเองไม่ล าบากมากจนเกินไป  

 

4. วิธีการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

เพื่อให้การสร้าง school concept ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ด าเนินการไปอย่างราบรื่น นอกจากโครงการจะหนุนเสริมเรื่องขององค์ความรู้ที่เกิดจากการน าเสนอตัวอย่าง
โรงเรียนที่เริ่มท า school concept และหนุนเสริมด้านงบประมาณในการเริ่มท าโครงการเล็ก ๆ ในโรงเรียน 
โดยค านึงถึงภาระงานของครูผ่านการอ านวยความสะดวกด้านเอกสารที่เน้นความสั้น และกระชับในการจัดการ 
นอกจากนั้นยังมีการนัดพูดระหว่างโรงเรียน เพื่อเป็นการหนุนเสริมเรื่ององค์ความรู้ทางวิชาการ สร้างเครือข่าย
ของโรงเรียนในจังหวัด และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย  

เพื่อให้โครงการด าเนินไปได้อย่างราบรื่น มีพัฒนาการ และประสบความส าเร็จ ทีมวิจัยจึงจัดท าระบบ
การประเมินความก้าวหน้าของโครงการโดยมีเบ้ืองหลังวิธีการคิด และแนวทางในการประเมินโครงการดังนี้ 

4.1 แนวคิดเบื้องหลังในการประเมินโครงการ 

แม้การประเมินความก้าวหน้าจะเป็นเครื่องมือในการชี้วัดพัฒนาการ และความส าเร็จของโครงการแต่
การด าเนินโครงการให้ยั่งยืนจนเกิดเป็น school concept ที่สามารถใช้งานได้จริงจ าเป็นต้องอาศัยความ
ร่วมมือในการท างานจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างจริงจัง อีกทั้งยังต้องออกแบบกระบวนการ
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนสามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น และรู้สึกได้รับประโยชน์จากการประเมินด้วย 
ดังนั้นวิธีการประเมินโครงการจึงยึดแนวทางหลักที่ส าคัญ 3 ประการคือ 1)  ใช้เวลาน้อย 2) เน้นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และ 3) สร้างพลังบวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากครูแต่ละท่านมีภาระงานสอน และการท างานอื่น ๆ ใน
โรงเรียนค่อนข้างมาก ดังนั้นการประเมินทั้งในรูปแบบการพูดคุย และการท างานเอกสารจึงต้อง
เอื้อให้ครูสามารถท างานได้ง่าย แบบฟอร์มที่เป็นงานเอกสารเน้นความกระชับ เขียนง่าย ในขณะ
ที่วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มจะใช้การพูดคุยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้เวลาสั้น ๆ ไม่
เกิน 3 ชั่วโมงเพ่ือรบกวนเวลาในการท างานให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การประเมินความก้าวหน้าจะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างเครือข่ายครู และเน้นการเติมความรู้ที่จ าเป็นเพิ่มเติมจากทีมวิจัยมากกว่าการประเมิน
ความส าเร็จของงาน เนื่องจากทีมวิจัยมีความคาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนใน
โรงเรียนดังนั้นจึงเน้นให้โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้อย่างอิสระตามระยะเวลา และความพร้อม
ที่ตนเองสามารถท าได ้

3. เสริมพลังบวกให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยปกติการประเมินจ านวนมากมักจะท าให้ผู้เข้า
ประเมินประสบกับความรู้สึกถูกตัดสิน หรืออาจรู้สึกกังวลว่าสิ่งที่ตนเองท าจะไปไม่ถึงความ
คาดหวังของโครงการ ดังนั้นเพื่อสร้างแรงกระตุ้น และท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้สึกมีความสุขมาก
ขึ้นกับการประเมินจึงมีการออกแบบพื้นที่ให้คุณครูแต่ละโรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ชื่นชมผลงานของเพื่อน หรือช่วยเหลือกันและกันได้เพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นทางบวกในการ
ท างาน และช่วยให้ครูมีความสุขกับการท าโครงการเพิ่มมากขึ้นด้วย 

4.2 แนวทางในการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

 การประเมินโครงการด าเนินการ 2 ลักษณะ คือ การประเมินผ่านเอกสารของทางโครงการเพื่อช่วย
ก าหนดขอบเขตในการท างานให้กับทีมคุณครูแต่ละทีม และการประเมินผ่านการพบปะพูดคุยกันเดือนละ 1 
ครั้ง ผ่านทั้งการพูดคุยกันผ่านระบบออนไลน์ และ การลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยใช้วิธีการให้โรงเรียนใด
โรงเรียนหนึ่งเป็นเจ้าภาพ และโรงเรียนอื่น ๆ เป็นผู้เข้าร่วม วิธีการให้โรงเรียนเป็นเจ้าภาพจะช่วยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูแต่ละโรงเรียน และช่วยให้ทุกโรงเรียนได้มีโอกาสน าเสนอผลงานของตนเอง
ในพื้นที่จริงด้วย 

5. ผลการประเมินความก้าวหน้าของโครงการ 

จากการด าเนินงานตลอดระยะเวลาของโครงการ ทีมงานพบว่าในช่วงต้นของโครงการโรงเรียนต่าง ๆ 
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก อาจมีสาเหตุเนื่องจากในช่วงต้นโครงการมุ่งเน้นในด้านการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนโดยยังไม่มีกระบวนการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง แต่หลังจากได้ริเริ่ม
กิจกรรมเปิดพ้ืนที่พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละโรงเรียนประกอบกับการให้
การสนับสนุนด้านการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับจุดแข็งด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนและพื้นที่ทีมงานจึงได้
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พบว่าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยการพัฒนากิจกรรมภายในโรงเรียนที่สอดคล้องกับความเข้มแข็งของ
โรงเรียนและพื้นที่ โดยมีรายละเอียดความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

5.1 ความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน 

จากโรงเรียนในจังหวัดอุดรธานีที่ได้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด มีโรงเรียนที่ได้ด าเนินการพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ที่เชื่อมต่อกับชุมชนทั้งสิ้น 5 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่ด าเนินพัฒนากิจกรรมในระดับโรงเรียนทั้งสิ้น 
2 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่ด าเนินการพัฒนากิจกรรมในระดับกลุ่มย่อยทั้งสิ้น 3 โรงเรียน 

โรงเรียน ลักษณะ
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม 

โรงเรียนมิตรภาพ 6 ระดับโรงเรียน การเพาะช ากล้าไม้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและหารายได้ระหว่าง
เรียน 

โรงเรียนบ้านกุดขนวน ระดับโรงเรียน สร้างต้นกล้าอาชีพ ด้วยนวัตวิธี สู่วิถีชุมชน 

โรงเรียนอนุบาลหนองหาน
วิทยายน 

 
 

ระดับกลุ่มย่อย 
(กลุ่มที่ 1) 

The Legend: ภาพเล่าเรื่องเมืองหนองหาน 

ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 2) 

สีสันบนผืนผ้าจากพฤกษานานาพันธุ์ 

ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 3) 

ธุงอีสาน สายธารวัฒนธรรม 

โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 1) 

สามพร้าวซาลอน ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย 

โรงเรียนบ้านหนองแวง 

 
 

ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 1) 

นวดแผนไทย 

ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 2) 

โรงเรียนร่มรื่น น่าเรียน น่าอยู่ ด้วยพันธุ์ไม้สมุนไพรพื้นถิ่น 

ระดับกลุ่มย่อย  
(กลุ่มที่ 3) 

ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ 

 



13 
 

การพัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจุดเด่นหรือภูมิปัญญาในท้องถิ่นรอบโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่
จะท าให้ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน และคนในชุมชนได้มองเห็นศักยภาพขององค์ความรู้ในพื้นที่ชุมชน
ของตนเอง ซึ่งน าไปสู่การระบุ school concept ที่เชื่อมต่อโรงเรียนและชุมชน จากการประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลง พบว่าในช่วงเริ่มต้นโรงเรียนได้พัฒนากิจกรรมเหล่านี้ในลักษณะของกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร
โดยไม่ได้มีการเชื่อมโยงกับรายวิชาต่าง ๆ มากนัก อย่างไรก็ตามเมื่อโครงการได้ด าเนินต่อไปถึงเดือนที่ 2 พบว่า
โรงเรียนต่าง ๆ ได้เชื่อมโยงประสบการณ์ที่นักเรียนได้รับเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ได้อย่าง
แนบเนียน เช่น สังคมศึกษา ภาษาไทย สุขศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการงาน
อาชีพ เป็นต้น 

สิ่งที่เห็นได้ชัดอีกลักษณะหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของโรงเรียน หลายโรงเรียนได้
ปรับปรุงภูมิทัศน์และรูปแบบการใช้สถานที่ของโรงเรียนให้ต่างไปจากเดิมเพื่อรองรับกิจกรรมของนักเรียนได้
อย่างสะดวกสบายมากขึ้น เช่น การจัดตั้งห้องนวด ห้องเสริมสวย ห้องนวดแผนไทย โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ 
กระบะปุ๋ยหมัก เป็นต้น หลักฐานเชิงประจักษ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ท าให้กิจกรรมของโรงเรียนด าเนินต่อไป
ได้เท่านั้น แต่ยังมีผลในการสร้างบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติมาก
ขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 
ภาพที่ 5 โรงเรือนเพาะช ากล้าไม้ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดอุดรธานี 
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ภาพที่ 6 พื้นที่เพาะปลูกกล้าไม้และการท าปุ๋ยหมัก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนมิตรภาพ6 จังหวัดอุดรธานี 
  

 
 

ภาพที่ 7 ห้องนวดแผนไทย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดอุดรธานี 
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ภาพที่ 8 บ่อปุ๋ยหมัก การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนบ้านหนองแวง จังหวัดอุดรธานี 
  

 
 

ภาพที่ 9 ห้องแต่งผมและเสริมสวย การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียนชุมชนสามพร้าว จังหวัดอุดรธานี 

 

5.2 ความเปลี่ยนแปลงของครู 

“สนุกมากเลยค่ะ วัน ๆ คิดถึงแต่เรื่องการจัดกิจกรรมให้นักเรียนอย่างเดียวเลย เวลาได้ท าก็เหมือนได้
ไปอยู่อีกโลกนึง เหมือนได้พักผ่อน มีความสุข” (สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2565) ค าพูดจากครูท่านหนึ่งใน
โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนหลังได้เริ่มด าเนินกิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักเ รียนโดย
เชื่อมต่อกับชุมชน ครูท่านนี้เป็นหนึ่งในครูอีกหลายคนที่ได้เข้าร่วมโครงการและพบว่าการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับชุมชนนั้นนอกจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ
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โรงเรียนแล้ว ยังท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพจิตใจและทัศนคติต่อการจัดการเรียนรู้ของตนเองด้วย
เช่นกัน 

หากมองด้วยทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ (Structural-Functional Theory) เราอาจอธิบายได้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในการจัดการของโรงเรียนนั้นได้ส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของทุกคนในโรงเรียน หนึ่ง
ในผู้ที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกในการด าเนินโครงการครั้งนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือครูซึ่งเป็นผู้มีความเกี่ยวข้อง
กับการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนโดยตรง และผลกระทบนั้นย่อมส่งผลต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยย่อยอื่น ๆ 
เป็นล าดับขั้นต่อไป 

การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลต่อสุขภาวะทางจิตของครูรายบุคคลเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการมี
ปฏิสัมพันธ์ของครูฝ่ายต่าง ๆ ในโรงเรียนด้วย ดังการสะท้อนของผู้อ านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้เข้าร่วม
โครงการที่ว่า “เสาร์อาทิตย์ครูมาอยู่ด้วยกันหมด แล้วไม่ได้บังคับด้วยนะ ครูมากันเอง มาท ากิจกรรมด้วยกัน” 
(สัมภาษณ์, 24 กุมภาพันธ์ 2565) จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลต่อความใกล้ชิดและความเป็นชุมชน
ของครูในโรงเรียน และเป็นรูปแบบของการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (professional learning 
community หรือ PLC)แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อการพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการของครูในแต่ละแผนกและของโรงเรียนต่อไปในวันข้างหน้า 

5.3 ความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน 

นักเรียนเป็นหนึ่งในผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
โรงเรียนเชื่อมต่อกับชุมชน จากการสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงร่วมกับการให้ข้อมูลของครูผู้ ใกล้ชิดนักเรียน 
ทีมงานพบว่านักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมมากขึ้น ได้ใช้ร่างกายเป็นช่องทางในการเรียนรู้ของตนเอง
มากขึ้นผ่านการท ากิจกรรมแบบ Active Learning ที่ครูได้พัฒนาขึ้น และนักเรียนบางส่วนยังได้ทบทวน
เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของตนเองพร้อมกับการตระหนักถึงความส าคัญของศักยภาพที่มีอยู่ภายในตนเองอย่างที่ไม่
เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังการให้ข้อมูลของครูท่านหนึ่งจากโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน ว่า  “มีนักเรียน
คนนึง อยู่ในห้องเรียนเงียบ ๆ ไม่ค่อยแสดงตัวอะไรเลย เรียนก็ไม่ได้เก่งอะไร แต่พอให้ท าธุงเขาตั้งใจมาก และ
ตอนนี้เป็นคนช่วยเหลือเพื่อนทุกคนด้วย พอจะท ากิจกรรมคือเขาเป็นแกนน าให้ได้เลย” (สัมภาษณ์, 24 
กุมภาพันธ์ 2565) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทีมงานให้ความเห็นว่าเกิดจากการขยายขอบเขตการประเมินผล
และการจัดการเรียนรู้ให้ครอบคลุมศักยภาพของบุคคลที่หลากหลาย 

หากพิจารณาตามทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences หรือ MI) จะพบว่ากิจกรรมการเรียนรู้ที่
เชื่อมต่อกับชุมชนดังตัวอย่างกิจกรรม “ธุงอีสาน” ได้พัฒนาขึ้นบนฐานของการใช้ปัญญาทางกาย (Bodily or 
kinesthetic intelligence) ร่วมกับปัญญาทางด้านการรับรู้ภาพและพื้นที่ (Visual or spatial intelligence) 
การใช้ปัญญาที่หลากหลายนี้โดยทั่วไปไม่อาจท าได้ผ่านการเรียนรู้ทางวิชาการที่เป็นการเรียนการสอนผ่านการ
ถ่ายทอด (transmission) เพียงอย่างเดียวแต่จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการใช้ประสาท
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สัมผัสที่หลากหลาย และสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในการพัฒนากิจกรรมที่เชื่อมต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนเข้ากับ
ชุมชน นอกจากกิจกรรมธุงอีสาน กิจกรรมอื่น ๆ ในโครงการได้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพและสร้างความ
มั่นใจให้แก่นักเรียนในการพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ที่จะใช้ประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคตได้แตกต่าง
กันออกไป ตัวอย่างเช่นการเพาะช ากล้าไม้ซึ่งได้มุ่งเน้นด้านการพัฒนาปัญญาทางกายร่วมกับปัญญาด้านการ
เข้าใจธรรมชาติ (Naturalistic intelligence) ให้แก่นักเรียน เป็นต้น 

5.4 ความเปลี่ยนแปลงของชุมชน 

การจัดการเรียนรู้เพื่อเชื่อมต่อโรงเรียนกับชุมชนในช่วงเริ่มต้นนี้แม้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นาน
แต่ก็ได้เริ่มผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนในระดับเล็กที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่สังเกตได้คือการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ภายในขอบเขตกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในโครงการ มี
โรงเรียนทั้งสิ้น 3 กิจกรรมซึ่งได้น าปราชญ์ในชุมชนมาใช้ในการเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียน ได้แก่ การเชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนที่เปิดกิจการนวดมาเป็นผู้ให้ความรู้ด้านการนวดแผนไทย การเชิญศิลปินในท้องถิ่นมาเป็น
ผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพเล่าเรื่องเมืองหนองหาน และการสนับสนุนให้คนในชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร
สอนนักเรียนเกี่ยวกับการท าผมและเสริมสวย ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้จะเกิดขึ้นในระดับบุคคลในชุมชน 
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักเรียนในด้านการมองเห็นศักยภาพของคนในชุมชนและได้เรียนรู้พิธีกรรมต่าง ๆ ไป
พร้อม ๆ กับการเรียนรู้เทคนิควิธีการลับเฉพาะของวิทยากรแต่ละคน ย่อมสามารถสร้ างผลทางด้านบวกให้
นักเรียนรู้สึกหวงแหนและใกล้ชิดกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของตนเองต่อไป 

นอกเหนือไปจากการเชื้อเชิญให้คนในชุมชนมาเป็นหน่วยในการสร้างการเรียนรู้ซึ่งโรงเรียนได้ท าขึ้น 
หลายโรงเรียนยังได้เกิดกลไกในการสืบค้น รวบรวม และจัดการข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ของคนในท้ องถิ่น 
ตัวอย่างที่ส าคัญคือการด าเนินกิจกรรม “The Legend: ภาพเล่าเรื่องเมืองหนองหาน” ซึ่งครูและนักเรียนได้
ช่วยกันรวบรวมและเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับต านานและประวัติศาสตร์ของชุมชนหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อ
น ามาถ่ายทอดเป็นภาพศิลปะ และได้กลายเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ ครูแต่ละคนที่อยู่ในสายวิชาการวิชาต่าง ๆ 
สามารถหยิบไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ง่ายทั้งในรูปแบบสื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ 
กิจกรรมอื่น ๆ เช่น “ธุงอีสาน” และ “สีสันบนผืนผ้าจากพฤกษานานาพันธุ์” ก็ท าให้ทั้งครูและนักเรียนได้
ทบทวนและต่อยอดทรัพยากรที่ชุมชนมี โดยพบว่าโรงเรียนได้ต่อยอดธุงอีสานซึ่งแต่เดิมใช้ในการบูชา ถวายวัด 
และส่งเสริมความรู้สึกด้านบวกให้แก่ผู้ครอบครอง ปัจจุบันโรงเรียนได้ต่อยอดเป็นของประดับตกแต่งซึ่งยังแฝง
นัยของวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ได้อย่างน่าสนใจ เช่นเดียวกับการสร้างสีสันบนผืนผ้าด้วยเทคนิค Eco-printing ซึ่ง
ท าให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้พืชพันธุ์และคุณสมบัติของส่วนต่าง ๆ ของพืชในท้องถิ่น น ามาสู่ความเข้าใจใน
ภูมิประเทศและบริบททางสิ่งแวดล้อมในภาคอีสาน 
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ภาพที่ 10 การเรียนรู้พิธีกรรมของชุมชนผ่านวิทยากรซึ่งเป็นคนในชุมชน ในกิจกรรมนวดแผนไทย โรงเรียนบ้านหนองแวง 

จังหวัดอุดรธานี 

 
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนและครูได้ต่อยอดจากภูมิปัญญาของชุมชน ในกิจกรรมธุงอีสาน  

โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน จังหวัดอุดรธานี 


