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เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

ค�ำน�ำ

สารบัญ

สวัสดีครับ คุณครู!
วารสารแบ่่งปััน แลกเปลี่่� ยน เรีียนรู้้� โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุน
แบบมีีเงื่่�อนไข: CCT เล่่มนี้้� เปรีียบเสมืือนคู่่�มืือทำำ�ความเข้้าใจเทคโนโลยีี
สารสนเทศที่่� จะช่่วยให้้คุุณครูู ทำำ�งานได้้สะดวกยิ่่�งขึ้้�น เพราะเราไม่่อาจ
ปฏิิเสธการมาถึึงของสิ่่�งใหม่่ๆ ได้้ แต่่เราสามารถนำำ�ข้้อดีี ข้้อได้้เปรีียบ
และความสะดวกสบายของการใช้้งานเทคโนโลยีี เ หล่่ า นี้้� ม าช่่ ว ย
การพัฒนาการศึกษาไทย ท�ำให้การติ ด ตามดูแ ลช่วยเหลือนั ก เรีย นที่
ต้องการโอกาสในปัจจุบันเป็นไปได้อย่างทันท่วงทีและทั่วถึงมากกว่าเดิม
ภายในเล่ ม ยั ง คงเต็ ม ไปด้ ว ยเรื่องราวดี ๆ น่ า ประทั บ ใจจากคุ ณ ครู
ผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมดี ๆ ช่วยพัฒนานักเรียน
ทุ น เสมอภาคให้ ไ ด้ ร ับ ประสบการณ์ ช ีวิ ตท่ี ห ลากหลาย พร้อมส�ำหรับ
อนาคตของพวกเขา รวมถึงแหล่ ง ความรู ้น่ า สนใจที่ เ ราคั ด สรรมาเพื่อ
คุ ณ ครู โ ดยเฉพาะ พร้อมแล้ ว เลื่อนลงไปอ่ า นกั น ได้ เ ลยครับ
ขอบคุณครับ คุณครู !
ที่ชว่ ยกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนทุนเสมอภาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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เข้าใจบทบาท
ของเทคโนโลยีการศึกษา
่
่
ในวันทีคนทัวโลกต้องอยู่บ้าน

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ COVID-19 เป็็นบททดสอบสำำ�คััญสำำ�หรัับ
เราทุุ ก คน เมื่่� อ สถาบัั น การศึึกษาในประเทศไทย ต้้องเลื่่� อ นเปิิ ด ภาคเรีีย น
ออกไปเป็็น 1 กรกฎาคม 2563 จึึงตามมาด้้วยคำำ �ถ ามมากมายเกี่่� ย วกัั บ
การเรีี ย นการสอนทางไกล ในวัั น ที่่� เ ด็็ ก ๆ ต้้องแยกกัั น เรีีย นรู้้� อยู่่�แต่่ ใ นบ้้าน
กสศ. ไม่่นิ่่�งนอนใจ เพราะรู้้�ดีีว่่าวิิกฤตครั้้�งนี้้�อาจย่่อมส่่งผลกระทบต่่อคุุณครูู
และนัักเรีียนทุุนเสมอภาคไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง ไม่่ว่า่ จะเป็็นอุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์
อย่่างคอมพิิวเตอร์์หรืือแท็็บเล็็ตที่่�เชื่่�อมต่่ออิินเทอร์์เน็็ต ซึ่่�งตามมาด้้วยค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�บางครอบครััวไม่่สามารถจััดหาได้้ หรืือที่่�พักั อาศััยไม่่พร้้อมสำำ�หรัับการเรีียนรู้้�
อย่่างมีีสมาธิิ ช่่องว่่างของเทคโนโลยีีที่่�ยังั ไม่่สามารถทดแทนการเรีียนการสอน
ในห้้องเรีียนได้้ อาจทำำ�ให้้นัักเรีียนบางคนไม่่เข้้าใจบทเรีียน หมดความสนใจ
ในการเรีียนได้้ง่่ายขึ้้�น ยัังไม่่นัับความเปราะบางทางเศรษฐกิิจ ของครอบครััว
ที่่�มีีรายได้้น้้อย ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้นัักเรีียนหลุุดออกจากระบบการศึึกษามากขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตามนัับเป็็นโอกาสดีีที่่�ทุุกฝ่่ายจะได้้พััฒนากรอบวิิธีีคิิด เพื่่�อปรับั ตััว
ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�ไม่่ปกติิซึ่�ง่ อาจจะส่่งผลดีีต่่อรููปแบบการเรีียนรู้้�บางอย่่าง
ในอนาคตต่่อไป เราจึึงถอดบทเรีียนสั้้�นๆ จากหลายประเทศมาเป็็นแนวทาง
หลัักๆ ดัังนี้้�

01
เข้้าใจเทคโนโลยีี
คุณครูจ�ำเป็นต้องฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมส�ำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
รวมถึงการประชุม และออกแบบสื่อการเรีย นการสอนใหม่ ใ ห้เ หมาะสมกั บ
บริบทการใช้ชีวิตของคนในแต่ละชุมชน โดยเทคโนโลยีไม่จ�ำเป็นต้องพึ่ ง พา
อินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเสมอไป อาจจะเป็นการโทรศัพท์ วิทยุชุ มช น หรือ
สิ่ ง พิ ม พ์ ต่า งๆ ที่มี อ ยู่ แ ล้ ว ในชุ มช นก็ ไ ด้ เ ช่น กั น

02
สื่่� อสารกัับผู้้�ปกครอง
เมื่่�อบ้้านกลายเป็็นห้้องเรีียนจำำ�เป็็น ผู้้�ปกครองจึึงเป็็นอีีกหนึ่่� งตััวแปรสำำ�คััญ
ที่่�จะช่่วยคุุณครููส่ง่ เสริิมการเรีียนรู้้�ให้้แก่่นักั เรีียนได้้ การสื่่�อสารให้้ผู้้�ปกครองเข้้าใจ
ข้้อจำำ�กััดหรืือกระบวนการทำำ�งาน รวมทั้้�งความร่่วมมืือที่่�ทางโรงเรีียนต้้องการ
อาจมีี การเวีี ย นส่่ง สื่่�อ การเรีีย นรู้้�ไ ปตามบ้้านเพิ่่� ม เติิ ม หรืือให้้คำำ�ปรึึกษาแก่่
ผู้้� ป กครองเกี่่� ย วกัั บ การจัั ด การเรีีย นรู้้�ที่่� บ้้ านอย่่ า งมีี ป ระสิิ ทธิิ ภาพ

03
ผสมผสาน
เนื่่�องจากเด็็กในวััยอนุุบาลและประถมศึึกษา จำำ�เป็็นต้้องมีีการฝึึกทัักษะทางกาย
ควบคู่่�ไปกัับเนื้้�อหาความรู้้�ด้้วย รวมถึึงข้้อจำำ�กััดด้้านเทคโนโลยีีดัังที่่� ได้้กล่่าว
มาข้้างต้้น ตามมุุมมองของผศ.อรรถพล อนัันตวรสกุุล ผู้้�อำ�ำ นวยการศููนย์์วิิจััย
และพััฒนาการศึึกษาเพื่่�อการพััฒนาที่่� ยั่่�งยืืน คณะครุุ ศาสตร์์ จุุ ฬาลงกรณ์์มหาวิิ ทยาลัั ย ประเมิินว่่า ในทางปฏิิ บััติิแล้้วอาจต้้องใช้้ช่่องทางอื่่� นที่่� ไม่่ใช่่
ออนไลน์์เข้้ามาร่่วมด้้วยเพื่่�อให้้ตรงกัับความต้้องการของเด็็กและโรงเรีียนใน
แต่่ละพื้้�นที่่�ได้้อย่่างแท้้จริิง
อ่่านบทความฉบัับเต็็ม
01

เปิ ดโมเดล
‘‘Remote Learning”
ปรั บการเรี ยนการสอน
รั บ COVID-19

02

เมื่ อไวรั สโควิ ด-19
กำ �ลั งพลิ กโฉม
ระบบการศึ กษาโลก

คู่่�มืือแนวทางปฏิิบััติิ
สำำ �หรัับสถานศึึ กษาในช่่วงโควิิด

ประโยคคำ�ถาม?
แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์สำ�หรับคัดกรอง
นั กเรียนยากจน มีประโยชน์ ต่อการทำ�งานอื่นๆ
ของคุณครูในด้านไหนมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร
ส่ งคำ �ตอบผ่ านแบบฟอร์ มนี้

กสศ. จะคั ด เลือกความคิ ด เห็ น ที่ น่ า สนใจไปเผยแพร่ใ นสื่อต่ า งๆ ของ กสศ. ต่ อ ไป
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เทคโนโลยีเพืออนาคต
ของนั กเรียนทุนเสมอภาค

ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ทางตรงหรือทางอ้อม เราต่างก็ต้องมีส่วนเกี่ ยวข้อง
กับเทคโนโลยีกันทุกคน อาชีพครูก็เช่นเดียวกัน เพราะไม่ใช่เพียงการติดตาม
ข่าวสารบนโลกออนไลน์เท่านั้น แต่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทส�ำคัญที่ชว่ ย
ท�ำให้คณ
ุ ครูพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบการเรียนออนไลน์ หรือที่
คุณครูรู ้จักกันดีในชื่อของ PLC การจัดท�ำรายงาน พิมพ์เอกสาร หรือแม้แต่
การคิดคะแนนสอบ โปรแกรมต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ก็ชว่ ยท�ำให้ประหยัดเวลา
ไปได้มาก รวมถึงระบบข้อมูลสารสนเทศที่ กสศ. ได้จัดท�ำขึ้นเพื่อช่วยให้คณ
ุ ครู
ด�ำเนินการคัดกรอง ติดตามดูแลนักเรียนทุนเสมอภาคเป็นรายบุคคลได้อย่าง
ถูกต้องแม่นย�ำ
เมื่่�อได้้ยิินคำำ�ว่่าระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศนั้้�น อาจจะรู้้�สึึกว่่าเป็็นเรื่่�องไกลตััว
แต่่จริงิ ๆ แล้้วมัันคืือการนำำ�อุุปกรณ์์หรืือวิิธีกี ารใดๆ มาใช้้สำำ�หรัับจััดเก็็บข้้อมููล
จััดการ เผยแพร่่อย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ เราอยากให้้คุุณครููมองว่่านี่่�คืือเครื่่�องมืือ
หนึ่่�งที่่�ช่ว่ ยให้้การสานต่่อความฝัันของนัักเรีียนทุุนเสมอภาคเกิิดขึ้้�นได้้จริิง และ
กล้้าเปิิดใจเรีียนรู้้�ไปพร้้อมกััน

ฐานข้้อมููลช่่วยแก้้ปััญหา
ความเหลื่่�อมล้ำำ�ของประเทศไทย
iSEE (Information System for Equitable Education)
ฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ที่่�กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา จััดทำำ�ขึ้�น้ เพื่่�อ
บัันทึึกข้้อมููลของเด็็กและเยาวชนเป็็นรายบุุคคล โดยเชื่่�อมโยงกัับเลขประจำำ�ตััว
13 หลััก เข้้ากัับฐานข้้อมููลขนาดใหญ่่ของรััฐ มากถึึง 6 กระทรวง ร่่วมกัับการ
ปัักหมุุดข้้อมููลที่่� อยู่่�อาศััยจากระบบสารสนเทศทางภููมิิศาสตร์์ (GIS) จึึงช่่วย
ทำำ�ให้้รััฐสามารถติิดตามคุุณภาพชีีวิิตด้้านต่่างๆ ของเด็็กและเยาวชนได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิภิ าพ
ข้้อมูู ล ที่่� คุุณ ครูู ไ ด้้มีี ส่่ว นร่่ว มในการคัั ด กรองเข้้าสู่่�ระบบระหว่่า งการทำำ� แบบ
และการบัันทึึกข้้อมููลการมาเรีียน ข้้อมููลน้ำำ�หนััก ส่่วนสููงของเด็็กในแต่่ละภาคเรีียน
ล้้วนแต่่จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการติิดตามข้้อมููลของพวกเขาอย่่าต่่อเนื่่�องผ่่านระบบ
ที่่�ใช้้งานผ่่านอุุปกรณ์์ต่า่ งๆ ได้้อย่่างง่่ายดาย เลืือกแสดงผลได้้ในรููปแบบกราฟิิก
และตารางข้้อมููลสถิิติิ โดยติิดตามต่่อเนื่่�องจนสำำ�เร็็จการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน 15 ปีี

แผนที่่�แสดงร้้อยละจำำ�นวนนัั กเรีียนยากจน
จากนัั กเรีียนทั้้�งหมดรายจัังหวััด
0%-10%

10%-20%

20%-30%

30%+

ติ ดตามข้ อมู ลเพิ่ มเติ ม
isee.eef.or.th

ขั้้น
� ตอนเปิิดใจเรีียนรู้้�
เมื่อถึงเวลาต้องเดินหน้าท�ำงานระบบสารสนเทศด้วยตนเอง คุณครูหลายคน
อาจรูส้ กึ ไม่มั่นใจ หรือเป็นกังวลกับอุปกรณ์แปลกตา ชื่อเรียกแปลกหูท่ีไม่ค้นุ
เคย เราจึงมีขั้นตอนง่ายๆ ที่อยากชวนคุณครมาเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน

ปรึึกษาผู้้�รู้้�
การเปิิ ด ใจยอมรัับ ความไม่่ รู้้ �ข องตัั ว เองเป็็ น ก้้าวสำำ�คัั ญ ที่่� จ ะทำำ� ให้้เราเริ่่�มต้้ น
เรีียนรู้้� หากหาข้้อมููลจากคู่่�มืือที่่� เกี่่� ยวข้้องกัับระบบด้้วยตััวเองแล้้วยัังไม่่ได้้ผล
ก็็ต้้องใช้้โอกาสนี้้�ปรึึกษาเพื่่�อนครููที่่�เคยมีีประสบการณ์์ทำ�ำ งานระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศมาก่่ อ น หรืือคุุ ณ ครูู รุ่่�น ใหม่่ เ พิ่่� ง จบจากรั้้�ว มหาวิิ ท ยาลัั ย แม้้จะ
ประสบการณ์์ไม่่มาก แต่่รับั รองว่่าความคล่่องแคล่่วด้้านเทคโนโลยีีนั้้น� พวกเขา
รัับมืือไหว

จััดระบบข้้อมููล
เมื่่�อต้้องใช้้งานคอมพิิวเตอร์์ หรืือแอปพลิิเคชัันต่่างๆ คุุณครููอาจจะสัับสนหรืือ
กลััวทำำ�ผิิดพลาด สิ่่�งที่่� จะช่่วยได้้ดีีก็็คืือการวางแผนที่่� ดีี ตั้้�งแต่่การจััด ระบบ
การทำำ�งานอย่่างเป็็นระเบีียบเรีียบร้้อย เตรีียมข้้อมููลของนัักเรีียนให้้พร้้อม
ตั้้�งชื่่�อภาพ ชื่่�อเอกสารในแต่่ละโครงการอย่่างเป็็นระเบีียบ เหมืือนการจััดบ้้าน
ให้้แต่่ละห้้องมีีหน้้าที่่�ของตััวเองที่่�แตกต่่างกััน เพีียงเท่่านี้้�ก็็ช่ว่ ยลดความวุ่่�นวาย
ในการทำำ�งานได้้เป็็นอย่่างมาก

ฝึึกฝนด้้วยตััวเอง
คงไม่่มีอี ะไรจะดีีไปกว่่าการลงมืือทำำ�เป็็นด้้วยตััวของตััวเอง ดัังนั้้�น เราจึึงอยาก
ให้้คุุณครููได้้ฝึึกฝน จะนั่่�งทำำ�พร้้อมเปิิดคู่่�มืือ หรืือชวนครููคนอื่่�นๆ มาซ้้อมไปด้้วย
กัันก็็ยัังได้้ เพื่่�อให้้เราเข้้าใจกลไกการทำำ�งานของแต่่ละระบบที่่�อาจจะมีีพื้้�นฐาน
คล้้ายคลึึงกััน แต่่มีบ
ี างจุุ ดที่่�เหมืือนกัันไปหมดเลยเสีียทีีเดีียว เมื่่�อเคยได้้ทดลอง
ทำำ�ครั้้�งหนึ่่�งแล้้วเชื่่�อว่า่ ครั้้�งต่่อๆ ไปก็็จะยิ่่ง� ทำำ�ได้้ดีีขึ้�น้ แน่่นอน

ศััพท์์ควรรู้้�
USERNAME

ชื่่�อผู้้ใ� ช้้

ชื่่�อสั้้�นๆ ที่่� จะปรากฏในเว็็บไซต์์นั้้�นๆ ใช้้สำำ�หรัับลงชื่่�อเข้้า
ระบบ แต่่ละเว็็บไซต์์ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเป็็นชื่่�อเดีียวกััน

PASSWORD

รหััสผ่่าน

ตััวเลขหรืือตััวหนัังสืือที่่�ใช้้ควบคู่่�กัับชื่่�อผู้้ใ� ช้้เสมอ ไม่่ควรเปิิด
เผยให้้ใครรู้้� หากกลััวจำำ�ไม่่ได้้ ควรหาที่่�จดที่่�ปลอดภััย และ
จำำ�ได้้เสมอว่่าตััวเองจดไว้้ที่่�ไหน

Email

อีีเมล

ระบบการจดหมายที่่�ส่ง่ ผ่่านอิินเทอร์์เน็็ต มีีหลายผู้้�ให้้บริิการ
ส่่วนมากนิิยมใช้้ gmail.com, hotmail.com

Log in/Log out

ล็็อกอิิน/ล็็อกเอาต์์

การลงชื่่�อเข้้าใช้้ระบบ การลงชื่่�อออกจากระบบ เป็็นสิ่่�ง
สำำ�คััญที่่� ต้้องตรวจตราอย่่างรอบคอบ โดยเฉพาะเมื่่�อใช้้
อุุปกรณ์์ส่ว่ นรวม ต้้องลงชื่่�อออกทุุกครั้้�งหลัังเลิิกใช้้งาน

Link

ลิิงก์์

ที่่�อยู่่�ของเว็็บไซต์์ มีีชื่�อ่ แตกต่่างกัันไป พิิมพ์ล์ งในช่่องค้้นหา
เมื่่�อต้้องการเข้้าสู่่�เว็็บไซต์์ต่า่ งๆ

QR CODE

คิิวอาร์์โค้้ด

สััญลัักษณ์์ที่่�ใช้้สำำ�หรัับเชื่่�อมต่่อไปยัังเว็็บไซต์์ สร้้างขึ้้�นมา
จากลิิงก์์ที่่�แตกต่่างกััน เมื่่�อใช้้โทรศััพท์์มืือถืือสแกน ก็็จะเปิิด
เว็็บไซต์์นั้้น� ขึ้้�นมาได้้

File

ไฟล์์

ชิ้้น� งานที่่� ปรากฏในคอมพิิวเตอร์์ มีีได้้หลายรููปแบบ ทั้้�ง
เอกสาร ภาพถ่่าย วิิดีีโอ เสีียง ฯลฯ การตั้้�งชื่่�อให้้เข้้าใจง่่าย
จััดเก็็บเป็็นระเบีียบจะช่่วยให้้ค้้นหาไฟล์์ได้้ง่่ายขึ้้�น

Folder

โฟลเดอร์์

เปรีียบได้้กัับแฟ้้มเอกสารที่่�เก็็บชิ้้น� งานต่่างๆ เข้้าไว้้ด้้วยกััน

Download

ดาวน์์โหลด

การทำำ�ให้้ไฟล์์บนเว็็บไซต์์ หรืืออีีเมลเข้้ามาอยู่่�ในอุุปกรณ์์ที่่�
เรากำำ�ลัังใช้้งาน ถ้้าไฟล์์มีขี นาดใหญ่่มากจะใช้้เวลานาน

Upload

อััปโหลด

การทำำ�ให้้ไฟล์์ในอุุปกรณ์์ที่่� เรากำำ�ลัังใช้้งาน ขึ้้�นไปอยู่่�บน
เว็็บไซต์์ หรืืออีีเมล ถ้้าไฟล์์มีขี นาดใหญ่่มากจะใช้้เวลานาน

Interview

Lesson Learned

Update

Case Study

คุยกับคุณครู

ครูพีช
เกรียงไกร นครพงศ์
เปลี่่�ยนแปลงอนาคตนัั กเรีียนทุุนเสมอภาค
ให้้ก้้าวไกลกัับการเปิิดใจรัับเทคโนโลยีี

ครููพีชี -เกรีียงไกร นครพงศ์์ คืือหนึ่่�งตััวอย่่างของครููที่่�มอง
เห็็นความเปลี่่� ยนแปลงของโลกยุุคใหม่่และกล้้าที่่� จะคว้้า
โอกาสในการเรีียนรู้้�การใช้้เทคโนโลยีี เพื่่�อช่่วยเหลืือดููแล
นัักเรีียนทุุนเสมอภาค โรงเรีียนรััตนราษฎร์์บำ�รุ
ำ ุง จัังหวััด
ราชบุุรี ี สู่่�อนาคตที่่�แตกต่่างไปจากเดิิม

ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถย่อโลกทัง้ ใบใหล้ งมาอยูใ่ นหนา้ จอสีเ่ หลีย่ มขนาดไม่ใหญ่
ไปกว่าฝ่ามือมากนัก เชื่อมโยงข้อมูลและผูค้ นเขา้ หากันไดง้ า่ ยเพียงปลายนิว้ จิ้ม
การเปิิดใจรัับและปรัับตััวเพื่่�อเรีียนรู้้�ทำ�ำ ความเข้้าใจเทคโนโลยีีจึึงเป็็นประตููสู่่�โอกาสบาน
หนึ่่� งที่่� จะพานัักเรีียนทุุนเสมอภาคไปพบกัับความเป็็นไปได้้ใหม่่ๆ ในอนาคต

เพิ่มเส้นทางความเป็นไปได้ทางอาชีพ
เพราะเป็็นครููแนะแนวที่่�ตระหนัักในเรื่่�องความเปลี่่�ยนแปลงของโลกที่่�รวดเร็็วและ
มีีผลรุุนแรง ในไม่่ช้้าเทคโนโลยีีจะเข้้ามามีีบทบาทสำำ�คัญ
ั กัับมนุุษย์์มากกว่่าที่่�เคย
ครูู พีี ชจึึ งอยากจะให้้เด็็ ก ได้้เรีีย นรู้้�เ รื่่�อ งการใช้้เทคโนโลยีี ใ ห้้เป็็ น ประโยชน์์
นอกเหนืือจากการใช้้โซเชีียลมีีเดีีย เพื่่�อสร้้างความบัันเทิิงเท่่านั้้�น แต่่เด็็กสามารถ
สร้้างรายได้้จากเทคโนโลยีีและสื่่�อออนไลน์์ที่่�พวกเขาสนใจอยู่่�แล้้ว โดยใส่่ความรู้้�
เสริมแนวคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจว่า เทคโนโลยีไม่ใช่แค่การเล่นเพื่อฆ่าเวลา
แต่่ สามารถใช้้ให้้เกิิ ดประโยชน์์มากกว่่าที่่� คิิด และนำำ�มาประกอบเป็็นอาชีีพ
ในอนาคตได้้
โรงเรีียนรััตนราษฎร์์บำำ�รุุง จัังหวััดราชบุุรีี

“แนวคิิดในการจััดกิิจกรรมพััฒนาทัักษะชีีวิิต ทัักษะอาชีีพ โดยนำำ�ความรู้้�เรื่่�องเทคโนโลยีี
ไปพััฒนานัักเรีียนเกิิดจากความต้้องการที่่�จะให้้นัักเรีียนเข้้าใจ รู้้�เท่่าทัันและปรัับตััวรับั
กัับเทคโนโลยีีให้้มากขึ้้�น และอยากให้้นัักเรีียนเกิิดแรงบัันดาลใจเรื่่�องการนำำ�เทคโนโลยีี
ไปต่่อยอดเป็็นอาชีีพในอนาคตได้้

”

เราเชื่่�อว่่าเด็็กทุุกคนใช้ ้โซเชีียลมีีเดีีย ให้้เกิิดประโยชน์์ ได้้
จึึงเชิิญวิิทยากรที่่�มีีความรู้้� ความสามารถด้้านนี้้� มาอธิิ บาย
ว่่าเทคโนโลยีีจะแปลงเป็็นอาชีีพได้้อย่่างไรบ้้าง

”

“เรานำำ�อาชีีพที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเทคโนโลยีีที่่�เด็็กๆ สนใจและอยู่่�ใกล้้ตััวเด็็กมาอบรม เพื่่�อให้้ไป
ต่่ อยอดความคิิดตััวเองว่่า ในอนาคตข้้างหน้้าจะไปประกอบอาชีีพอะไรได้้บ้้าง เช่่น
การเปิิดเพจขายของออนไลน์์ ยููทูเู บอร์์ อาชีีพนัักแคสต์์เกม เป็็นต้้น ซึ่่ง� เรื่่�องการต่่อยอด
ก็็ขึ้�น้ อยู่่�กัับนัักเรีียนแต่่ละคนว่่าจะนำำ�เอาแนวคิิด เอาความรู้้�เหล่่านี้้�ไปต่่อยอดอาชีีพใน
อนาคตอย่่างไร นอกจากขึ้้�นอยู่่�กัับบุุคคล ก็็ขึ้�้นอยู่่�กัับสภาพแวดล้้อมด้้วย ตอนนี้้�จึึง
ได้้ทำำ�เพจ ‘ครููพีีช ครููแนะแนว’ แชร์์ข่่าวสารหรืือความรู้้�ที่่�น่่าสนใจและเป็็นประโยชน์์
ให้้นักั เรีียนติิดตาม เพื่�อ่ เป็็นการปรัับสภาพแวดล้้อมเข้้าไปในตััวของนัักเรีียน เขาก็็จะได้้เห็็น
ได้้ซึึมซัับทุุกวััน ก็็อาจจะเกิิดแรงบัันดาลใจในอนาคตข้้างหน้้าได้้”
แม้้ว่่ากิิจกรรมพััฒนาทัักษะนี้้�จะเพิ่่ง� เริ่่ม� ทำำ�ได้้ไม่่นานนััก แต่่ครููพีชก็
ี ็เล่่าให้้ฟัังถึึง
ผลลััพธ์์และพััฒนาการที่่�ดีีของการจััดกิิจกรรมว่่า เด็็กๆ มีีทั้้�งความรู้้� ความเข้้าใจ
ในการใช้้เทคโนโลยีีให้้เกิิดประโยชน์์มากขึ้้�น และยัังเกิิดมุุมมองและแรงบัันดาล
ใจเรื่่�องเป้้าหมายอาชีีพในอนาคตข้้างหน้้าอย่่างกว้้างขวางขึ้้�น

”

อย่่างตอนนี้้� เราเห็็นได้้ชััดเลย เมื่่�อเกิิดสถานการณ์์ โควิิดระบาด
เด็็กจะมองเห็็นแล้้วว่่าถ้้าเราขายของหน้้าร้้าน ร้้านก็็จะต้้องปิิด
แต่่ถ้้าขายของออนไลน์์ เขาไม่่ต้้องมีีหน้้าร้้านก็็ได้้
แต่่ว่่าใช้้เทคโนโลยีีทำำ�เรื่่�องการโฆษณาอย่่างไรให้้คนรู้้�จัักเขา

”

“ก็็ เ อาไปต่่ อ ยอด บางคนขายอุุ ป กรณ์์ ต่่ า งๆ หรืือ ว่่ า บางคนก็็ เป็็ น นัั ก แคสต์์ เ กม
เขาเล่่นเกมออนไลน์์ให้้เพื่่�อนในเฟซบุ๊๊�กดููแล้้วก็็เริ่่ม� มีีคนติิดตาม เร็็วๆ นี้้�ก็็คงได้้เปิิด
ช่่องยููทููบ เป็็นช่่องทางสร้้างรายได้้เข้้ามา”
การเรีียนการสอนในยุุคดิิจิิตััลจึึงเป็็นทั้้�งโอกาสและความท้้าทายต่่อครููที่่�จะต้้อง
เปิิดใจรัับความเป็็นไปได้้ใหม่่ๆ ที่่�อาจจะยัังไม่่เคยจิินตนาการถึงึ เรีียนรู้้�และปรัับตััว
ให้้เท่่าทัันความเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตที่่�แตกต่่างจากเคย และร่่วมแก้้โจทย์์สำ�คั
ำ ญ
ั
ว่่าจะทำำ�อย่า่ งไร เพื่่�อพัฒ
ั นาทัักษะนัักเรีียนให้้สอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงของ
เทคโนโลยีีและธุุรกิิจใหม่่ๆ ที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคต

ลดความเหลื่อมล้�ำทางการศึกษา
การดำำ�เนิินงานภายใต้้โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนยากจนพิิเศษแบบมีีเงื่่�อนไข
(Conditional Cash Transfer: CCT) เป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บข้้อมููล คััดกรอง
นัักเรีียนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือ และติิ ดตามผลและพััฒนาการของพวกเขา
ให้้ได้้รัับ การสนัับสนุุนเงิิ นอุุดหนุุนเพื่่�อบรรเทาความเดืือดร้้อน และลดความ
เสี่่�ยงการหลุุดออกนอกระบบ โดยเกิิดผลลััพธ์์ตรงกัับกลุ่่�มเป้้าหมายมากที่่�สุุด
ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่� จะลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ทางการศึึกษาในอนาคต
ครููซึ่ง�่ ถืือเป็็นกำำ�ลังั สำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยเหลืือนัักเรีียนยากจนและด้้อยโอกาสที่่�ต้้องการ
ความช่่วยเหลืือ ผ่่านการสำำ�รวจเชิิงลึึกและบัันทึึกข้้อมููลรายบุุคคล กสศ. จึึง
พยายามพััฒนาระบบการคััดกรองให้้รองรัับการใช้้งานเทคโนโลยีีที่่�สามารถ
ใช้้งานได้้อย่่างสะดวกมากที่่�สุุด ในฐานะครููแอดมิินประจำำ�โรงเรีียนที่่�ทำำ�หน้้าที่่�
มาตั้้�งแต่่เริ่่ม� โครงการ ครูู พีีชได้้แบ่่งปัันวิิธีีการทำำ�งานในระบบคััดกรองของ
โรงเรีียนรััตนราษฎร์์บำ�รุ
ำ ุง ที่่�มีจำี �ำ นวนนัักเรีียนมากกว่่า 2,700 คนว่่า ใช้้วิิธีเี น้้น
ที่่�การประสานงาน พููดคุุยรายละเอีียดการทำำ�งานของครููแต่่ละส่่วนให้้ชััดเจน ก็็
จะทำำ�ให้้การคััดกรองนัักเรีียนทำำ�ได้้อย่่างคล่่องตััว

”

การทำำ�งานจะเน้้ นที่่�การประสานงานกัับครูู ที่่�ปรึึกษา
ทุุกภาคเรีียนจะมีีการประชุุ ม พูู ดคุุย แจกแจงแนวทาง
ต่่างๆ ที่่�กสศ. ได้้วางระเบีียบไว้้

”
“รวมถึึงวิิธีีการเข้้าไปทำำ�งานในระบบ CCT ว่่ามีีขั้้�นตอนอย่่างไรให้้เข้้าใจก่่อนการลงมืือ
ปฏิิบััติิงานก็็จะทำำ�ให้้งานของครููแอดมิินทำำ�งานสะดวกยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ต้้องรัับภาระของครููที่่�
ต้้องเข้้าไปคััดกรองแต่่ละห้้องเรีียน ในส่่วนของการคััดเลืือกเด็็กที่่�เข้้าเงื่่�อนไขนัักเรีียน
ทุุนเสมอภาคครููที่่�ปรึึกษาซึ่่ง� ใกล้้ชิิดกัับเด็็กและมีีหน้้าที่่�เยี่่�ยมบ้้านนัักเรีียนทุุกคนอยู่่�แล้้ว
ได้้เห็็นสภาพความเป็็นอยู่่�ของเด็็กและได้้พููดคุุยกัับผู้้�ปกครอง ให้้ช่ว่ ยดููแลในการเก็็บ
ข้้อมููล ทั้้�งเรื่่�องรายได้้ครััวเรืือน การถ่่ายภาพที่่�อยู่่�อาศััย และอื่่�นๆ เพื่� ่อเป็็นการคััดกรอง
นัักเรีียนไปในตััว”

ครููพีชยั
ี งั เสริิมอีกี ด้้วยว่่า “การใช้้แอปพลิิเคชัันระบบคััดกรองนัักเรีียนในโทรศััพท์มื์ อื ถืือ
เมื่่�อไปออกพื้้� นที่่� ทำำ�ให้้การกรอกข้้อมููลและการอััปโหลดรููปภาพในระบบทำำ�ได้้สะดวก
มากขึ้้�น รวมถึึงการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารทางโซเชีียลมีีเดีียของกสศ. ทั้้�งเฟซบุ๊๊�ก และ
กลุ่่�มไลน์์อยู่่�เสมอ เทคโนโลยีีส่่วนนี้้�ถืือว่่าเป็็นประโยชน์์ที่่�ช่ว่ ยให้้ครููทำำ�งานได้้คล่่องตััว
และลดเวลาการทำำ�งานของครููลง”
อย่่างไรก็็ตามครููพีชี ได้้ส่่งเสีียงสะท้้อนจากการใช้้งานระบบคััดกรอง เรื่่�องความ
เสถีียรของระบบในช่่วงที่่�มีคี รููจำ�ำ นวนมากใช้้งานระบบพร้้อมๆ กััน ทำำ�ให้้ครููบางท่่าน
ไม่่สามารถเข้้าไปกรอกข้้อมููลได้้ ในฐานะครููแอดมิินจึึงคอยช่่วยเข้้าไปตรวจสอบ
และแก้้ไขข้้อมููลที่่� ขาดหายหรืือผิิดพลาด ครููพีีชมองว่่า โรงเรีียนแต่่ละแห่่ง
มัักมีีการโยกย้้ายครููอยู่่�เสมอ ครููใหม่่ที่่�เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�อาจทำำ�งานได้้ไม่่ต่่อเนื่่�อง
การกระจายเวทีี อ บรมสัั มม นาวิิ ธีี การใช้้คู่่�มืือและระบบคัั ด กรองให้้มากขึ้้� น
น่่าจะเป็็นตััวช่่วยสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้การใช้้งานระบบเป็็นไปได้้อย่่างราบรื่่�นยิ่่ง� ขึ้้�น

กระจายโอกาสในชีวต
ิ
แม้ว่าจะต้องทุ่มก�ำลั งถางพงหญ้าแห่งปัญหาและอุปสรรคที่ ขวางเส้นทางสู่
อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมของนักเรียนทุนเสมอภาค แต่ครู พีชก็เชื่อว่า ทุกภาค
ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับก�ำลังมาถูกทางในการจะช่วยขยายโอกาสในอนาคตของ
เด็กให้มีความรู ้ ความสามารถติดตัวไป เพื่อพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้น

“โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนแบบมีีเงื่่�อนไขเป็็นโครงการที่่�ดีีมากๆ เพราะได้้ช่ว่ ยเหลืือ
เด็็กโดยตรง เด็็กได้้รับั เงิินจริิงๆ โดยเฉพาะกิิจกรรมพััฒนาทัักษะคิิดว่่ามาถููกทางแล้้ว
เนื่่�องจากหลายคนอาจจะมุ่่�งเป้้าไปว่่าต้้องเรีียนให้้ได้้เกรดสููงๆ อย่่างเดีียว แต่่เรามีี
ตััวเลืือกเรื่่�องการพััฒนาอาชีีพว่่า เมื่่�อเด็็กได้้เรีียนรู้้�แล้้วจะนำำ�ความรู้้�และทัักษะไปใช้้
ในอนาคตข้้างหน้้า สร้้างรายได้้ให้้ตัวั เอง ถืือว่่าเป็็นโครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ และอยากให้้
กสศ. ได้้สานต่่อและพััฒนาปรัับปรุุงให้้โครงการนี้้�ดีขึ้ี �น้ เรื่่�อยๆ เพื่� อ่ ให้้พวกเขาได้้มีโี อกาส
ทางการศึึกษา มีีโอกาสในชีีวิิตมากขึ้้�น ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั คืือ ทำำ�ให้้นักั เรีียนมีีไฟ มีีแรงบัันดาลใจเล็็กๆ
ว่่าในสัังคมยัังมีีคนที่่�มองเห็็นและสนัับสนุุนพวกเขาแม้้ว่า่ จะอยู่่�ห่่างไกลโอกาสแค่่ไหนก็็ตาม”

วิธีคิดแบบครูพีช

เปิดใจรับความเป็นไปได ้ใหม่ๆ
ในฐานะครู ท่ต
ี ระหนักในความเปลี่ ยนแปลงของโลก
อนาคต ครูพชี เปิดใจรับความเป็นไปได้ทางอาชีพใหม่ๆ
ของเด็กรุน่ หลัง ไม่มองว่าสื่อออนไลน์ท่ีเด็กสนใจเป็น
เรื่องไรส้ าระ แต่ปรับมุมมองว่าสามารถจับมาใช้เรียนรู ้
และใช้ประโยชน์จากมันได้

ปรับสภาพแวดล้อม
ครูู พีี ช ใช้้การสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่� เ อื้้� อให้้เกิิ ด การ
ซึึมซัับการเรีียนรู้้�เข้้าไปในชีีวิิตของนัักเรีียน ผ่่านการ
ใช้้สื่่�อที่่�พวกเขาคุ้้�นเคย ทำำ�ให้้ได้้เห็็นผ่่านตาทุุกๆ วััน
เช่่นการเปิิดเพจ ‘ครููพีชี ครููแนะแนว’ เป็็นพื้้�นที่่�ให้้เด็็กได้้
ติิดตามข้้อมููลและบทเรีียนออนไลน์์ และยัังช่่วยสร้้าง
ทัักษะการเรีียนรู้้�และการปรัับตััวให้้พวกเขาสามารถ
พััฒนาความรู้้�ได้้ด้้วยตััวเอง

Lesson
Learned

Update

Case Study

Interview

เรียนอย่างครู

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

เทคโนโลยีีสามารถกลาย
เป็็น ‘‘ปีีก” พาโลกการศึึกษา
บิินไปได้ ้ไกลและรวดเร็็ว
กว่่าที่่�เคย -หากเพีียงเรา
ยอมรัับมััน
- Jenny Arledge ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยและความพร้อมด้านอาชีพ

”

แนะน�ำสื่อย่อยง่ายที่จะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เติมแรงบันดาลใจให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในอนาคต
เพื่อเสริมศักยภาพการท�ำงานของครู ให้รับกับความเปลี่ยนแปลง

”
Creating Innovators :
คู่มือสร้างนั กนวัตกรรมเปลี่ยนโลก
เขียน: โทนี วากเนอร์
แปล: ดลพร รุจิรวงศ์
สำ�นักพิมพ์: Bookscape

หนัั ง สืือที่่� เ ล่่ า ถึึ ง เส้้นทางพัั ฒ นาความคิิ ด สร้้างสรรค์์
โดยเริ่่มต้้
� นตั้้� ง แต่่ ร ากฐานสำำ�คัั ญ อย่่ า งวิิ ธีี ก ารเลี้้� ย งดูู ใ น
ครอบครััว ต่่ อ ยอดสู่่�กระบวนการเรีีย นรู้้�ใ นโรงเรีีย น
สำำ� รวจเบื้้� อ งหลัั ง ความสำำ� เร็็จ ของนัั ก สร้้างสรรค์์ ทั่่� ว โลก
ก่่อนจะชวนให้้ผู้้�อ่า่ นไม่่ว่า่ จะเป็็นพ่่อแม่่ ครูู นัักการศึึกษา
นำำ�แนวทางไปประยุุกต์์ใช้้ในการปลููกฝัังความคิิด เนรมิิต
จิินตนาการให้้เด็็กๆ พร้้อมสำำ�หรัับอนาคต

October Sky (1999)
[credit: www.buzzfeed.com]

เรื่่�องราวของโฮเมอร์์ เด็็กหนุ่่�มในชนบทที่่�คนทั้้�งเมืืองล้้วนมีีอาชีีพทำำ�เหมืืองถ่่านหิิน
แต่่เขาไม่่ต้้องการเติิบโตขึ้้�นเพื่่�อไปทำำ�งานที่่�ต้้องสููดดมถ่่านหิินตลอดชีีวิติ จึึงใฝ่่ฝันั
ที่่�จะได้้รัับทุุนเรีียนต่่อมหาวิิทยาลััยและทะยานสู่่�ฟ้้าด้้วยการเป็็นนัักสร้้างจรวด
แม้้ว่่าครอบครััวจะยากจนและไม่่เห็็นด้้วย แต่่ก็็มีแี รงสนัับสนุุนจากครููที่่�ไม่่ดูดู าย
และไม่่ดูถูู กู ความฝัันของลููกศิิษย์์ หนัังแสดงให้้เห็็นความมุ่่�งมั่่�นต่่อความฝัันของ
เด็็กคนหนึ่่� งที่่� ต้้องการจะเปลี่่� ยนแปลงชีีวิิตตััวเองด้้วยหััวใจที่่� ใฝ่่เรีียนรู้้�และไม่่
เคยยอมแพ้้

Tomorrow is now
อั ป เดตความรู ้เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ท่ี
ก�ำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตของผู้คน
ไม่วา่ วงการใด ชวนคุยเรื่องนวัตกรรม
รอบตัวอย่างเข้าใจง่าย เพื่อตามให้
ทั น ความเปลี่ ย นแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี ท่จี ะส่ ง ผลต่ อช ี วิ ตทั้ ง ใน
ปัจจุบันและอนาคต

Educa
Educathai.com

แหล่งความรูเ้ กี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา น�ำเสนอแนวคิดและแนวโน้ม
ทิศทางการศึกษาตัวช่วยที่จะส่งเสริมการท�ำงานส�ำหรับครู ด้วยตัวอย่างจาก
โรงเรียนในประเทศต่างๆ เพื่อต่อยอดไอเดีย ร่วมพัฒนาห้องเรียน และเปลี่ยน
ระบบการศกึ ษาไทยไปดว้ ยกัน

02

เทคโนโลยีเพื่ออนาคต

แหล่งข้อมูล

เพื่อใช้งานระบบคัดกรอง
โรงเรียนสัดกัด สพฐ.
เว็บไซต์

แอปพลิเคชัน
Facebook

สังกัด สพฐ.
ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนสัดกัด อปท.
เว็บไซต์

Facebook

โรงเรียนสัดกัด ตชด.
เว็บไซต์

Facebook

สำ�นักบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

สังกัด อปท. และ ตชด.
คัดกรองทุนเสมอภาค

