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การบริหารจัดการเงิน
อุ ดหนุนนั กเรียนทุนเสมอภาค

คำำ�นำำ�

สารบััญ

สวััสดีีครัับ คุุณครูู!
	วารสารแบ่่งปััน แลกเปลี่่�ยน เรีียนรู้้� โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนแบบ
มีีเงื่่�อนไข: CCT เล่่มนี้้� จะชวนคุุณครููมาร่่วมเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับกระบวนการคิิด
หลัักในการบริิหารจััดการงบประมาณต่่างๆ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�เงิินอุุดหนุุน
ส่่วนของโรงเรีียนไปจััดกิิจกรรมพััฒนานัักเรีียนทุุนเสมอภาคได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ หรืือส่่งเสริิม สนัับสนุุนนัักเรีียนได้้อย่่างตรงตามความต้้องการ
เหมาะสมกัับบริิบทของแต่่ละโรงเรีียน แลกเปลี่่� ยนมุุมมองจากประสบการณ์์จริ งิ ของคุุณครูู เกี่่� ยวกัั บการดููแ ลฟูู มฟัั กนัั กเรีียนทุุน เสมอภาคให้้
เติิบโตไปพร้้อมพััฒนาทัักษะอย่่างรอบด้้าน ภายในเล่่มยังั อุุดมไปด้้วยสาระ
ความรู้้�มากมายที่่�พร้้อมช่ว่ ยให้้คุุณครููได้้เปิิดหูเู ปิิดตาผ่่านสื่่�อที่่�น่า่ สนใจ และ
เท่่าทัันองค์์ความรู้้�ดีีๆ ที่่� เกิิดขึ้�้นใหม่่ทุุกวััน

Update
ติิดตามข่่าวสาร

Case Study
กรณีีศึึกษา

Interview
คุุยกัับคุุณครูู

ขอบคุุณครัับ คุุณครูู!
ที่่�ช่ว่ ยกัันส่่งต่่อโอกาสทางการศึึกษาให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

Lesson Learned

เรีียนอย่่างครูู

Update

Case Study

ติิดตามข่่าวสาร

Interview

Lesson Learned

ถอดบทเรียน
จากกิจกรรมของกสศ.

จำำ�ได้้

ประเมิิน

สัังเคราะห์์

วิิเคราะห์์

เข้้าใจ

ทำำ�เป็็น

ปฏิิรููปการศึึกษาด้้วยความคิิด
ใช้้ ชีีวิิตเป็็ นตััวตั้้�ง
ศ.เกีี ย รติิ คุุ ณ นพ.ประเวศ วะสีี ราษฎรอาวุุ โ ส กล่่ า วปาฐกถาพิิ เ ศษ เรื่่�อ ง
“ชีีวิิ ต กำำ � พล วัั ช รพล ชี้้�ทิิ ศ ทางอนาคตประเทศไทย” ในงาน “๑๐๐ ปีี ชาตกาล
กำำ�พล วััชรพล” ที่่�สำ�นั
ำ กั งานหนัังสืือพิิมพ์ไ์ ทยรััฐ ได้้กล่่าวข้้อสัังเกตของตนเองไว้้
ได้้อย่่างน่่าสนใจว่่า ความพยายามปฏิิรููปการศึึกษาของประเทศไทยที่่�ผ่่านมา
ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ เพราะเป็็นการปฏิิรููปองค์์กรทางการศึึกษา แต่่ไม่่ปฏิิรููป
มโนทััศน์์ (Concept) จนทำำ�ให้้ประเทศไทยอ่่อนแอ การปฏิิรูป
ู การศึกึ ษาที่่�ได้้ผล
จึึงต้้องปฏิิรููปมโนธรรมเอาชีีวิิตสถานการณ์์จริงิ เป็็นตััวตั้้�ง ให้้นัักเรีียนได้้เรีียน
รู้้�จากชีีวิิต มองเห็็นความเชื่่�อมโยงกัั บเศรษฐกิิ จ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม สุุขภาพ
ประชาธิิปไตย จิิตใจ วััฒนธรรม
การเรีียนรู้้�นั้้น� แบ่่งได้้ถึึง 6 ระดัับ คุุณครููสามารถออกแบบให้้นัักเรีียนได้้ฝึึกฝน
ทัักษะเหล่่านี้้�เพิ่่�มขึ้�้นทีีละขั้้�นไปเรื่่�อยๆ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ความรู้้�ในห้้องเรีียนไป
หาเลี้้�ยงชีีพอย่่างสร้้างสรรค์์ และอยู่่�ร่่วมกัับผู้้�อื่� ่นในสัังคมได้้อย่่างปกติิสุุขได้้
ในอนาคต

อ่ านบทความฉบั บเต็ ม

ประโยคคำ�ถาม?
‘‘การบริหารจัดการเงินอุ ดหนุนในโรงเรียนของ
คุณครูเป็ นอย่างไร ต้องการความช่วยเหลือใดบ้าง
เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุ ดหนุนที่ได้รับจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา”
ส่ งคำ �ตอบผ่ านแบบฟอร์ มนี้
กสศ. จะคัดเลือกความคิดเห็นทีน่่ าสนใจไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป
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กรณีี ศึึกษา

การบริหารจัดการเงิน
อุ ดหนุนทุนเสมอภาค

เงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนทุุนเสมอภาค ส่่วนของโรงเรีียนมีีวััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อลดความ
เหลื่่�อมล้ำ�ท
ำ างการศึกึ ษาแก่่นักั เรีียนยากจนที่่�สุดุ ในระบบการศึกึ ษา จึึงมีีการกำำ�หนด
ให้้นำำ�เงิินเหล่่านี้้�ไปใช้้จ่่ายให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด และไม่่ซ้ำ�ซ้้อ
ำ นกัับเงิินอุุดหนุุน
อื่่�นๆ โดยกำำ�หนดให้้ใช้้เป็็นค่่าอาหารเช้้า สำำ�หรัับนัักเรีียนทุุนเสมอภาค ระดัับ
อนุุบาล-ประถมศึึกษา และอาหารเช้้า หรืืออาหารกลางวััน สำำ�หรัับนัักเรีียนทุุน
เสมอภาค ระดัับมััธยมศึึกษา รวมถึึงค่่าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับการจััดกิิจกรรมพััฒนา
นัักเรีียนทุุนเสมอภาค

แนวทางตััวอย่่างเพื่่�อสร้้าง
เงื่่�อนไขสำำ�คัญ
ั ให้้เกิิดขึ้้� นจริิง
ทบทวนความเข้้าใจ

ใช้้งบประมาณเป็็น
จุุดตั้้�งต้้น

ลำำ�ดัับความสำำ �คััญ

ก่่อนที่่�จะไปเริ่่มต้้
� นทำำ�แผนการใช้้จ่่ายเงิิน
(ก.001) เราอยากให้้คุุณครููได้้ทบทวน
ความรู้้� ความเข้้าใจเกี่่� ยวกัับหลัักการ
ในการใช้้งบประมาณโดยทั่่�วไปกัันก่่อน

ใช้้งบประมาณเป็็ น จุุ ดตั้้� ง ต้้นในการ
วางแผนทำำ�สิ่่�งต่่างๆ ด้้วยจำำ�นวนเงิินที่่�
มีีอยู่่� เป็็นเครื่่�องมืือในการจััดสรรทรััพยากรที่่�มีอยู่่�จำ
ี �กั
ำ ัดให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ

ยึึดการพััฒนาเป็็นหลัักจััดลำ�ดั
ำ ับความ
สำำ�คััญว่่าอะไรควรมาก่่ อนหลัั ง ตาม
สถานการณ์์และความจำำ�เป็็น

สมเหตุุสมผล

ความโปร่่งใส

กำำ�หนดระยะเวลา

จัั ด งบประมาณลงในแผนงานอย่่ า ง
เหมาะสม ประเมิินอย่่างสมเหตุุสมผล
ตามความเป็็นจริิง เพื่่�อให้้จััดกิิจกรรม
ได้้บรรลุุตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

ดำำ�เนิินงานอย่่างโปร่่งใส เก็็บหลัักฐาน
การรัับ เงิิ น จ่่ า ยเงิิ น อย่่ า งเป็็ น ระบบ
บัั น ทึึกรายละเอีี ย ดทุุ ก การใช้้จ่่ า ย
อย่่างรอบคอบ เพื่่�อการตรวจสอบย้้อน
กลัับได้้ทุุกขั้้�นตอน

กำำ� หนดช่่ ว งเวลาการดำำ� เนิิ น งานที่่�
สอดคล้้องกัั บเป้้าหมายของแผนงาน
ให้้ไม่่สั้้�นหรืือยาวจนเกิินไป และต้้อง
ไม่่ลืืมความยืืดหยุ่่�นของแผนที่่�จะทำำ�ให้้
ปรัับเปลี่่�ยนได้้ตามสถานการณ์์

เรีียบเรีียงวิิธีีคิด
ิ
ก่่อนใช้้เงิินทุุนเสมอภาค
กิิจกรรมพัั ฒนานัั กเรีียน
ทุุนเสมอภาค ทำำ�อะไรดีี

มีีโครงการพัั ฒนา
นัั กเรีียนอยู่่�แล้้ว

สมทบโครงการ
เดิิม ทั้้�งหมด

ยัังไม่่มีีโครงการพัั ฒนา
นัั กเรีียนมาก่่อน

สมทบโครงการ
เดิิม บางส่่ วน

เงิินที่่�เหลืือ

โครงการใหม่่

โรงเรียนตัวอย่าง
แต่่ละโรงเรีียนย่่อมมีีปัจั จััยในการคิิดสร้้างสรรค์์หาวิิธีบี ริิหารจััดการเงิินทุุนเสมอภาค
ส่่วนของโรงเรีียนที่่�แตกต่่างกัันไป ขึ้้�นอยู่่�กัับจำำ�นวนนัักเรีียนทุุนเสมอภาค ซึ่่�ง
ส่่งผลต่่อรูป
ู แบบการจััดกิจิ กรรม รวมถึึงแนวทางในการดำำ�เนิินงานที่่�บางโรงเรีียน
เน้้นการต่่อยอดทัักษะของนัักเรีียนจากสิ่่ง� ที่่�มีอยู่่�
ี เดิิมในชุุมชน ขณะที่่�บางโรงเรีียน
เน้้นทัักษะพื้้�นฐานในการสร้้างอาชีีพที่่�เห็็นผลได้้จริิง ซึ่่�งไม่่มีีคำำ�ตอบตายตััวว่่า
วิิธีกี ารใดได้้ผลมากกว่่า หรืือถููกต้้องไปกว่่ากััน ผู้้�บริิหารโรงเรีียน คุุณครูู และ
นัักเรีียนในแต่่ละโรงเรีียนที่่�ร่วม
่ แรงร่่วมใจกัันเท่่านั้้�นที่่�เป็็นผู้้�ให้้คำำ�ตอบได้้ดีีที่่�สุดุ
นี่่�คืือตััวอย่่างแนวทางการบริิหารจััดการเงิินทุุนเสมอภาคของโรงเรีียนต่่างๆ
ทั่่�วประเทศไทย
โคมไฟสาน

ปลููกผัักอิินทรีีย์์
อาหารพื้้�นบ้้าน
ทำำ�ไม้้กวาด

ทำำ�ยาหม่่อง

เรีียนรู้้�ทัักษะหลากหลาย ขายได้้เท่่าไหร่่
เก็็บไว้้เป็็นทุุนหลัังเรีียนจบ
โรงเรีียนบ้้านเนิินรััก จัังหวััดเพชรบุุรีี

ตััดผม

โรงเรีียนแห่่งนี้้�มีีนโยบายชััดเจนว่่าเงิินทุุนที่่�โรงเรีียนได้้รัับมาจะต้้องบริิหารให้้
ดีี ไม่่ใช่่ใช้้หายไปอย่่างไร้้ประโยชน์์ โดยเงิินทุุนเสมอภาคที่่�ได้้รัับจาก กสศ. นำำ�
ไปต่่อยอดให้้นัักเรีียนฝึึกทัักษะอาชีีพที่่�เน้้นความหลากหลาย ขายได้้จริิง เช่่น
พัับผ้้ารููปสัตว์
ั ์ ทำำ�ยาหม่่อง ทำำ�น้ำ�ำ ยาล้้างจาน เพื่่�อวางขายในสหกรณ์์โรงเรีียน
นำำ�รายได้้จากการขายสิินค้้าฝีีมืือนัักเรีียนทุุนเสมอภาคเก็็บไว้้ในบััญชีีเงิินฝาก
ธนาคาร เพื่่�อเป็็นทุุนสำำ�หรัับเด็็กหลัังจบการศึึกษา และทางโรงเรีียนยิินดีีเปิิด
รัับเงิินสนัับสนุุนจากภาคเอกชนเข้้ามาขยายผลการพััฒนาทัักษะอาชีีพให้้มาก
ขึ้้�นต่่อไป

ทำำ�จริิง ขายจริิง เปิิดพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้ �ให้้
นัั กเรีียนทุุนเสมอภาค
โรงเรีียนบ้้านไร่่วิิทยา อำำ�เภอแม่่สะเรีียง จัังหวััดแม่่ฮ่อ่ งสอน
ผ้้ารููปสััตว์์

ทางโรงเรีียนจััดกิิจกรรม เปิิดบ้้านวิิชาการ เพื่่�อเป็็นการประชาสััมพันั ธ์์ผลงาน
ของโรงเรีียน คณะครูู นัักเรีียน โดยให้้นัักเรีียนได้้ออกไอเดีียที่่�ตนเองสนใจ ไม่่ว่า่
จะเป็็นการผลิิตอาหาร ขนม อาหารพื้้� นเมืืองต่่างๆ ที่่�เคยได้้ฝึึกฝนมาก่่อนหน้้านี้้�
นำำ�สิินค้้าของแต่่ละชั้้�นเรีียนมาขายเองในกาดหมั้้�วครััวฮอม ผลิิตภััณฑ์์นั้้�นมีีทั้้�ง
ไม้้กวาดจากดอกหญ้้า ไม้้กวาดจากก้้านมะพร้้าว โคมไฟสานสำำ�หรัับการ
ตกแต่่ง ผัักอิินทรีีย์์ ไปจนถึึงบริิการตััดผมโดยนัักเรีียนเอง ทำำ�ให้้พวกเขามอง
เห็็นศัักยภาพในตััวเองจากการได้้ลงมืือทำำ�กิิจกรรมที่่�ตรงกัับความสนใจ

ฝึึกทัักษะที่่�ธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ต้อ
้ งการ
จบไปมีีงานทำำ�จริิง
โรงเรีียนบ้้านสว้้า อำำ�เภอบ่่อเกลืือ จัังหวััดน่่าน
ทางโรงเรีียนได้้จััดโครงการฝึึกทัักษะอาชีีพให้้นัักเรีียนตั้้�งแต่่ชั้้น� ม.1 ผ่่านวิิชา
การงานพื้้�นฐานอาชีีพ ตามแนวโน้้มทัักษะแรงงานที่่�มีอยู่่�
ี ในจัังหวััด อาศััยความ
ร่่วมมืือจากผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด พาณิิชย์์จัังหวััด หอการค้้า เอกชนที่่� ประสบ
ความสำำ�เร็็จในพื้้�นที่่� ฝึึกทัักษะโดยวิิทยาลััยการอาชีีพ แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
กลุ่่�มเกษตรกรรม (ฝึึ ก ปลูู ก ผัั ก เลี้้� ย งไก่่ ไ ข่่ เลี้้� ย งหมูู ) กลุ่่�มช่่า งอุุ ต สาหกรรม
ฝึึกทัักษะงานเชื่่�อม งานก่่อสร้้าง งานประดิิษฐ์์) และกลุ่่�มท่่องเที่่� ยว โรงแรม
(ฝึึกการทำำ�อาหาร การต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยว) โดยนำำ�เงิินทุุนเสมอภาคที่่�ได้้รัับใน
แต่่ละภาคเรีียนมาหมุุนเวีียนจััดกิิจกรรมแต่่ละกลุ่่�มที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น

สัังเกตพฤติิกรรมนัั กเรีียน
ต่่อยอดความรู้้�ผ่่านความร่่วมมืือ
โรงเรีียนวััดมะม่่วงสองต้้น อำำ�เภอเมืืองนครศรีีธรรมราช
จัังหวััดนครศรีีธรรมราช
คุุณครููได้้สัังเกตความสนใจของนัักเรีียนหลายคนว่่าชอบจัับปลากััดตามท้้องนา
ระหว่่างเดิินทางมาโรงเรีียนเป็็นประจำำ� จึึงชวนกัันคิิดต่่อยอดไปถึึงการทำำ�เป็็น
อาชีีพที่่�เกิิดจากความสนใจจริิงๆ ของนัักเรีียน จากนั้้�นได้้ติิดต่่อมหาวิิทยาลััย
ราชภััฎนครศรีีธรรมราช เพื่่�อแนะนำำ�การเลี้้�ยงและเพาะพัันธุ์์�ปลาที่่�ถูกู ต้้อง ให้้
นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้� และนำำ�ไปสร้้างอาชีีพของตััวเองได้้ในอนาคต

เรีียนรู้้�เพาะเลี้้�ยง ลงมืือเพาะปลููกส่่งขาย
ได้้เงิินปัันผลทัันทีี
โรงเรีียนผาสุุกประชานุุกูลู จัังหวััดอุุดรธานีี
โรงเรีียนแห่่งนี้้�มีีนโยบายปลููกฝัังให้้นัักเรีียนได้้เรีียนรู้้�วิิชาชีีพตามหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียงมาก่่อนแล้้วอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยดำำ�เนิินโครงการเลี้้ย� งสััตว์เ์ ศรษฐกิิจ
และปลููกพืืชเศรษฐกิิ จควบคู่่�ไปกัั บการสอนทัั กษะอาชีีพด้้วยการให้้นัักเรีียน
ลงมืือทำำ�จริงิ โดยรายได้้จากการจำำ�หน่่ายจะแบ่่งเป็็นสองส่่วน ส่่วนแรกเก็็บไว้้
เป็็นต้้นทุุนซื้้�อพันั ธุ์์�สััตว์์ พัันธ์ุุ�พืืชมาเพาะเลี้้�ยง เพาะปลููกเพิ่่ม� เติิม อีีกส่่วนนำำ�มา
ปัันผลให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาคได้้มีีเงิินไว้้ใช้้จ่่ายในแต่่ละวััน

นำำ�ภูมิ
ู ปั
ิ ัญญาพััฒนาสู่่�ความต้้องการ
ของตลาด ตามสถานการณ์์ โลก
โรงเรีียนชุุมแพชนููปถััมภ์์ อำำ�เภอชุุมแพ จัังหวััดขอนแก่่น
การฝึึกทัักษะอาชีีพของนัักเรีียนในโรงเรีียนนี้้� เกิิดขึ้�้นจากทั้้�งความสนใจของ
นัักเรีียนเอง และตามสถานการณ์์ปััจจุุบัันของสัังคม เช่่น การทำำ�ธงอีีสาน
การทำำ�กระเป๋๋าผ้้าลดโลกร้้อน การทำำ�สบู่่�แฟนซีี การทำำ�กระติ๊๊�บใส่่ข้้าวเหนีียว เมื่่�อ
เกิิดโรคระบาด COVID-19 ก็็ได้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนมาทำำ�เจลแอลกอฮอล์์ และ
สเปรย์์ฆ่า่ เชื้้�อ กระบวนการเหล่่านี้้�ทำ�ำ ให้้นัักเรีียนในโรงเรีียนคอย ติิดตามข่่าวสาร
บ้้านเมืืองอยู่่�ตลอดเวลา เพื่่�อนำ�ข้้อมู
ำ
ลู มาเสนอในที่่�ประชุุมว่า่ แต่่ละสััปดาห์์ควร
ผลิิตอะไรออกมาตอบโจทย์์ความต้้องการของคนในท้้องถิ่่�น

ทำำ�น้ำ�ำ ยาล้้างจาน

แกงสููตรพื้้�นบ้้าน

Interview

Update
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Case Study

คุุยกัับคุุณครูู

ครูนุ้ย
นิ ภาภรณ์ นิ่ มนวล
ครููที่่�เชื่่�อว่่าสิ่่� งเล็็กๆ คืือพลัังที่่�จะ
นำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนแปลง

“เรารู้้ �ว่่ านัั ก เรีีย นยากจนเป็็ น ยัั ง ไง ลำำ � บากแค่่ ไ หน ต้้องเจอ
อะไรบ้้าง แล้้วพอเราได้้มาเป็็นครููก็็อยากจะให้้เด็็กๆ ได้้ในส่่วนที่่�
เราไม่่เคยได้้ ได้้ลงมืือทำำ�กิิจกรรม ได้้เรีียนรู้้อ� ย่่างหลากหลายที่่�
เราไม่่เคยได้้ทำำ�ในตอนนั้้�น”

ครููนุ้้ย� -นิิภาภรณ์์ นิ่่ม� นวล เป็็นครููผู้้ช่� ว่ ยบรรจุุ ใหม่่ของโรงเรีียนวััดหนองกระบอก
จัังหวััดระยอง ที่่�แม้้ว่่าจะเพิ่่ง� เข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�ได้้ไม่่นาน แต่่มีคี วามตั้้�งใจอยากจะ
ช่่วยผลัักดัันเด็็กที่่�ยากไร้้ให้้ได้้รัับทุุนอุุดหนุุนจากกสศ. เพราะเคยเป็็นนัักเรีียน
ทุุนยากจนมาก่่อนจึึงเข้้าใจความรู้้�สึึกของเด็็กกลุ่่�มนี้้� ซึ่่�งก่่อนหน้้านี้้�โรงเรีียนไม่่
ได้้เข้้าร่่วมโครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุนนัักเรีียนทุุนเสมอภาค ของกองทุุนเพื่่�อ
ความเสมอภาคทางการศึึกษา เพราะเคยกลััวความยุ่่�งยากของระบบและความ
หลายขั้้�นตอนของการทำำ�งาน จนกระทั่่�งครููนุ้้�ยได้้รัับหน้้าที่่� ดููแลกลุ่่�มนัักเรีียน
ยากจนพิิเศษจึึงลองเสนอต่่อผู้้�อำ�ำ นวยการโรงเรีียนว่่าอยากจะจััดกิิจกรรมให้้
เด็็ก แม้้ว่่าจะยัังไม่่มั่่น� ใจนััก แต่่ก็็มุ่่�งมั่่�นที่่�จะลงมืือทำำ�

เริ่่�มจากศููนย์์
ครููนุ้้ย� บอกจุุ ดเริ่่มต้้
� นของการทำำ�งานนี้้�ว่า่ เริ่่มจ
� ากความไม่่รู้้อ� ะไรเลย ต้้องเรีียน
รู้้�ใหม่่ทั้้�งหมดด้้วยการเข้้าไปอบรมในระบบ นั่่�งฟัังไปด้้วย จดไปด้้วย จากนั้้�นจึึง
ไปปรึึกษาร่่วมกัับผอ. และครููท่า่ นอื่่�นๆ เพื่่�อช่ว่ ยกัันเสนอกิิจกรรมที่่�จะจััดขึ้�น้ ด้้วย
จำำ�นวนงบประมาณที่่�จะได้้รัับ เมื่่�อได้้รัับทุุนอุุดหนุุนในส่่วนของโรงเรีียนก็็ได้้ผุุด
กิิจกรรมต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อต้้องการให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ทัักษะอาชีีพอย่่าง
หลากหลายที่่�จะเป็็นพื้้�นฐานให้้เด็็กในระดัับชั้้�นประถมศึึกษา เช่่น กิิจกรรมหนอง
กระบอกบาร์์เบอร์์ และกิิจกรรมต้้นไม้้ของฉััน ที่่�เกิิดขึ้�น้ จากทุุนอุุดหนุุนของกสศ.
ที่่�ได้้รัับในเทอมแรก

หนองกระบอกบาร์์เบอร์์
หนองกระบอกบาร์์เบอร์์เป็็นกิิจกรรมแรกที่่�ครููนุ้้ย� ได้้ลงมาทำำ� เพราะเมื่่�อได้้เข้้ามา
สอนเทอมแรกก็็เห็็นว่่าเด็็กๆ ผมยาว เมื่่�อพููดคุุยกัับผอ. จึึงได้้ทราบว่่า เด็็ก
ส่่วนใหญ่่มีีพื้้�นฐานครอบครััวยากจน มีีเงิินใช้้เพีียงพอสำำ�หรัับเรื่่�องจำำ�เป็็นอื่่�นๆ
เท่่านั้้�น รวมทั้้�งผู้้�ปกครองก็็ไม่่มีเี วลาดููแล เพราะมีีอาชีีพรัับจ้้างหรืือทำำ�งานโรงงาน
ทำำ�ให้้ต้้องกลัับบ้้านดึึกบ้้าง เป็็นต้้น จึึงกำำ�เนิิดกิิจกรรมนี้้� เพื่่�ออย่า่ งน้้อยเด็็กจะ
ได้้มีีทรงผมที่่�ถูกู ระเบีียบ และช่่วยแบ่่งเบาภาระบางส่่วนให้้กัับผู้้�ปกครอง

”

เราเชิิญวิิทยากรมา ครูู ก็็ไปเรีียนด้้วย ในช่่วงตอนเย็็น
หลัังเลิิกเรีียน เราก็็จะให้้เด็็กๆ มาฝึึก มาเรีียน

”
“เด็็กที่่�ตััวเล็็กๆ ยัังตััดไม่่ได้้ ก็็ให้้ช่่วยหยิิบจัับ ให้้ช่่วยกวาดเก็็บ ทำำ�ความสะอาดไปก่่อน
ส่่วนเด็็ กโตที่่� เขาตัั ดผมได้้ก็็ มาเรีียน ฝึึกการตัั ดไปเรื่่�อยๆ ไม่่ ได้้มาเรีียนแล้้วจบไป
ครั้้ง� เดีียว แต่่เรายัังให้้เด็็กมาฝึึกทำำ�ซ้ำำ�เรื่่�อยๆ”
จากช่่วงแรกๆ ที่่�ครููจะเป็็นคนตััดให้้ ตอนนี้้�เด็็กๆ ที่่�อยู่่�ชั้้น� ป.5 ป. 6 ก็็เริ่่มตั
� ัดทรง
นัักเรีียนให้้เพื่่�อนๆ ในโรงเรีียนได้้แล้้ว โดยการสอนจะเป็็นการปููพื้้�นฐานเริ่่มต้้
� น
ตั้้�งแต่่การสะบััดมืือ และการใช้้อุุปกรณ์์ช่า่ งต่่างๆ ครููนุ้้ย� ยัังมองไปถึึงอนาคตว่่า
เมื่่�อเด็็ กโตขึ้้�นไปความรู้้�เรื่่�องการตัั ดผมนี้้�จะติิ ดตััวเด็็ กๆ ไปใช้้ในชีีวิิตจริงิ ได้้
ไม่่มากก็็น้้อย

ต้้นไม้้ของฉัั น
เนื่่�องจากระยองถืือว่่าเป็็นจัังหวััดที่่�มีกี ารทำำ�อาชีีพการเกษตร ทำำ�ไร่่ ทำำ�สวนเป็็น
ปกติิอยู่่�แล้้ว โรงเรีียนจึึงปิ๊๊�งไอเดีียจััดกิจิ กรรมต้้นไม้้ของฉัันขึ้้�นเป็็นกิิจกรรมที่่�สอง
เพื่่�อเป็็นการสอนเสริิมเรื่่�องการเพาะชำำ�ให้้กัับเด็็กๆ โดยกิิจกรรมนี้้�ไม่่ต้้องใช้้งบ
ประมาณมากนััก เพราะที่่�โรงเรีียนมีีครููที่่�มีคี วามรู้้�ด้้านการเกษตรสอนได้้อยู่่�แล้้ว
รวมทั้้� ง ยัั ง มีี การพาเด็็ ก ไปเรีีย นรู้้�กัั บ ชุุ ม ชนซึ่่�ง ให้้ความร่่วมมืืออย่่ า งแข็็ ง ขัั น
เงิินอุุดหนุุนส่่วนของโรงเรีียน จึึงได้้นำำ�ไปใช้้ซื้้�อพวกอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการเพาะ
ปลููกต้้นไม้้อย่่างเต็็มที่่�
“เรามีีชุุมชนตััวอย่่างที่่� ชื่่�อว่่า ‘ชุุมชนเข้้มแข็็งบ้้านท้้ายโขด’ จัังหวััดระยอง ที่่� ให้้ความ
ช่่วยเหลืือเราดีีมาก ตอนที่่�ไปศึึกษาแหล่่งเรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับการเพาะกล้้าไม้้ เขาก็็มีอุี ปุ กรณ์์
ให้้หมดเลย และยัังไม่่คิิดค่่าวิิทยากร ทำำ�ให้้เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้ �เต็็มที่่� โดยที่่� ไม่่ต้้องเสีียค่่า
วิิทยากรหรืืออื่่�นๆ เด็็กก็็จะได้้เรีียนรู้้เ� กี่่�ยวกัับการปลููกต้้นไม้้การเพาะชำำ� โดยที่่�โรงเรีียน
มีีลานเพาะชำำ�กล้้าไม้้ให้้เด็็กลงไปทำำ�กิิจกรรมกัับครููที่่�มีีความรู้้ � เด็็กก็็ได้้ไปปลููกเรื่่�อยๆ
ในชั่่�วโมงลดเวลาเรีียนครููก็็จะพาเด็็กไปทำำ �กิิจกรรม ผลผลิิตที่่� ได้้มีีทั้้� งไม้้ธรรมชาติิ
ไม้้ประดัับ รวมทั้้�งผัักต่่างๆ ซึ่ง�่ บางส่่วนก็็ได้้นำำ�ไปขายให้้กัับครููในโรงเรีียน บางส่่วนก็็ให้้
เด็็กนำำ�กลัับบ้้านไปดููแลต่่อ และบางส่่วนก็็นำำ�มาประดัับตกแต่่งสวนที่่�โรงเรีียนต่่อไป”

เล็็กน้้ อย
แต่่หลากหลาย
แนวคิิดการจััดกิจิ กรรมพััฒนาทัักษะชีีวิติ ทัักษะอาชีีพของโรงเรีียนวััดหนองกระบอก
คืือความต้้องการที่่�จะให้้เด็็กๆ ได้้สะสมความรู้้�ทีีละเล็็กทีีละน้้อย แต่่หลากหลาย
เพื่่�อช่ว่ ยให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ว่่าตนเองสนใจอะไร ชอบอะไร ถนััดอะไร แม้้ว่่าใน
อนาคตเด็็กอาจจะไม่่ได้้ไปประกอบอาชีีพตามแบบที่่�ครููพาจััดกิิจกรรมแต่่เด็็ก
ก็็จะยัังมีีความรู้้�และทัักษะติิดตััวเป็็นพื้้�นฐานที่่�สามารถนำำ�ไปต่่อยอดได้้รวมทั้้�ง
ได้้สำำ�รวจและค้้นหาความสนใจของตนเองด้้วย ในเทอมต่่อมาเมื่่�อทางโรงเรีียน
ได้้รัับเงิินอุุดหนุุนมากขึ้้�น จึึงได้้คงกิิจกรรมเดิิมไว้้เพื่่�อสานต่่อให้้ต่่อเนื่่�อง และ
เพิ่่มกิ
� ิจกรรมอื่่�นๆ เข้้ามาอีีก เช่่น

โดนััทจิ๋๋ว
�
โดนััทจิ๋๋�วเป็็นกิิจกรรมที่่� ได้้รัับการตอบรัับดีีมาก เด็็กส่่วนใหญ่่ให้้ความสนใจ
เพราะเป็็นกิิจกรรมที่่�สนุุก เด็็กๆ ทำำ�ได้้ไม่่ยาก เด็็กชั้้�นประถมต้้นก็็ทำ�ำ ได้้ และได้้
ลงมืือทำำ�เองทุุกขั้้�นตอน โดยเป็็นกิิจกรรมที่่�ทำ�ำ ให้้เด็็กๆ ได้้เรีียนรู้้�การชั่่�งตวงวััด
การฝึึกสมาธิิ การใช้้กล้้ามเนื้้�อมืือ เป็็นต้้น ครููนุ้้ย� เสริิมว่า่ ตั้้�งใจจะต่่อยอดกิิจกรรม
นี้้�ในเทอมถััดไป ให้้กลุ่่�มเด็็กนัักเรีียนทุุนอุุดหนุุนได้้ทำำ�ขายภายในโรงเรีียนใน
ราคาถููกเป็็นจุุ ดเริ่่มต้้
� นก่่อน เพื่่�อให้้เพื่่�อนนัักเรีียนมาซื้้�อกิินได้้ทุุกคน

แปรรููปลููกหม่่อน
ลููกหม่่อนเป็็นผลไม้้ท้้องถิ่่น� ของจัังหวััดระยอง ครููนุ้้ย� เล่่าว่่าที่่�บ้้านของเด็็กบางคน
มีีการปลููกลููกหม่่อนไว้้ บางคนก็็นำ�ำ ไปกิิน บางคนก็็ทิ้้�ง เพราะไม่่รู้้วิ� ิธีกี ารนำำ�ไป
แปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่า การแปรรููปลููกหม่่อนจึึงเป็็นอีีกหนึ่่� งกิิจกรรมที่่�โรงเรีียน
จััดขึ้�้น และตั้้�งใจจะให้้เด็็กได้้เรีียนรู้้�ทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่การนำำ�ลููกหม่่อนมาต้้ม
การคั้้�นน้ำำ�ลูกู หม่่อน แล้้วนำำ�มาใส่่ส่ว่ นผสมต่่างๆ เพื่่�อแปรรููปเป็็นไอศกรีีมเกล็็ด
น้ำำ�แข็็ง ให้้เด็็กได้้ปั่่�นไอศกรีีมด้้วยตััวเอง ในอนาคตทางโรงเรีียนตั้้�งใจจะทำำ�
ซุ้้�มต้้นหม่่อนโดยต่่อยอดมาจากกิิจกรรมต้้นไม้้ของฉััน เพื่่�อจะได้้นำำ�ผลผลิิต
มาใช้้ในกิิจกรรมนี้้�โดยไม่่ต้้องซื้้�อหา และยัังทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนของโครงการ
มากขึ้้�นด้้วย
นอกจากกิิจกรรมเหล่่านี้้�ที่่�ได้้จััดทำ�ขึ้
ำ �น้ แล้้ว ครููนุ้้ย� ยัังได้้เตรีียมจััดกิจิ กรรมอื่่�นๆ ไว้้
ให้้เด็็กกลุ่่�มนี้้�ได้้เรีียนรู้้�อีกี ทั้้�งกิิจกรรมการทำำ�น้ำ�ำ ยาทำำ�ความสะอาด กิิจกรรมการ
ทำำ�เสื้้�อมัดย้้อม
ั
แต่่เพราะปััญหาการจััดการเวลาที่่�ไม่่พอเพีียงจึึงได้้เลื่่�อนกิิจกรรม
ไปจััดในปีีการศึกึ ษาหน้้า

เล็็กน้้ อย
แต่่ยิ่่ง
� ใหญ่่
ผลลััพธ์ข์ องการจััดกิิจกรรมก็็ไม่่ใช่่เพีียงทัักษะและความรู้้�ที่่�เด็็กจะได้้รัับ แต่่เรื่่�อง
ความสััมพัันธ์์ระหว่่างครููกัับนัักเรีียนก็็เปลี่่�ยนแปลงไปในทางที่่�ดีีขึ้�้นด้้วยครููนุ้้�ย
เล่่าให้้ฟัังถึึงเด็็กกลุ่่�มนี้้�ที่่�ได้้รัับทุุนอุุดหนุุนว่่า

”

จากเด็็กที่่�ไม่่กล้้าพูู ดคุุย เป็็นเด็็กนิ่่� งๆ
เมื่่�อได้้ทำำ�กิิจกรรมก็็มีีความสนใจ วิ่่�งเข้้ามาหา
เข้้ามากอดเรา เล่่นกัับเรา ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใสมากขึ้้� น

”

บางคนก็็จะเข้้ามาสอบถามว่่า ครููคะ วัันนี้้�จะมีีกิิจกรรมอะไรให้้ทำำ� จะทำำ�กิิจกรรมวัันไหน
คะครูู เพราะเขารู้้สึ� กตื่่
ึ � นเต้้นและอยากจะเข้้าร่่วมกิิจกรรมมาก”
นอกจากนี้้� ในฐานะครููประจำำ�ชั้้น� ครููนุ้้ย� ยัังยกตััวอย่า่ งถึึงเด็็กที่่�ได้้รัับทุุนเสมอภาค
ว่่าเด็็กคนนี้้�พ่่อของเขาเป็็นพนัักงานเก็็บขยะของอบต. ในครอบครััวมีีผู้้�สููงอายุุ
อาศััยอยู่่�ด้้วย แสดงว่่าความเป็็นอยู่่�ก็็จะไม่่ค่่อยดีีนักั แม้้ว่่าทุุนเสมอภาคที่่�เด็็กได้้
รัับอาจจะไม่่ได้้มาก และไม่่เพีียงพอถึึงขนาดเปลี่่�ยนแปลงชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของ
เด็็กและครอบครััวได้้ในทัันทีี แต่่สิ่่ง� หนึ่่�งที่่�ครููนุ้้ย� สััมผัสั ได้้คืือ นัักเรีียนทุุนเสมอ
ภาคตั้้�งใจเรีียนมากขึ้้�น และเข้้ากัับเพื่่�อนได้้ดีีขึ้�น้ กว่่าเดิิม
“ในตอนเย็็นหลัังหมดคาบเรีียน แม้้ว่่าเด็็กคนอื่่�นๆ จะกลัับบ้้านกัันหมดแล้้ว และพ่่อเขา
ก็็มารัับแล้้ว เขาก็็จะให้้พ่่อรอก่่อน เพราะเขาจะอยู่่�ทำำ�การบ้้านต่่อกัับครููจนเสร็็จ เมื่่�อ
ก่่อนเขาจะอ่่อนวิิชาคณิิตศาสตร์์มาก แต่่เพราะช่่วงเย็็นครููได้้สอนให้้เขาเพิ่่�มเติิมอีีก เขา
ก็็ตั้้�งใจจนเขาเริ่่ม� เข้้าใจ และสามารถสอนเพื่่�อนที่่�เป็็นนัักเรีียนกััมพููชาที่่�เพิ่่�งย้้ายมาใหม่่
ให้้ทำำ�โจทย์์ได้้ แล้้วตอนที่่�อยู่่�ป.2 เขาจะเป็็นคนนิ่่�งๆ บางทีีก็็เจอเขาร้้องไห้้ แต่่เมื่่�อมา
อยู่่�กัับครููในชั้้น� ป.3 เขาก็็ดีีขึ้้�น มีีเพื่่�อนสนิิท เข้้ากัับเพื่่�อนได้้ดีี แล้้วก็็เรีียนได้้ดีี ก็็ดีีขึ้้�นใน
หลายๆ ด้้าน”
ลำำ�พังั เพีียงแค่่ทุนุ อุุดหนุุนที่่�ได้้รัับจาก กสศ.อาจจะไม่่สามารถส่่งผลแก้้ไขปััญหา
ความเหลื่่�อมล้ำ�ท
ำ างโอกาสและการศึึกษาได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หากไม่่มีคี รููที่่�
คอยอุุทิศต
ิ นเพื่่�อช่ว่ ยเหลืือเด็็กๆ เหล่่านี้้�

”

ครูู ทุุกท่่านจึึงเป็็นกุุญแจสำำ �คััญที่่�จะปลดพัั นธนาการ
ความยากลำำ�บากให้้เด็็กได้้อย่่างเข้้าถึึงและเข้้าใจ
อย่่างที่่�ครูู นุ้้� ย และครูู ตััวเล็็กๆ ทั่่�วประเทศกำำ�ลัังร่่วมกััน
เพื่่� อแก้้ปััญหาที่่�ยิ่่�งใหญ่่อยู่่�

”

วิธีคิดแบบครูนุ้ย

เอาใจเขามาใส่่ใจเรา
เพราะเคยเป็็นนัักเรีียนทุุนยากจนมาก่่อน ครููนุ้้ย� จึึงเข้้าใจ
ความรู้้�สึึกของเด็็กที่่�ขาดแคลนเช่่นกััน และความรู้้�สึึก
มุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะจัั ดกิิ จ กรรมเพื่่� อพัั ฒ นาทัั ก ษะชีีวิิ ตทัั ก ษะ
อาชีีพให้้กัับเด็็กก็็เกิิดจากการลองเอาตััวเองไปแทนใน
มุุมมองของเด็็กๆ ว่่า พวกเขาขาดอะไร แล้้วจึึงเข้้าไป
เติิมเต็็มให้้ในส่่วนนั้้�น

ภาคภููมิใิ จในสิ่่�งที่่�ได้้ทำ�ำ
“จะมีีสักั กี่่�คนที่่�ได้้ทำำ�หน้้าที่่�อย่า่ งเอ็็ง” เป็็นคำำ�ที่่�พ่อพู
่ ดู
กัั บ ครูู นุ้้� ย เมื่่� อเล่่ า เรื่่� อ งการทำำ� โครงการคัั ด กรอง
นัักเรีียนยากจนให้้ฟััง ทำำ�ให้้ครููนุ้้�ยอึ้้�งไปสัักครู่่� ก่่อน
จะเห็็นด้้วยกัับสิ่่ง� ที่่�พ่อพู
่ ดว่
ู า่ เป็็นเรื่่�องจริิง ที่่�จะมีีสักั กี่่�
คนในประเทศได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นเบื้้�องหลัังคอยช่่วยเหลืือ
เด็็กๆ ให้้มีีชีวิี ิตที่่�ดีีขึ้�น้ และได้้เป็็นหนึ่่�งในกลุ่่�มครููที่่�ช่ว่ ย
ผลัักดัันเด็็กให้้ออกเดิินไปสู่่�อนาคตที่่�ดีีกว่่าเดิิม

Lesson
Learned

Update

Case Study

Interview

เรีียนอย่่างครูู

Never measure your life
by possessions. Measure
it by the hearts you’ve
touched, the smiles you
created and the love you
shared.

อย่่าวััดค่่าชีีวิต
ิ ด้้วยทรััพย์์
สมบััติิ แต่่วัด
ั ด้้วยหััวใจที่่�
คุุณได้้สััมผััส ด้้วยรอยยิ้้ม
�
ที่่�คุณ
ุ สร้้างขึ้้� น และด้้วย
ความรัักที่่�คุณ
ุ แบ่่งปััน
- Ziad K. Abdelnour
นัักการเงิิน การลงทุุน
ชาวเลบานอน-อเมริิกััน

”

ตััวอย่า่ งคลัังความรู้้�สนุุกๆ และสื่่�อสาระบัันเทิิงสร้้างแรงบัันดาลใจที่่�น่า่ สนใจ
เพื่่�อเพิ่่�มเติิมศัักยภาพการเรีียนการสอนให้้กัับคุุณครูู ทุุกท่่าน

”
Teach Like Finland:
สอนฟิ น เรียนสนุ ก สไตล์ฟินแลนด์
เขียน: Timothy D. Walker
แปล: ทิพย์นภา หวนสุรยิ า
สำ�นักพิมพ์: Bookscape

หนัังสืือที่่� มีีเป้้าหมายสร้้าง ‘ความเบิิกบาน’ ในห้้องเรีียน
เพราะความสุุขของครูู และความสนุุกสนานของนัักเรีียน
คืือเคล็็ ดลัับสำำ�คััญที่่� ทำ�ำ ให้้ระบบการศึึ กษาของฟิินแลนด์์
ประสบความสำำ�เร็็จ หนัังสืือเล่่มนี้้�ไม่่ได้้จะบอกว่่าทำำ�อย่า่ งไร
แล้้วจะถอดแบบออกมาเป็็ น โรงเรีี ย นเช่่ น ฟิิ น แลนด์์
แต่่ จะแบ่่งปัันวิิ ธีีอัันเรีียบง่่ ายนำำ�ไปประยุุกต์์ ได้้จริิงว่่าจะ
สร้้างความเบิิกบานในห้้องเรีียนให้้มากขึ้้�นได้้อย่่างไร

Freedom Writers (2007)

เรื่่�องราวของครููสาวบรรจุุ ใหม่่หมาด ผู้้�อุทิุ ิศกำ�ลั
ำ ังกาย กำำ�ลัังใจของเธอให้้แก่่การ
ทลายความขััดแย้้งจากความแตกต่่างทางเชื้้�อชาติิ นอกจากปััญหาในห้้องเรีียน
ที่่�ต้้องแก้้ไข ยัังรวมถึึงปััญหาภายในครอบครััวและชุุมชนที่่�เด็็กต้้องเผชิิญ เธอ
พยายามจะพานัักเรีียนข้้ามผ่่านปััญหาเหล่่านั้้�นไปได้้ด้้วยสมุุดไดอารี่่เ� ล่่มเล็็กๆ
และอุุดมการณ์์อัันยิ่่ง� ใหญ่่ของความเป็็นครูู หนัังจากเรื่่�องจริิงที่่�จะส่่งต่่อกำ�ลั
ำ ังใจ
ให้้กัับครููผู้้เ� สีียสละทุุกท่่าน

Teachdent Podcast

พ็็อดแคสต์์จากครููรุ่่�นใหม่่ไฟแรงที่่� เป็็นทั้้�งแอดมิินเพจ Teachdent Share
และ Teachdent Story พ็็อดแคสต์์ที่่�ส่่งต่่อเทคนิิคการจััดชั้้น� เรีียนและแรง
บัันดาลใจให้้ครููไทยทุุกคน แบ่่งปัันความรู้้�จากการอ่่านหนัังสืือและบทความ
ต่่างๆ เกี่่� ยวกัับการสอนมาสรุุปให้้ฟัังแบบเข้้าใจง่่ายและช่่วยทำำ�ให้้การศึึกษา
ไทยเป็็นเรื่่�องน่่าสนุุกมากขึ้้�น

ผู้น�ำ แห่งอนาคต
www.leadershipforfuture.com

เว็็บไซต์์ส่ง่ ต่่อแรงบัันดาลใจดีีๆ ของครููด้้วยกัันจากทั่่�วประเทศ ผ่่านบทสััมภาษณ์์
ที่่�สะท้้อนประสบการณ์์ มุุมมองความคิิด และบทเรีียนชีีวิิตในฐานะครูู บทความ
ที่่�ชวนแบ่่งปัันความหวัังและความเชื่่�อว่า่ การศึึกษาไทยเปลี่่�ยนแปลงให้้ดีีขึ้�น้ ได้้
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การบริหารจัดการเงิน
อุ ดหนุนทุนเสมอภาค

แหล่งข้อมูล

เพื่อใช้งานระบบคัดกรอง
โรงเรียนสัดกัด สพฐ.
เว็็บไซต์์

แอปพลิเคชัน
Facebook

สังกัด สพฐ.
ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนสัดกัด อปท.
เว็็บไซต์์

Facebook

โรงเรียนสัดกัด ตชด.
เว็็บไซต์์

Facebook

สำ�นักบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

สังกัด อปท. และ ตชด.
คัดกรองทุนเสมอภาค

