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ป�ที� 1 ของ Access School 
มูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย รว่มกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคม
ไทบา้น พรอ้มสมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก สพป.นา่น เขต 1 สภาพฒันาการศึกษา
กาฬสนิธุ ์และเครอืขา่ยโรงเรยีนนวตักรรม ภายใต้การสนบัสนนุทนุดาํเนนิโครงการโดย
สหภาพยุโรป สามารถเป�ดตัวและเริ�มดาํเนนิโครงการสง่เสรมิการมสีว่นรว่มภาคประชา
สงัคมเพื�อพฒันาคณุภาพการศึกษา (Access School) ในป�ที� 1 ไดอ้ยา่งมุง่มั�น แมจ้ะมี
ขอ้จาํกัดจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชื�อไวรสัโควดิ-19 และมาตรการควบคมุโรค
ที�สาํคัญ เชน่ การล็อกดาวน ์การจาํกัดการเดนิทางขา้มจงัหวดั การเลื�อนเป�ดภาคเรยีน
แต่โครงการก็ดาํเนนิการอยา่งสดุความสามารถ โดยไดด้าํเนนิการ 16 กิจกรรม จาก
ทั�งหมด 30 กิจกรรมที�วางแผนไวส้าํหรบัป�แรก ซึ�งนบัวา่ยงัอยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้เมื�อ
พจิารณาจากผลกระทบที�เกิดขึ�นจากวกิฤตการณ์ดงักล่าว กิจกรรมที�ไมส่ามารถเกิดขึ�นได้
ในป�ที� 1 จงึนาํมารวมอยูใ่นแผนของป�ที� 2 นี�

โครงการจดักิจกรรมพื�นฐานหลักที�สาํคัญไดส้าํเรจ็ลลุ่วง ไมว่า่จะเป�นการจดังานเป�ดตัว
โครงการกลางที�กรงุเทพมหานคร และใน 3 ภมูภิาคที�โครงการดาํเนนิงาน การจดัตั�งคณะ
ที�ปรกึษาและครแูกนนาํของโครงการเพื�อขยายผลโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก การจดัอบรม
เชงิปฏิบติัการเรื�องการทํางานบนฐานสทิธมินษุยชน (HRBA) และกฎหมายดา้นการ
ศึกษาและการมสีว่นรว่มของพลเมอืง การจดัอบรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูข้า้มนวตักรรม
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FULLACCESS
ฟูลแอ็คเซส จดหมายข่าวโครงการแอ็คเซส สคูล (Access School)

ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน

ไฮไลท์ประจาํฉบบั
เริ�มต้นเสน้ทาง สูก่ารศึกษาที� “เขา้ถึง”
ไดท้กุคน

รวมทีมรูเ้ท่าทันสื�อ อัพสกิลทางเทคนิค
ขบัเคลื�อนการศึกษาไปดว้ยกัน 

คณะที�ปรกึษาโครงการเยอืนเครอืขา่ย
โรงเรยีนภาคกลาง-อีสาน 

ตัวเลขความก้าวหน้าในป�ที� 1

เสยีงสะท้อนจากชาว Access School

ติดตามเรา

ทีมงาน Access School ที�ปรกึษาโครงการ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
และคณุนริมล เมธสีวุกลุ พรอ้มบุคลากรและผูป้กครองนกัเรยีนโรงเรยีน
บา้นฮ่องทราย จ.กาฟสนิธุ ์วนัที� 16 ธนัวาคม 2563

https://www.facebook.com/access.school.project
https://twitter.com/ActionAidThai
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การเรยีนรูแ้บบ Active Learning และการจดัอบรมเชงิปฏิบติัการ
เรื�องการสื�อสารเชงิสาธารณะเพื�อการเปลี�ยนแปลง และการรูเ้ท่าทัน
สื�อ หรอืการรูจ้กั เขา้ใจ และวเิคราะหส์ื�อประเภทต่าง ๆ เพื�อใหส้ามารถ
ใชส้ื�อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เป�นต้น ในทกุกิจกรรมที�ดาํเนนิการเป�นที�
เรยีบรอ้ยแล้วนี� โครงการสามารถบรรลเุป�าหมายในระดบัผลผลิตได้
เป�นอยา่งดี กล่าวคือ ไดร้บัความรว่มมอืเป�นอยา่งดใีนทกุภาคสว่นที�
เกี�ยวขอ้งกับโครงการ ตั�งแต่ระดบัรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
ศึกษาธกิาร นักวชิาการดา้นการศึกษา ตลอดจนพื�นที�ชุมชนที�มี
โรงเรยีนขนาดเล็ก ผลการประเมนิที�ไดจ้ากการจดัการอบรมหนุน
เสรมิศักยภาพภาคประชาสงัคมก็นบัวา่เป�นที�นา่พอใจ เจา้หนา้ที�จาก
องค์กรภาคประชาสงัคมทั�งหมดที�เขา้รบัการอบรม มากกวา่รอ้ยละ
75 มคีวามเขา้ใจมากขึ�นเกี�ยวกับหวัขอ้ที�ไดร้บัการฝ�กอบรม

มุง่หน้าเดนิทางเขา้สูเ่สน้ทางการพฒันาคณุภาพการศึกษา “ชุมชน
สรา้งโรงเรยีน โรงเรยีนสรา้งชุมชน” ในป�ที� 2 สิ�งที�ทางโครงการคาด
หวงัเป�นที�สดุ คือการไดเ้หน็ผลผลิตต่าง ๆ ที�ไดล้งเมล็ดพนัธุเ์อาไวใ้น
ป�ที� 1 งอกเงยเติบโตเป�นต้นกล้าแหง่ผลลัพธ ์คือองค์กรภาคประชา
สงัคมกระตือรอืรน้ในการเดนิหนา้สานต่อสรา้งความรว่มมอืและ
การมสีว่นรว่มในระดบักระทรวง จงัหวดั และชุมชน อยา่งต่อเนื�อง
ด้วยจุดมุง่หมายและแผนที�ชดัเจน และนาํความรูที้�ไดร้บัจากการ
อบรมในหวัขอ้ต่าง ๆ ไปต่อยอดปรบัใช ้เพื�อสรา้งโอกาสในการเขา้ถึง
การศึกษาที�มคีณุภาพแก่เดก็นกัเรยีนในชุมชน ผา่นการทํางานรว่ม
กับหน่วยงานภาครฐั สื�อ และชุมชน ผา่นการบรหิารการเรยีนการ
สอนในโรงเรยีน ผา่นการดําเนนิการโครงการที�ไดร้บัทนุยอ่ย และ
การทํางานเพื�อขยายผลอื�น ๆ ที�เจา้หนา้ที�องค์กรภาคประชาสงัคมจะ
เหน็สมควร เพื�อใหแ้น่ใจวา่โรงเรยีนขนาดเล็กจะคงอยูแ่ละเติบโตคู่
กับชุมชนต่อไป

มูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย

แมแ้ผนงานบางสว่นจะไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์โควดิ-19
พนัธมติรโครงการ Access School ไดเ้ริ�มเดนิหนา้โครงการ เพื�อ
พฒันาบทบาทของภาคประชาสงัคมและชุมชนในการบรหิารสถาน
ศึกษาในชุมชนของตน โดยในวนัที� 8 เมษายน 2563 โครงการได้
ดาํเนินการอบรมเชงิปฏิบติัการผา่นทางออนไลน ์เพื�อวางรากฐาน
งานและทําความเขา้ใจระหวา่งผูด้าํเนนิโครงการ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในดา้นการบรหิารจดัการงบประมาณอยา่งเขม้งวดและมี
ประสทิธภิาพ จากนั�นไดผ้นกึกําลังแกนนาํคร ูหรอื School
Champion ในวนัที� 24 เมษายน เพื�อสนบัสนนุการขยายผลงาน
พฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรยีนขนาดเล็กในพื�นที� 8 จงัหวดั
ไดแ้ก่ ราชบุร ีสพุรรณบุร ีนครปฐม สมุทรสงคราม นา่น กาฬสนิธุ์
มหาสารคาม และรอ้ยเอ็ด ครแูกนนาํจะรบัหน้าที�เป�นโค้ชใหกั้บ
โรงเรยีนในระดบัพื�นที� และจดัอบรมการใชน้วตักรรมการเรยีน
การสอน และการติดตามผลตามแนวทาง หลักสตูรการเรยีนรูจ้าก
การปฏิบติั (Active Learning) หลังจากไดร้บัใบสมคัรเขา้มาจาํนวน
มากและไดพู้ดคยุกับคณุครผููม้คีวามสามารถ เป�� ยมดว้ยความมุง่มั�น
อันแรงกล้าที�จะพฒันาตนเองและคณุภาพการศึกษา โครงการจงึ
เพิ�มจาํนวนครแูกนนาํจากเดมิ 20 ท่าน เป�น 25 ท่าน 

เริ�มต้นเสน้ทาง สูก่ารศึกษาที�
“เขา้ถึง” ได้ทกุคน

ตัวเลขความก้าวหนา้ในป�ที� 1

จากองค์กรภาคประชาสงัคม
ได้รบัการอบรมและยกระดบั
ความสามารถดา้นความรูเ้ชงิ
เทคนคิและการบรหิารจดัการ
โครงการ 

96 คน ทําขอ้ตกลงความรว่มมอืกับ
โรงเรยีน
ผา่นเครอืขา่ยโรงเรยีน
ขนาดเล็กพื�นที�เป�าหมาย โดย
ม ี59 โรงเรยีนในภาคอีสาน
43 โรงเรยีนในภาคเหนอื และ
26 โรงเรยีนในภาคกลาง 

128 แห่ง

คัดเลือกครแูกนนาํ                      ที�จะสนบัสนนุการขยายผล
ของ “โมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก” ภายใต้ระยะเวลาของโครงการ
และหลังจากนั�น ครแูกนนาํ ซึ�งรอ้ยละ 80 เป�นผูห้ญงิ เป�นผูที้�มี
ความเชี�ยวชาญในเรื�องการเรยีนรูแ้บบ Active Learning และ
นวตักรรมต่าง ๆ เชน่ เครื�องมอืสอนคิด จติศึกษา การเรยีนรูโ้ดย
ใชป้�ญหาเป�นฐาน (PBL) และชุมชนการเรยีนรูท้างวชิาชพี (PLC)

25 ท่าน

ผูร้บัทนุยอ่ย                            ไดแ้ก่ กลุ่มเครอืขา่ยโรงเรยีน
นอกกะลา (ภาคกลาง) สภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ ์และ
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก สพป. นา่น เขต 1 สามารถ
นาํความรูเ้ชงิเทคนคิและการบรหิารจดัการจากการอบรมต่าง ๆ
ไปบูรณาการเขา้กับแผนการดาํเนนิงานในบรบิทของตน

3 องค์กร

จดัตั�งคณะที�ปรกึษาโครงการ
ประกอบดว้ยนักการศึกษา
นกัวชิาการ ตัวแทนภาค
ประชาสงัคม และตัวแทน
ระดับกระทรวงผูท้รงคณุวุฒิ
จาํนวน 10 ท่าน

โครงการ Access School สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก
สพป. นา่น เขต 1 และ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
นา่น                   ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืในการจดั
การศึกษาคณุภาพผา่นโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก และนวตักรรม
เครื�องมอืสอนคิด 

เขต 1

สรา้งกลไกการขยายผลโมเดล
โรงเรยีนขนาดเล็ก รว่มกับ
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานา่น                  

เพื�อใหจ้งัหวดันา่นเป�นพื�นที�
นวตักรรมการศึกษาทั�งจงัหวดั

เขต 2



เมื�อวนัที� 5 สงิหาคม 2563 โครงการ Access School จดังาน
เป�ดตัวโครงการอยา่งเป�นทางการ ณ หอ้งบอลรูม โรงแรมคอนราด
กรุงเทพฯ โดยเป�นโอกาสพเิศษในการแนะนาํโครงการนี�แก่สื�อ
มวลชน และประกาศความรว่มมอืขององค์กรภาคประชาสงัคม ครู
โรงเรยีน ชุมชน กระทรวงศึกษาธกิาร และผู้สนับสนุนโครงการ
อยา่งสหภาพยุโรป ในการพฒันาโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก สรา้ง
ความรว่มมอือยา่งเป�นรูปธรรมกับภาครฐั เพื�อสง่เสรมิการบรหิาร
จดัการโรงเรยีนที�มปีระสทิธภิาพผ่านการมสีว่นรว่ม และใหป้ระเทศ
ไทยสามารถยกระดับคณุภาพและสง่เสรมิความยั�งยนืของโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สอดคล้องกับเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื ภายในงาน
ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตูสหภาพยุโรปประจาํ
ประเทศไทย เป�นผู้กล่าวเป�ดงานและบรรยายพเิศษในประเด็น
นโยบายของสหภาพยุโรปในการสนับสนุนการศึกษาในประเทศ
สมาชกิ คณุเทาฮิด อิบเน ฟารดิ ผู้อํานวยการมูลนิธแิอ็คชั�นเอด
ประเทศไทย กล่าวแนะนาํความเป�นมา เป�าหมายและแผนงานของ
โครงการ ทั�งยงัมกีารบรรยายพเิศษเรื�องนโยบายและความรว่มมอื
ของกระทรวงศึกษาธกิารในการหนุนเสรมิภาคประชาสงัคมและ
ชุมชนในการพฒันาโรงเรยีนขนาดเล็กและลดความเหลื�อมลํ�าทาง
การศึกษาตามนโยบายการศึกษาเพื�อการพฒันาที�ยั �งยนืเป�าหมาย
ที� 4 (การศึกษาที�เท่าเทียมและทั�วถึง) บรรยายโดยผู้แทนจาก
กระทรวงศึกษาธกิาร คณุภมูสิรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที�ปรกึษา
รฐัมนตรแีละประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรเ์เละนโยบาย
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงศึกษาธกิาร ดร.คณุหญิงกัลยา 
โสภณพนิช 

ในวนันั�น โครงการยงัมอบรางวลัใหแ้ก่ ด.ช. ธรีเดช ทิพวงศ์
นกัเรยีนชั�นประถมศึกษาป�ที� 6 โรงเรยีนบา้นฮากฮาน จ.น่าน ผูช้นะ
เลิศการประกวดออกแบบตราสญัลักษณข์องโครงการอีกดว้ย

นอกจากการเป�ดตัวในกรุงเทพมหานคร ตลอดชว่งเดอืนสงิหาคม
และกันยายน 2563 โครงการไดจ้ดัเวทีในจงัหวดัพื�นที�เป�าหมาย
ได้แก่ ราชบุร ีนา่น และกาฬสนิธุ ์ที�มุง่ใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนประเดน็
การจดัการศึกษาระหวา่งภาคประชาสงัคมและหนว่ยงานรฐัระดบั
ท้องถิ�น และมกีารจดัอบรบเชงิปฏิบติัการเรยีนรูแ้นวคิดสทิธิ
มนุษยชน สทิธทิางการศึกษา และความเป�นพลเมอืง สาํหรบัคร ู
ผูบ้รหิารโรงเรยีน และเขตพื�นที�การศึกษา ที�จะเขา้มามสีว่นรว่มขบั
เคลื�อนการศึกษากับโครงการ 

สทิธทิางการศึกษาคือสทิธมินษุยชนขั�นพื�นฐาน ในการอบรบทั�งหมด
เราไดร้ว่มกันหาคําตอบวา่จะทําอยา่งไรเพื�อใหโ้รงเรยีนเป�นที�บม่เพาะ
ใหค้ณุค่านี�เกิดขึ�นในสงัคมไทย เริ�มตั�งแต่การสรา้งคณุค่านี�ในตัว
ผูจ้ดัการศึกษาเอง โดยการเป�ดใจ เป�ดพื�นที� เคารพ มองเหน็ความ
แตกต่างทางอัตลักษณแ์ละความต้องการของผูอื้�น รบัฟ�งอยา่ง
เขา้ใจ พรอ้มเชื�อวา่มนษุยท์กุคนมคีวามคิด ศักยภาพ และศักดิ�ศรี
ความเป�นมนษุย ์สิ�งเหล่านี�สามารถสรา้งเสรมิคณุค่าดา้นสทิธิ
มนุษยชนในและนอกรั�วโรงเรยีนได ้

หน้ า  3

เป�ดตัวอยา่งเป�นทางการ
ในทกุพื�นที�เป�าหมาย

ฯพณฯ เป�ยรก้์า ตาป�โอลา เอกอัครราชทตูสหภาพยุโรปประจาํประเทศไทย
มอบรางวลัแก่ผูช้นะการออกแบบตราสญัลักษณ์โครงการ Access School
ณ งานเป�ดตัวโครงการ วนัที� 5 สงิหาคม 2563

บน: เวทีเป�ดตัวโครงการ Access School ในพื�นที�ภาคอีสาน ณ โรงแรมรมิ
ปาว จ.กาฬสนิธุ ์วนัที� 20 สงิหาคม 2563
ล่าง: การอบรบเชงิปฏิบติัการเรยีนรูแ้นวคิดสทิธมินษุยชน สทิธทิางการศึกษา
และความเป�นพลเมอืง จ.กาฬสนิธุ ์วนัที� 21-23 สงิหาคม 2563 



หน้ า  4

ระหวา่งวนัที� 30 ตลุาคม - 1 พฤศจกิายน 2563 โครงการ Access
School จดัการอบรมเชงิปฏิบติัการ เรื�อง "การสื�อสารเชงินโยบาย
และการรณรงค์ และการรูเ้ท่าทันสื�อ" เพื�อใหอ้งค์กรภาคประชาสงัคม
พฒันาทักษะเกี�ยวกับการสื�อสารเชงินโยบายและการรณรงค์
สามารถใชส้ื�อใหเ้กิดประโยชนใ์นการขบัเคลื�อนประเดน็การศึกษา 
และออกแบบแผนการรณรงค์เชงิกลยุทธ ์รวมถึงต่อยอดใน
การพฒันาการดาํเนนิงานขององค์กรเองได้

บรรยากาศของการอบรมตลอด 2 วนัครึ�ง เต็มเป�� ยมไปดว้ยความ
สนุกสนานและการแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ะหวา่งวทิยากรผูเ้ชี�ยวชาญ
ดา้นการสื�อสารและผูเ้ขา้รว่ม 29 ท่าน ซึ�งเป�นตัวแทนจากเครอืขา่ย
ผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็กและการศึกษาท้องถิ�น เครอืขา่ยการ
ศึกษาทางเลือก และองค์กรพฒันาเอกชนในหลายพื�นที�ทั�วประเทศ
เราขอขอบคณุทกุท่านที�มสีว่นรว่มกับกิจกรรมอยา่งเต็มที� และหวงั
เป�นอยา่งยิ�งวา่ทกุท่านจะใชอ้งค์ความรูแ้ละความมุง่มั�นที�มอียู ่ผลิต
สื�อที�น่าสนใจและขยายผลการพฒันาคณุภาพการศึกษาในโรงเรยีน
ขนาดเล็กต่อไปดว้ยกัน 

รูเ้ท่าทันสื�อ อัพสกิลทางเทคนิค
ขบัเคลื�อนการศึกษาไปด้วยกัน

คณะที�ปรกึษาโครงการ Access School รว่มเดนิทางลงพื�นที�
จงัหวดัเป�าหมายในภาคกลางและอีสาน เพื�อสมัผสับรบิทและวถีิของ
โรงเรยีนขนาดเล็ก ที�เปลี�ยนแปลงเชงิระบบดว้ยนวตักรรมการศึกษา
พรอ้มมอบคําแนะนาํในการขยายผลโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก ผา่น
มุมมองของผูเ้ชี�ยวชาญจากหลากหลายสาขา เมื�อวนัที� 8-9 ธนัวาคม
2563 พระครอูมรชยัคณุ พระอาจารยว์ดัสชุยัคณาราม, ดร.สมศักดิ�
ประสาร ผูอํ้านวยการโรงเรยีนบา้นปะทาย, คณุสมเดช อ่างศิลา ผอ.
โรงเรยีนวดัเนนิกระปรอก และผูแ้ทน ดร.อโณทัย ไทยวรรณศร ีผอ.
สาํนกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา ดร.สมพร สามทองกลํ�า
เยอืนโรงเรยีนวดัดอนโพธิ�ทอง จ.สพุรรณบุร,ี โรงเรยีนวดัหวัโพ
จ.ราชบุร ีและโรงเรยีนบา้นหว้ยรางเกต ุจ.นครปฐม โดยไดพ้บปะพูด
คยุกับผูอํ้านวยการโรงเรยีน คร ูตัวแทนผูป้กครอง และโรงเรยีน
ขนาดเล็กอื�น ๆ ในพื�นที�กันอยา่งอบอุ่น ทั�งยงัไดร้บัเกียรติจาก คณุ
ประวชิ ยะรนิทร ์ผูอํ้านวยการสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถม
ศึกษาราชบุร ีเขต 2 ที�มารว่มแลกเปลี�ยนทัศนะกับเครอืขา่ยโรงเรยีน
นอกกะลา (ภาคกลาง)

ต่อมาในวนัที� 16-18 ธนัวาคม 2563 คณะที�ปรกึษาโครงการ ไดแ้ก่
ดร.จุฬากรณ ์มาเสถียรวงศ์ ผูอํ้านวยการสถาบนัรามจติติ และคณุ
นริมล เมธสีวุกลุ พธิกีรชื�อดงัและผูผ้ลิตสื�อสาธารณะ ไดล้งพื�นที�
ภาคอีสาน พบเครอืขา่ยผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก ชุมชน และ

คณะที�ปรกึษาเยอืนเครอืขา่ย
โรงเรยีนภาคกลาง-อีสาน 



องค์กรภาคประชาสงัคมดา้นการศึกษาที�หนนุเสรมิโรงเรยีนขนาด
เล็กอยา่งเขม้แขง็ ไดแ้ก่ โรงเรยีนบา้นฮ่องทราย โรงเรยีนบา้นสม้
โฮง และโรงเรยีนบา้นรา้นหญา้ จ.รอ้ยเอ็ด, โรงเรยีนบา้นคําแมด
พทิยาสรรย ์โรงเรยีนดงพยุงสงเคราะห ์และโรงเรยีนชุมชนหลัก
เหลี�ยมวทิยา จ.กาฬสนิธุ,์ สมาคมไทบา้น และสภาพฒันาการศึกษา
กาฬสนิธุ ์

จากการสมัผสัโรงเรยีนตัวอยา่ง คณะที�ปรกึษาไดเ้หน็ถึงเหน็ความ
สาํคัญของการมสีถานศึกษาในชุมชน หรอื “โรงเรยีนใกล้บา้น” ที�
สามารถดแูลลกูหลานของชุมชนไดอ้ยา่งใกล้ชดิ โดยไดร้บัโอกาสใน
การออกแบบและพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษาที�เหมาะสมและ
สอดคล้องกับผูเ้รยีน จนสามารถยกระดบัคณุภาพการเรยีนการสอน
ไดอ้ยา่งเป�นรปูธรรมแมจ้ะไมใ่ชโ่รงเรยีนใหญใ่นเมอืงที�มชีื�อเสยีง
เราขอขอบคณุเครอืขา่ยโรงเรยีนขนาดเล็กและผูใ้หญ่ในเขตพื�นที�
การศึกษา ที�แบง่ป�นเวลาและแรงขบัเคลื�อนกับเรา การเดนิทางใน
ครั�งนี�นบัเป�นอีกก้าวของการรว่มงานกันอยา่งใกล้ชดิ เพื�อสรา้ง
ความรว่มมอืระหวา่งองค์กรภาคประชาสงัคม ชุมชน และหนว่ยงาน
รฐั ก่อใหเ้กิดการบรหิารจดัการศึกษาไทยบนฐานของการมสีว่นรว่ม
และความต้องการของผูเ้รยีนและชุมชน

เสยีงสะท้อนจากชาว Access School

ในป� 2563 ที�ผา่นมา หากถามวา่อึดอัดและกังวลใจอะไรมากที�สดุ แนน่อนวา่คงไมต่่างกับหลาย ๆ
คน นั�นก็คือ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ที�ทําใหจ้าํเป�นต้องปรบัเปลี�ยนรปูแบบ
กิจกรรมมาเป�นออนไลนม์ากขึ�น พบปะผูค้นประสานงาน ประชุม สนทนาแบบปกติลดนอ้ยลง
อยา่งไรก็ตาม ยงัคาดหวงัวา่ป� 2564 นี� สถานการณ์ความรนุแรงของการแพรร่ะบาดของโควดิ-19
คงจะลดลง อยา่งนอ้ยในชว่งไตรมาส 3-4 เพื�อที�จะไดข้บัเคลื�อนงานด ีๆ เผยแพรโ่มเดลโรงเรยีน
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งการไดเ้ป�ดพื�นที�โรงเรยีนนวตักรรมในโครงการทั�ง 8 จงัหวดั ใหส้งัคม
ทั�วไป สาธารณะชน ผูกํ้าหนดและผูม้สีว่นรว่มตัดสนิใจเชงินโยบายการศึกษา ทั�งในระดบัจงัหวดั
และระดบัประเทศไดทํ้าความรูจ้กั ไดเ้ขา้ใจ และมองเหน็วา่นี�เป�นหนึ�งในเสน้ทางที�เราสามารถก้าวไป
ดว้ยกันได ้เพื�อทําใหก้ารศึกษาไทยไมท่อดทิ�งใครไวข้า้งหลัง

จุดเริ�มต้นการทํางานในป�ที�ผา่นมา มาพรอ้มกับสถานการณ์โควดิ-19 ที�เริ�มรนุแรงในประเทศไทย 

แมจ้ะพบอุปสรรค แต่ทีมของเราก็ยงัมคีวามมุง่มั�นและพยายามในการแก้ไขป�ญหาเฉพาะหนา้อยู่
ตลอด ทั�งยงัมกิีจกรรมที�พฒันาศักยภาพใหกั้บทีมอยูเ่สมอ ซึ�งเป�นความรูใ้หมที่�สง่เสรมิใหทํ้างานได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ เครอืขา่ยในพื�นที�ทกุคนมคีวามตั�งใจในการพฒันาโรงเรยีนเล็ก เพื�อใหย้งัอยู่
คู่ชุมชน พวกเขามองเหน็ป�ญหาที�มอียู ่มคีวามตั�งใจที�อยากจะแก้ป�ญหานั�น และหาทางออกที�เหมาะ
กับพื�นที� โดยยดึเดก็และเยาวชนเป�นศูนยก์ลาง 

ความคาดหวงัต่อป�ที� 2 นี� หวงัวา่เราสามารถดาํเนนิงานไดส้าํเรจ็ตามแผนงานที�วางไว ้และผูกํ้าหนด
นโยบายเหน็ถึงความสาํคัญของการศึกษาในโรงเรยีนชุมชน เกิดการแลกเปลี�ยนความคิดเหน็กัน
ระหวา่งหนว่ยงานของรฐั กับภาคประชาสงัคม อีกทั�งคนทั�วไปใหค้วามสนใจกับประเดน็สทิธเิด็ก และ
ประเดน็การพฒันาคณุภาพโรงเรยีนขนาดเล็กผา่นสื�อออนไลนต่์าง ๆ อยา่งกวา้งขวางจนสามารถ
เขา้มาเป�นแนวรว่มเพื�อสรา้งการเปลี�ยนแปลง

หน้ า  5

เทวนิฏฐ ์อัครศิลาชยั 
ผูป้ระสานงานโครงการ Access School
เลขาธกิารสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 

ธนารตัน์ บวับาน
ผูป้ระสานงานภาคสนาม โครงการ Access School
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย 

บน: ที�ปรกึษาโครงการ คณุสมเดช อ่างศิลา รว่มกิจกรรมจติศึกษา ณ โรงเรยีนบา้นหว้ย
รางเกต ุจ.นครปฐม 9 ธนัวาคม 2563 / ล่าง: คณุนริมล เมธสีวุกลุ รว่มแลกเปลี�ยนกับ
คณะกรรมการศึกษาธกิารจงัหวดักาฬสนิธุ ์และผูป้กครองนกัเรยีน โรงเรยีนบา้นคําแมด
พทิยาสรรพ ์จ.กาฬสนิธุ ์วนัที� 17 ธนัวาคม 2563



ป� 2563 ที�ผา่นมา เครอืขา่ยนอกกะลา (ภาคกลาง) ของเราไดม้กีารเป�ดตัวโครงการ Access School
ใหภ้าคีสว่นรว่ม ไดแ้ก่ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมูบ่า้นจอมบงึ ผอ.สาํนักพฒันานวตักรรม ผูบ้รหิาร และ
ศึกษานเิทศก์จาก สพป.ราชบุร ีเขต 1 และ 2 รว่มงานเพื�อรบัทราบและสนบัสนุนการดาํเนินงานของ
เครอืขา่ย ผอ. และครูแกนนาํยงัไดร้บัโอกาสการพฒันาตนเอง ผา่นการอบรมเชงิปฏิบติัการหลาย
หลักสตูร ที�เกี�ยวขอ้งกับการขบัเคลื�อนและพฒันาครู เพื�อพฒันาคณุภาพการศึกษาที�สง่ผลต่อผูเ้รยีน
โดยตรง เรายงัไดเ้รยีนรูข้า้มเครอืขา่ยเพื�อแลกเปลี�ยนนวตักรรมการศึกษา โดย ผอ. และครแูกนนาํ
เครอืขา่ยภาคกลาง (รร.วดัโคกทอง) จดัอบรมการใชน้วตักรรมจติศึกษา PBL และ PLC ใหเ้ครอืขา่ย
โรงเรยีนขนาดเล็ก จ.น่าน ขณะเดยีวกันก็ไดเ้ขา้รบัการอบรมเรื�องการใชเ้ครื�องมอืสอนคิด จาก
ผอ. และครูแกนนาํของเครอืขา่ยนา่น เพื�อกลับมาขยายผลในโรงเรยีนและบรบิทของตนเอง

ท่ามกลางวกิฤติโควดิ-19 ตั�งแต่ระลอก 1 เริ�มขึ�น ทกุโรงเรยีนไดทํ้างานอยา่งหนักหน่วง เพื�อใหเ้ราผา่น
ไปได้ด้วยกันอยา่งปลอดภัย ความหวงัและเป�าหมายในป�นี� เครอืขา่ยภาคกลางจะยงัทํางานอยา่งมุง่มั�น
ประสานเชื�อมต่อกับทกุภาคี และขยายผลจากต้นแบบที�ม ีเพื�อใหก้ารเปลี�ยนแปลงด ีๆ เชน่นี�กระจายไป
สูเ่ด็ก ๆ โรงเรยีนขนาดเล็กที�ขาดโอกาสต่อไป

ในป�ที�ผา่นมา สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก สพป.นา่น เขต 1 ไดเ้สนอโครงการยอ่ยผา่น
กระบวนการทํางานรว่มกับมูลนธิแิอ็คชั�นเอด ประเทศไทย ภายใต้ยุทธศาสตรก์ารพฒันาสถานศึกษา
โรงเรยีนขนาดเล็กในจงัหวดันา่น ดว้ยนวตักรรมเครื�องมอืสอนคิด การดาํเนนิงานมภีาคีเครอืขา่ย
ภาคประชาสงัคมเหน็ความสาํคัญ และไดร้ว่มสนบัสนนุ จนโครงการบรรลวุตัถปุระสงค์โรงเรยีน
ขนาดเล็ก จงัหวดันา่น เป�นสถานศึกษาที�มคีณุภาพ เป�นที�รูจ้กัในวงกวา้งและเป�นที�ยอมรบัของ
ผูบ้รหิารระดบัเขตพื�นที�การศึกษา และระดบัจงัหวดั

Access School ไดจุ้ดประกายใหโ้รงเรยีนขนาดเล็ก ตระหนกัถึงความเท่าเทียม และเป�นแรง
สนับสนุนการลดความเหลื�อมลํ�าในสงัคม โดยสนบัสนนุงบประมาณในการพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีน
คร ูใหเ้ป�นมอือาชพีในการบรหิารงาน และการออกแบบการจดัการเรยีนรู ้ใหผู้เ้รยีนมคีณุภาพ
เป�นมนุษยที์�สมบูรณข์องสงัคมโลก

ในระดบัการศึกษาท้องถิ�น สิ�งสาํคัญที�สดุอยา่งการพฒันาคณุภาพการศึกษาถกูใหค้ณุค่าน้อยที�สดุ
สิ�งนี�คือจุดเริ�มต้นของการรวมตัวกันของสภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ ์จะทําอยา่งไร เมื�อระบบ
การศึกษาไมต่อบโจทยม์ากพอที�จะมอบทักษะการเอาตัวรอดในสงัคมผูเ้รยีน? เราจงึรว่มกําหนด
เป�าหมาย ออกแบบแผนงาน ต่อมาไดพ้ฒันากลุ่มเป�นกลไกระดบัจงัหวดั จดทะเบยีนเป�นองค์กร
สาธารณะประโยชน ์
 
จากจุดเริ�มต้นของโครงการ วนันี�เรามโีรงเรยีนในเครอืขา่ยจาํนวน 59 โรงเรยีน ที�รว่มพฒันา
คณุภาพการศึกษาแบบมสีว่นรว่ม เกิดการเปลี�ยนแปลงการศึกษากาฬสนิธุใ์นมติิใหม ่มกีลไก
ขบัเคลื�อนระดบัจงัหวดัและระดบัท้องถิ�น พรอ้มโรงเรยีนต้นแบบ จาํนวน 20 โรงเรยีนที�จะสามารถ
ขยายผลการใชน้วตักรรมการจดัการศึกษาต่อในป�ที� 2 เพื�อตอบโจทยร์ะยะยาวในการสรา้งโอกาส
ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

access.school.project
 
@ActionAidThai

actionaid.or.th

communications.thailand@actionaid.org@
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ปรยีานุช วงษ์แก้ว
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนบา้นฮากฮาน
สมาคมผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเล็ก สพป น่าน เขต 1

ทรงเดช ก้อนวมิล
เลขานุการสภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ์
สภาพฒันาการศึกษากาฬสนิธุ์

ชนิตา พลิาไชย
ผูอํ้านวยการโรงเรยีนวดัโคกทอง
เครอืขา่ยโรงเรยีนนอกกะลา (ภาคกลาง)

โครงการแอ็คเซส สคลู
มูลนธิแิอ็คชั�นเอด อินเตอรเ์นชั�นแนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนรรินิ ตึก A หอ้ง A201
ซอยพหลโยธนิ 8 (สายลม) ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทร. 02 279 6601 ถึง 2

https://www.facebook.com/access.school.project
https://twitter.com/ActionAidThai
https://twitter.com/ActionAidThai
https://actionaid.or.th/
https://actionaid.or.th/

