
 

 
 
 
 
 

“โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 
CSO-LA/2019/410-136 
ขอบเขตของงาน (TOR) 

 
การจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนินการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานระบบการศึกษาไทยในประเด็นการยุบควบรวมโรงเรียน
ขนาดเล็กและติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ียึดแนวทางการเรียนรูผ้่านการลงมือทำ 
(Active Learning)  
 
เกีย่วกบัองค์กร:  

แอ็คช่ันเอด (ActionAid) เป็นองค์กรระหว่างประเทศเพื่อความยุติธรรมทางสังคม ดำเนินงานบนฐานสิทธิ
มนุษยชน เริ่มทำงานในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และได้จัดต้ังเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในปี พ.ศ.2554 
ภายใต้ช่ือ มูลนิธิแอ็คช่ันเอด อินเตอร์เนช่ันแนล ประเทศไทย (ActionAid International Thailand : AAT) 
แอ็คช่ันเอดทำงานทั่วประเทศกับชุมชน องค์กรภาคประชาสังคม เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษา องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ชีวิตของกลุ่มผู้หญิงกับเด็กยากจนและด้อยโอกาสมากที่สุด 
 
เกีย่วกับโครงการ:  

มูลนิธิแอ็คช่ันเอด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย และสมาคมไทบ้าน ภายใต้
การสนับสนุนทุนการดำเนินโครงการโดยสหภาพยุโรป  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการมสี่วนรว่มภาคประชาสังคม
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Building an active, networked civil society to improve delivery and 
access to quality education in Thailand) โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
องค์กรภาคประชาสังคม และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการโรงเรียนในชุมชนมาก
ข้ึน และมีบทบาทในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจในระดับท้องถ่ิน ระดับจังหวัด และระดับชาติมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ 8 จังหวัด คือ ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม น่าน กาฬสินธ์ุ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในราคาที่สามารถจ่ายได้ ผ่านการปรับใช้ “โมเดล



 

โรงเรียนขนาดเล็ก” เพื่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมและการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งถึงสิทธิและบริบทพื้นฐานของ
เด็กในชุมชนน้ัน ๆ โดยยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) ซึ่งโครงการนี้จะมีระยะเวลา
การดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 4 ป ี(พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566)   

เมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว โรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 400 แห่งจะดำเนินการโมเดลโรงเรียนขนาดเล็ก
ส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน 20,000 คน มีอย่างน้อยร้อยละ 60 ของโรงเรียนขนาดเล็กจะมีโครงสร้างธรร
มาภิบาลที่เป็นระบบที่สนองตอบกับความต้องการของชุมชนและมีการสนับสนุนเชิงสร้างสรรค์จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีหลายภาคส่วน (หน่วยงานรัฐท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ชุมชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เช่น หน่วยงานภาคเอกชน) จะสนับสนุนโรงเรียนท้องถ่ินเพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาและมีคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในเชิงรุกและตอบสนองต่อบริบทพื้นที่ชุมชนอยู่เสมอ 
โรงเรียนและโครงสร้างธรรมาภิบาลท้องถ่ินจะยอมรับการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการตัดสินใจมากข้ึน 
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและความยั่งยืนต่อไป ในระยะยาวโครงการคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถเข้าถึงคุณภาพ
ทางการศึกษาที่ตนพึงได้รับใกล้บ้าน หน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินจะสนับสนุนการเตรียมการและ
ดำเนินการใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการสง่เสรมิการกระจายอำนาจทางการศึกษาและกระบวนการธรรมภิบาลที่โปร่งใส
ได้ดียิ่งข้ึน ซึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดนี้เป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยได้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 
1, 4 , 5, และ 10 
 
รายละเอียดการวิจัยท่ีต้องการว่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือดำเนินการ: 

โครงการฯ มีความประสงค์จะว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของระบบการศึกษาไทย
ในประเด็นการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก กฎหมายและมาตราการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มเชิง
นโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายขององค์กร
ภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการฯ ที่ยึดแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) และศึกษาหลัก
ธรรมาภิบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว ในการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนและหน่วยงาน
ภาครัฐ และถอดโมเดลโรงเรียนขนาดเล็กที่ดี จึงเปิดรับสมัครที่ปรึกษาจากผู้สนใจ เพื่อรับทุนในการดำเนินการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ และหลักธรรมาภิบาลสำหรับ
โรงเรียนขนาดเล็กของโครงการฯ ที่ ภาคผนวก)  

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะที่เกิดข้ึนจากการศึกษานี้  จะถูกนำเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐและองค์กร
ระดับชาติ ตลอดจนระดับนานาชาติ ในงานประชุมวิชาการด้านการศึกษา เพื่อแจ้งนโยบายสาธารณะด้าน
การศึกษา นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จะถูกนำไปใช้ในการสื่อสารและจัดทำวัสดุการฝึกอบรมในรูปแบบคู่มือการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็ก  บทสรุปเชิงนโยบาย และอีบุ๊ค รวมถึงการช้ีแนะในที่สาธารณะอื่นๆ เช่น บนแพลตฟอร์มดิจิทัล 
เป็นต้น 



 

 
วัตถุประสงค์:  

1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานระบบการศึกษาไทยในประเด็นการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก กฎหมายและ
มาตราการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มเชิงนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  

2. เพื่อประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กนำร่องในโครงการฯ ที่ได้นำแนวทางการเรียนรู้
ผ่านการลงมือทำไปใช้ และศึกษาหลักธรรมาภิบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าว โดยเกณฑ์การ
ประเมินพิจารณาด้วย 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ คุณภาพการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการและการ
สร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ 

3. เพื่อถอดโมเดลการจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กที่ดีภายใต้โครงการฯ ที่สามารถนำมาใช้ขยายผลใน
โรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ ต่อไป และใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถเป็นทางเลือกทดแทน
มาตรการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  

 
คำถามวิจัย: 

คำถามวิจัยท่ี 1: สถานการณ์การยุบควบรวมโรงเรยีนขนาดเลก็ในประเทศไทยเป็นอย่างไร และมีแนวโน้ม
เชิงกฎหมายและมาตราการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวโน้มเชิงนโยบายและการนำนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ อย่างไรในอนาคต – วิจัยก่อรูปและวิเคราะห์สถานการณ์  (Contextual and Situational 
Analysis) 
คำถามวิจัยท่ี 2.1: หลังจากที่นำแนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำไปใช้ โรงเรียนขนาดเล็กนำร่องของ
โครงการฯ จำนวน 8 โรงเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร – การศึกษา
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) 
คำถามวิจัยท่ี 2.2: หลักธรรมาภิบาลที่มีอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กนำร่องของโครงการฯ จำนวน 8 โรงเรียน 
มีลักษณะอย่างไร มีการบริหารจัดการที่ดีและสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาคส่วน
อื่นๆ หรือไม่ อย่างไร – การศึกษาเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis)  
คำถามวิจัยท่ี 3: รูปแบบโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และมีการ
บริหารจัดการที่ดีและมีการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ชุมชน และภาคส่วนอื่นๆ  มีลักษณะ
อย่างไร – การถอดโมเดลโรงเรียนขนาดเล็กต้นแบบที่ดี (Model Extraction)  
 

 
 



 

กรอบการวิจัย: 
 

 
 
หมายเหต:ุ รายละเอียดคำถามวิจัย และกรอบการวิจัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังหารือร่วมกับทีมวิจัย 
 
ขอบเขตของงาน: 

พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- พื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ ทั้งหมด 3 ภูมิภาค ใน 8 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี สุพรรณบรุี นครปฐม 

สมุทรสงคราม กาฬสินธ์ุ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และน่าน  
 
กลุ่มเปา้หมายท่ีเกี่ยวข้อง 

- โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ ที่ยึดแนวทางการเรียนรูผ้่านการลงมือทำ (Active 
Learning) ใช้นวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมกบับริบทของชุมชน โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางเครือข่าย
ภาคประชาสังคมของพื้นที่ดำเนินการของโครงการ ที่มีการสนับสนุนในการเสรมิสร้างความเข็มแข็ง
ให้โรงเรียนขนาดเลก็ เช่น ชุมชน วัด องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(อบจ.) เทศบาล อาสาสมัครต่างๆ เป็นต้น 

- หน่วยงานการศึกษาภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร  (NGOs) ที่ทำงานเกี่ยวกับ
การศึกษา, สิทธิทางการศึกษา/เด็ก ในทุกระดับ ตั้ งแต่ ระดับพื้นที่ ระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติ 

- ครูแกนนำ และนักศึกษาฝึกสอนในโครงการฯ   



 

ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย: 
ขั้นตอนท่ี 1 (กรกฎาคม 2565) ประชุมเพื่อทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ระหว่าง
คณะกรรมการวิจัยและทมีวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 2 (กรกฎาคม 2565) นำเสนอระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) และแผนการ
ดำเนินงานวิจัยตลอดระยะเวลาโครงการ (Research Plan) เพื่อคณะกรรมการวิจัยพิจารณาและอนมุัติ 
ขั้นตอนท่ี 3 (สงิหาคม – กันยายน 2565) ดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผนที่วางไว้ (Data Collection) 
ขั้นตอนท่ี 4 (ตุลาคม 2565) วิเคราะหผ์ลการวิจัย และอภิปรายผลร่วมกับทมีงานโครงการฯ (Research 
Findings Analysis and Discussion) 
ขั้นตอนท่ี 5 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565) สังเคราะห์ผล และจัดทำรายงานการวิจัย (Research 
Finding Synthesis and Reporting)  
 
หมายเหต:ุ การส่งมอบผลงาน ขั้นตอนท่ี 5  ให้นักวิจัยจัดทำรายงานการวิจัยจำนวน 70 หน้าข้ึนไป นำสง่
ในรูปแบบไฟล์อเิล็กทรอนิกส์ Microsoft Word และไฟล์ PDF พร้อมจัดพมิพ์เอกสารรูปเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบรูณ์จำนวน 3 เล่ม และแฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) ที่บันทึกไฟล์ภาพถ่ายระหว่างกระบวนการลง
เก็บข้อมูล และไฟล์เอกสารข้อมลูอ้างอิงต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบังานวิจัยและเป็นประโยชน์กับโครงการฯ  
 

ระยะเวลาดำเนินการ: 
 ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง     
 
งบประมาณ: 
 120,000 – 180,000 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 
 
เง่ือนไขการส่งมอบงานและการจ่ายค่าตอบแทน:  
 ผู้วิจัยส่งงานโดยแบ่งงานออกเป็น 3 งวด ดังนี ้

งวดท่ี 1 เบิกจ่ายจำนวนร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ระบุในสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับมีมติให้ความเห็นชอบในการส่งมอบระเบียบวิธีวิจัยและแผนการดำเนินงานวิจัยตลอดระยะเวลา
โครงการ ภายใน 30 วัน 
งวดท่ี 2 เบิกจ่ายจำนวนร้อยละ 30 ของวงเงินงบประมาณที่ระบุในสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับมีมติให้ความเห็นชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัย ผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ



 

อภิปรายผลร่วมกับทีมงานโครงการฯ และร่างเค้าโครงรูปแบบและเนื้อหารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  
ภายใน 30 วัน 
งวดท่ี 3 เบิกจ่ายจำนวนร้อยละ 20 ของวงเงินงบประมาณที่ระบุในสัญญาจ้าง หลังจากคณะกรรมการ
ตรวจรับมีมติให้ความเห็นชอบในการส่งมอบรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 วัน 

 
กรรมสิทธิ์: 
 ข้อมูล เอกสาร ผลการศึกษาวิเคราะห์ รายงาน และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงข้อมูลอื่นใดซึ่ง ผู้รับจ้างได้
พัฒนาหรือจัดทำข้ึนภายใต้สัญญาจ้างนี้ ให้ตกเป็นของ “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา” ทั้งนี้ การพิมพ์ หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อจำหน่ายใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ จะต้อง
ไดร้ับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน 
 
คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ: 

- เป็นนักวิชาการ นักวิจัย หรือ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาการศึกษา, การพัฒนาการศึกษา หรือสิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา 

- เป็นผู้มีประสบการณ์ หรือมีผลงานการศึกษาวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา/ การปฏิรูป
การศึกษา/ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน/ การพัฒนาครู/ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา/
โรงเรียนขนาดเล็ก/ สิทธิมนุษยชนด้านการศึกษา/ นโยบายสาธารณะ ไม่น้อยกว่า 5 ป ี  

- เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจระบบโครงสร้างการบริหารราชการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา  
 
การยื่นข้อเสนอ: 

ผู้สนใจต้องยื่นเอกสาเพื่อประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี ้
1. ช่ือองค์กร/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะเป็นองค์กรลงนามคู่สัญญาหรือมอบอำนาจและรับ

งบประมาณโครงการให้กับนักวิจัย 
2. รายละเอียดผู้ยื่นข้อเสนอ และทีมวิจัยพร้อมประวัติ (Curriculum Vitae) และตัวอย่างผลงานการ

ศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
3. ร่างข้อเสนอเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) และกระบวนการวิจัย (Research 

Plan) รวมความยาวไม่เกิน 10 หน้า 
4. ข้อเสนอด้านงบประมาณ 
5. ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการพิจารณาคุณสมบัติ 

 



 

ส่งจดหมายแสดงความจำนงและเอกสารถึงทีมงานโครงการส่งเสรมิความร่วมมือภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาผ่านอีเมล : taecaoffice2020@gmail.com ภายในวันจันทรท่ี์ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เวลา 12.00 น. 
 

* เฉพาะข้อเสนอท่ีผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจะได้รับการติดต่อกลับ * 
 
ผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการ หรือขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
 สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย (สกล.) 
 ที่อยู:่ สำนักเลขาธิการฯ เลขที่ 9 หมู่ 13 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 
 ผู้ประสานงานโครงการฯ: นายเทวินฎฐ์ อัครศิลาชัย (ครูตั้ม) 
 โทรศัพท์: 081-884 4062  

อีเมล:   okthewin@gmail.com หรือ     
  taecaoffice2020@gmail.com 
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ภาคผนวก  
แนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning) 

และหลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

แนวทางการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ (Active Learning)  

คือกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
ปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ เช่น การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
การทำกรณีศึกษา เป็นต้น โดยกิจกรรมหรือนวัตกรรมการเรียนการสอนที่นำมาใช้ควรช่วยพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสารและนำเสนอ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 
บทบาทของผู้เรียนนอกจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียน
กับผู้เรียนด้วยกันด้วย ผู้สอนควรลดบทบาทในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนในลักษณะการบรรยายลง และเพิ่ม
บทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการเรียนรู้ เป็น “ผู้อำนวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ มากกว่าผู้สั่งสอน 

ลักษณะของการเรยีนแบบ Active Learning 
1. เป็นการพัฒนาศักยภาพการคิดการแก้ปัญหาและการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
2. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดระบบการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้โดยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรูปแบบ

ของความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด 
4. เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ทักษะการคิดวิเคราะห์สั งเคราะห์และ

ประเมินค่า 
5. ผู้เรียนได้เรียนรู้ความมีวินัยในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
6. ความรู้เกิดจากประสบการณ์และการสรุปของผู้เรียน 
7. ผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง 

นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ที่ใช้และขยายผลภายใต้การดำเนินงานของโครงการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ จิตศึกษา, การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น
ฐาน  (Problem-Based Learning ห รื อ  PBL), ชุ ม ชน ก าร เรี ยน รู้ ท าง วิช า ชีพ  (Professional Learning 
Community หรือ PLC) และเครื่องมือสอนคิด 10 ชนิด (Thinking Tools) 
 
 



 

จิตศึกษา 
กระบวนการที่พัฒนาข้ึนโดยโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุ รีรัมย์  เพื่ อให้ เป็นแนวคิดและ

กระบวนการพัฒนาทั้งครูและเด็กให้เกิดการเรียนรู้และงอกงามด้านความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ) และความ
ฉลาดด้านจิตวิญญาณ (SQ) ซึ่งได้แก่  

• การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเอง (รู้ตัว) และผู้อื่น  

• การเห็นคุณค่าในตัวเอง คนอื่น และสิ่งต่าง ๆ เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมาย 

• การอยู่ด้วยกันอย่างภราดรภาพ ยอมรับในความแตกต่าง เคารพและให้เกียรติกัน การมีวินัย มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  

• การมีสติอยู่เสมอ รู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุด หรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ มีความสามารถ
จัดการอารมณ์ตนเองได้  

• การมีสัมมาสมาธิเพื่อกำกับความเพียรให้การเรียนรู้หรือการทำภาระงานให้ลุล่วง มีความอดทนทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ  

• การเห็นความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่าง ๆ นอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่  

• การมีจิตใหญ่ มีความรักความเมตตามหาศาล 

กระบวนการจิตศึกษาจะผันเปลี่ยนไปตามบริบทและสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถ่ินและโรงเรียน แต่มี
กระบวนทัศน์ 3 ข้อเป็นเสาหลักในการพัฒนาเหมือนกัน ได้แก่ การจัดกิจกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง การใช้
จิตวิทยาเชิงบวก และการสร้างชุมชนและวิถีชุมชน 

ในกระบวนทัศน์ของกิจกรรมและเนื้อหา โรงเรียนอาจจัดช่วงเวลาเพื่อทำกิจกรรมจิตศึกษา ในช่วงเช้า
หลังเข้าแถวเคารพธงชาติของทุกวัน ประมาณ 20 นาที ก่อนการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาอื่น กิจกรรมที่
ใช้ ได้แก่ 

• กิจกรรมเสริมสร้างพลังสงบ เป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบภายในและการผ่อนคลาย 

• กิจกรรมฝึกสติ เป้าหมายเพื่อให้เด็กได้มีความชำนาญในการกลับมารู้ตัวได้เสมอ ๆ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะทำให้เด็กรู้เท่าทันอารมณ์และการกระทำที่กำลังเกิดข้ึนในแต่ละขณะเพื่อจะได้รู้ว่าควรหยุดหรือ
ดำเนินกิจกรรมนั้นต่อ 

• กิจกรรมฝึกสมาธิหรือการจดจ่อ เป้าหมายเพื่อให้เด็กมีความสามารถในการคงสมาธิได้ยาวข้ึน เพื่อกำกับ
ความเพียรทั้งการเรียนรู้และการทำงานให้สัมฤทธ์ิผล 

กระบวนทัศน์ข้อสองคือ การใช้จิตวิทยาเชิงบวก เป็นศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ให้มี
ความสุข โดยมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาตนเอง เป็นคนดี และมองโลกในแง่ดี ในโรงเรียนสุขภาวะ ครูใช้จิตวิทยา



 

เชิงบวกปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีคุณค่าความเป็นมนุษย์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน บ่มเพาะความดีงามให้กับเด็ก และ
เสริมสร้างความดีงามที่มีอยู่เดิมให้งอกงามยิ่งข้ึน สร้างภาพพจน์ด้านบวกให้กับนักเรียนทุกคนโดยการให้ความรัก 
ให้เกียรติ รับฟัง แสดงความช่ืนชมเมื่อมีโอกาส และสร้างโอกาสให้เด็กได้ทำงานได้สำเร็จด้วยตัวเองเสมอ ๆ 

โรงเรียนที่จิตศึกษานั้นให้เกียรติ และเรียกนักเรียนว่า “พี่” ไม่ว่าจะกับระดับช้ันไหน ครูจะช่ืนชมและ
ขอบคุณเด็กที่ทำดี เพื่อให้คนอื่นเห็นเป็นแบบอย่าง และที่สำคัญ ครูจะไม่ใช้ความรุนแรง ข้ึนเสียง ตัดสิน หรือ
เปรียบเทียบเด็กเพื่อติเตียนหรือตีค่า สำหรับนักเรียนในบางระดับช้ัน ครูสามารถมอบพลังบวกและความรักผ่าน
การกอด 

กระบวนทัศน์การสร้างชุมชนและวิถีชุมชน การใช้จิตศึกษาในระดับนี้เป็นการปฏิบัติร่วมกันของคนใน
ชุมชนอย่างกลมกลืน ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เกิดความตระหนักกับบุคคลทุกระดับ 
จิตศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้เรียนและตนเองในสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย  มี
แรงจูงใจเชิงบวก สร้างความเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของครู สร้างสัมพันธภาพของคนในชุมชนการปฏิบัติในวิถีโรงเรียน 
สร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการอย่างหลากหลายจะช่วยให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการพัฒนาใน
เชิงจิตวิญญาณซึ่งเป็นสิ่งนามธรรม 
 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning หรือ PBL) 

คือ กระบวนการทำความเข้าใจต่อปัญหา และกระบวนการหาวิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาผู้เรียน
จะต้องใช้ความรู้อันหลากหลาย (Multi-knowledge) และทักษะที่หลากหลาย (Multi-skills) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียน
เข้าถึงความเข้าใจหลักของเนื้อหาชุดนั้น และเกิดทักษะอันหลากหลาย เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner aspirations) ตามแผนการศึกษาชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) 
ประกอบด้วยทักษะและคุณลักษณะต่อไปนี้ 3Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing) และการ
คิดเลขเป็น (Arithmetics) 8Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical 
Thinking and Problem Solving), ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), 
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross - cultural Understanding), ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership), ทักษะด้านการ
สื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy), ทักษะด้าน
คอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy), ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้  (Career and Learning Skills) และความมี เมตตา กรุณา มี วินัย คุณธรรม จริยธรรม 
(Compassion)  



 

หน่วยบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม ตั้งแต่การคิด ริเริ่มและลงมือทำ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมองปัญหาที่เกิดข้ึนรอบตัว ตั้งคำถามจากปัญหานั้นและค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบนี้จะสามารถพัฒนาทกัษะที่เป็นปญัญาภายนอก ผู้เรียนจะได้ต้ังคำถามและแก้ปัญหาในเรื่องที่ตัวเองสนใจหรือ
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชุมชนของตัวเอง เพื่อฝึกทักษะ กระบวนการคิดและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยัง
ช่วยสร้างความมั่นใจให้เด็ก ๆ  เพราะเด็กจะกลา้พูดและแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองคิดจากข้อมูลที่ค้นคว้ามาด้วยตัวเอง
และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ โดยไม่มีคุณครูดุว่าหรือตัดสินว่าสิ่งที่เด็กคิดน้ันถูกหรอืผดิ เพราะเมื่อเด็กมีโอกาสค้นคว้า
เพิ่มเติม เด็กจะรู้เองว่าตัวเองคิดถูกหรือผิด ด้วยเหตุผลอะไร ซึ่งโดยรวมคุณครูจะต้องทำงานหนักข้ึน แต่ผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนก็ดีกว่ารูปแบบเดิม ๆ เช่นกัน เพราะเมื่อเด็กได้เรียนสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ ได้ลงมือหาคำตอบด้วยตัวเองและ
สนุกกับมัน เด็ก ๆ ก็จะสามารถจำและเข้าใจเรื่องนั้น ๆ ได้มากข้ึน 

ลักษณะสำคัญของการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน สรุปได้ดังนี ้

• ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง (student-centered learning) 

• จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๆ ให้มีจำนวนกลุ่มละประมาณ 5-8 คน 

• ผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก (facilitator) หรือผู้ให้คำแนะนำ (guide) 

• ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้ 

• ลักษณะของปัญหาที่นำมาใช้ ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาจ
มีคำตอบได้หลายคำตอบ 

• ผู้เรียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ ๆ ด้วยตนเอง (self-directed learning) 

• การประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง (authentic assessment) ดูจากความสามารถใน
การปฏิบัติของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้(Learning process) และพิจารณาจากผลงานที่
เกิดข้ึนจากการเรียนรู้ (Learning product) 
 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community หรือ PLC)  
คือนวัตกรรมพัฒนาครูที่ถือเปน็พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันระหว่างครูในโรงเรียนที่นำนวัตกรรมการจัด

การศึกษาของโรงเรียนต้นแบบไปใช้ โดยมีการจัดทำแผนการเรียนการสอนบนฐานข้อมูลออนไลน์ มีการถ่ายวิดีโอ
การสอนของครู นำมาดูและพิจารณาว่ามีอะไรที่ควรแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบ้าง เพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจของ
ครูต่อสิ่งที่จะสอนใหเ้ด็ก ๆ  ทำให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน มีความภาคภูมิใจและมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครูอย่างแท้จริง  

การนำนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC ทั้ง 3 อย่างมาจัดการเรียนรู้ของครูและเด็ก จะส่งผลให้ผู้เรียน
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีปัญญาภายใน มีปัญญาภายนอก อีกทั้งยกระดับความรู้ความเข้าใจของครูต่อสิ่งที่จะสอนแก่



 

เด็กๆ ทำให้ครูมีทักษะการจัดการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนในทุกมิติได้ และมีบทบาทจิต
วิญญาณของความเป็นครูอย่างแท้จริง รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1  

 

 
 
 

 

เครื่องมือสอนคิด Thinking Tools  

คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาข้ึนโดยโรงเรียน King’s School โอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ 
เครื่องมือสอนคิดเป็นรปูแบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ฝึกให้ผู้เรียนคิดเชิงวิพากษ์และมีระบบเพื่อ
หาคำตอบ ซึ่งคำตอบอาจไม่ได้มีเพียงข้อเดียว โดยการเรียนแบบไม่มีคำตอบตายตัวจะเสริมสร้างนิสัยช่างคิด และ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (รร.อบจ.เชียงราย) เดินทางไปศึกษา
รูปแบบการเรียนการสอนน้ี แล้วนำมาปรับใช้กับโรงเรียนเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ในปี 2552 
ในกระบวนการสอนคิด ครูเป็นทั้งผู้ช่วยเหลือและผู้ร่วมงานครูจะใช้คำถามในการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นการคิด 
ให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบ มีแนวคิดที่หลากหลายและได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนในช้ันเรียน มีการทำงาน
เป็นทีม เคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ผ่านเครื่องมือสอนคิด Thinking Tools 
ที่เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ ฝึกการคิดที่เป็นระบบ สามารถแก้ปัญหา มีวิจารณญาณตัดสินปัญหาอย่างมี
เหตุผล ถูกต้องเหมาะสม บนฐานข้อมูลที่รอบด้าน  

แผนภาพที่ 1 แสดงนวตักรรมส าหรบัการเรยีนรูข้องเดก็ (จติศกึษา และ PBL) และครู (PLC) 



 

กระบวนการการสอนคิด (Thinking Whiteboard) มี 4 ข้ันตอน  
1. Do Now เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เป็นการกระตุ้นความคิดของ

นักเรียนสำหรับเปิดเรื่องเพื่อเข้าเนื้อหาใหม่ อาจเป็นกิจกรรมตอบคำถาม เกม ดูสื่อ วิดีโอ (1-5 นาที) 
2. Purpose คือ การแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ จะสอน/เรียนอะไร เพื่อให้ได้สิ่งใด  จุดประสงค์มาจาก

มาตรฐานหรือตัวช้ีวัดของหน่วยการเรียน/วิชาที่สอน 
3. Work Mode คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งครูออกแบบอย่างไรก็ได้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

เช่น การบรรยาย แจกใบงาน การค้นข้อมูล ทั้งกลุ่มและเดี่ยว (30-45 นาที) 
โดยเป็นช่วงที่ใช้เครื่องมือสอนคิด (Thinking Tools) ทั้ง 10 ประกอบการเรียน ครูจะไม่สอนหรืออธิบาย
ทั้งคาบ อาจใช้เวลาพูดไม่เกิน 15 นาที จากนั้นจะดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและกระตุ้นนักเรียนที่ไม่พร้อม 
ผา่นการดึงความสนใจหรือให้กำลังใจ นักเรียนจะรู้ว่าการตรงต่อเวลาเป็นสิ่งสำคัญ จึงเข้าเรียนตรงเวลา
และต้องทำช้ินงานให้เสรจ็ภายในห้องเรยีน และทำให้ไม่มีงานกลับไปทำที่บา้น และด้วยบรรยากาศในหอ้ง
แบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมตลอดคาบ พวกเขาจะไม่เบื่อ วอกแวก หรือง่วง
นอน 

4. Reflective Thinking คือ การสรุปบทเรียน หรือสะท้อนผลของการเรียนในคาบเรียนนั้นๆ ว่านักเรียน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน และช่วยทบทวน เน้นย้ำ (5-
10 นาที) ครูอาจถามคำถามวัดความเข้าใจ เช่น “หนึ่งสิ่งที่ได้รับในคาบนี้คืออะไร” “อะไรคือสามสิ่งที่
นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต” โดยกติกาคือห้ามตอบซ้ำกัน ครูอาจนำคำถามจากข้อสอบ O-NET 
หรือ NT มาลองวัดความรู้กันด้วย 

เครื่องมือสอนคิด (Thinking Tools) ที่ครูสามารถนำมาจับใช้กับบทเรียน มีทั้งหมด 10 ชนดิ ได้แก่ 
1. PMI (Plus, Minus, Interest) เครื่องมือสำรวจและประเมินความเข้าใจของผู้เรียน และช่วยให้ผู้เรียน

มองเห็นจากทุกทิศทาง ทั้งข้อดี (Plus) ข้อเสีย (Minus) และจุดที่น่าสนใจ/จุดพัฒนา แก้ไข ( Interest) 
ของประเด็นหรือปัญหาหนึ่งๆ ก่อนทำการตัดสินใจ 

2. OPV (Other Points of View) เครื่องมือที่ฝึกให้ผู้เรียนเข้าใจความคิดเห็นหรือมุมมองของผู้อื่น เห็น
รอบด้าน คำถามที่ถาม เช่น “ใครได้รับผลกระทบจากการคิด/การกระทำนี้บ้าง” “อะไรคือมุมมอง/การ
คิด ของคนที่ได้รับผลกระทบ” เมื่อนักเรียนพยายามเข้าใจมุมมองของผู้อืน่ สิ่งสำคัญคือไม่นำความคิดและ
ความรู้สึกส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีการสรุปถูก-ผิด ด-ีไม่ด ี

3. CAF (Consider All Factors) เครื่องมือที่ช่วยเปิดมุมมองความเข้าใจให้กว้างข้ึน ฝึกให้ผู้ใช้พิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ให้ได้มากที่สุด ก่อนสรุปความคิด CAF มีปัจจัยช่วยคิด (brainstorm) 18 ตัว ได้แก่ การเงิน



 

และธุรกิจ เศรษฐกิจ การขนส่ง ความสัมพันธ์ทางสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา เทคโนโลยี จริยธรรม 
ศาสนา กฎหมาย การเมืองและการปกครอง ความยุติธรรม การทหาร การสื่อสาร สุขภาพกาย สุขภาพจิต  

4. KWL (Know, Want, Learned) เครื่องมือจัดการการเรียนรู้ตลอดคาบเรียนหรือหน่วยการเรียนรู้ช่วย
ให้ผู้เรียนเรียนอย่างรู้ตัวอยู่เสมอ โดยระบุสิ่งที่รู้อยู่แล้ว (Know) สิ่งที่อยากรู้ก่อนเริ่มบทเรียน (Want) 
และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปหลังจบบทเรียน (Learned) 

5. Compare & Contrast เครื่องมือช่วยตัดสินผ่านการเปรียบเทียบ หาข้อเหมือนและข้อแตกตา่งของสอง
สิ่ง หรือมากกว่าน้ัน ผู้เรียนอาจนำข้อสรุปที่ได้มาวาดเป็นแผนภาพเวนน์ (Venn diagram) 

6. Cause & Effect เครื่องมือที่ให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นเหตุและผล สามารถระบุสาเหตุของปัญหา หรือผลที่
ตามมาของเหตุการณ์หรือสมมติฐานหนึ่ง ๆ 

7. Six Thinking Hats การ “สวม” หมวกหกใบช่วยตรวจสอบความเข้าใจ พิจารณาหลายมุมมอง แสดง
ความคิดเห็นและความรู้สึกของตนเอง จัดระเบียบความคิด และเปลี่ยนความคิดได้ง่ายข้ึน 

• หมวกสีขาว ใช้หาข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงและตัวเลข 

• หมวกสีแดง แสดงถึงความรู้สึก เช่น ครูอาจให้ผู้เรียนอ่านข่าว และอธิบายความรู้สึกที่มีต่อ
เหตุการณ์ในเรื่อง 

• หมวกสีดำ  แสดงถึงความอ่อนแอของความคิด และข้อควรระมัดระวัง ใช้ระบุหรือคาดการณ์
สาเหตุของปัญหา  

• หมวกสีเหลือง แสดงถึงการมองโลกในแง่ดี ใช้มองหาจุดเด่น คุณค่า และผลดีของข้อมูลหรือการ
ตัดสินใจหนึ่ง ๆ 

• หมวกสีเขียว แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ ๆ ใช้มองหาวิธีแก้ไข การเปลี่ยนไปสู่
สิ่งที่ดีกว่า หรือทางเลือกใหม่  

• หมวกสีฟ้า แสดงถึงการจัดการและควบคุมความคิดให้เป็นระบบ ระเบียบ เพื่อให้กระบวนการให้
กระชับ และเป็นไปตามเป้าหมายที่มี 

8. Ranking เครื่องมือการคิดที่ฝึกให้ผู้เรียนจัดลำดับความสำคัญจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจ เป็นเครื่องมือนี้ช่วยพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ จุดสำคัญของเครื่องมือนี้คือ การสอน
กำหนดเกณฑ์ ยิ่งเกณฑ์ยากก็ยิ่งฝึกผู้คิด 

9. Diagram คือ แผนภาพที่ช่วยจัดระเบียบความคิดและถ่ายทอดออกมาเป็นภาพ ช่วยนักเรียนสรุป
บทเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจของตน เป็นในรูปแบบใดก็ได้ มีจุดสิ้นสุดหรือไม่ก็ได้ ไม่มีหลักบังคับตายตัว  



 

10. Mind mapping แผนที่ความคิด คือ ภาพแทนความคิดหรือมโนทัศน์ที่เป็นระบบ ผู้เรียนสามารถบันทึก
สิ่งที่ได้เรียนมาหรือความคิดใหม่ ๆ เป็นภาพและมีสีสันน่าจดจำ ซึ่งคล้ายกับกระบวนธรรมชาติของสมอง
มนุษย ์Mind mapping ต่างจาก Diagram ตรงที่มีหลักการ ดังนี้ 

มีแกนกลางเพือ่กำหนดหัวเรือ่ง มีกิง่ก้านเพื่อจัดหมวดหมู่ มกีิ้งย่อยๆ เพื่ออธิบาย ให้ข้อมลูสนับสนุน ให้คำ 
วลี ประโยค อยู่บนเส้น เขียนไปในแนวเดียวกัน แนวขวาง และเส้นอาจไม่มีทีส่ิ้นสุด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ผลงานจากการใช้เครื่องมอืสอนคดิของนักเรยีน 



 

หลักธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

แนวคิดและหลักการพื้นที่โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
นำมาบูรณาการในการดำเนินงานสรุปได้เป็น 3 หลักการใหญ่ ๆ ได้แก่ การทำงานบนฐานสทิธิมนุษยชน ความเท่า
เทียมทางเพศ และหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งล้วนมีความเช่ือมโยงกัน โครงการจะสร้างแนว
ทางการนำเอาแนวคิดหลักสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน ซึ่งสนับสนุนความเป็นอยู่ของประชาชนให้แก่คนยากไร้ให้รู้
สำนึกถึงสิทธิที่ตนพึงมี สิทธิเรียกร้องของตนและดำรงไว้ซึ่งหน้าที่ของตนที่มีต่อสิทธิที่ควรจะมี โดยโครงการมุ่งเน้น
ให้บรรลุเป้าหมายในด้านสิทธิเด็ก สิทธิในการได้รับการศึกษาจากรัฐ และสิทธิของคนชาติพันธ์ุที่จะเข้าถึงบริการ
สาธารณะที่คำนึงถึงความต้องการทางด้านชาติพันธ์ุ สังคม และวัฒนธรรม ในด้านความเท่าเทียมทางเพศ โครงการ
ที่ได้เสนอไปนั้นจะสร้างเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยเฉพาะสตรีภายใต้การสนับสนุน
ภาวะผู้นำของสตรี โครงการทำให้มั่นใจว่าการฝึกอบรมและการเข้าร่วมของกลุ่มเป้าหมายอยู่บนฐานความเท่า
เทียมทางเพศ ตลอดจนการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักถึงการส่วนร่วมในความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและ
ชาย  

ในด้านหลักประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท่ีดี หลักธรรมาภิบาลที่ดีของสถานศึกษานั้นมีประชาธิปไตย 
มีความรับผิดชอบ และความโปร่งใสมากขึ้น มีความร่วมมือเชิงนวัตกรรมระหว่างชุมชน ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานรัฐท้องถ่ิน ตลอดจนการทำงานกับคณะรัฐบาลในระดับชาติ  เช่น กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย สมาชิกรัฐสภา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยส่งเสรมิให้
หลักการธรรมาภิบาลที่ดีและการมีความรับผิดชอบ และความเกี่ยวพันของชุมชนหรือองค์กรภาคประชาสังคมมาใช้
ในการตัดสินใจระดับนโยบาย 

โครงการจะพัฒนา "คู่มือธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก" (Small School Governance 
Guide) เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อให้พร้อมใช้งานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สมาชิกภาคประชาสังคม ชุมชน หน่วยงานรัฐท้องถ่ิน และเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา โครงการจะดำเนินการให้
คำปรึกษาอย่างมีส่วนร่วม และระดมความคิดกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู 
สมาชิกคณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวแทนหน่วยงานรัฐท้องถ่ิน ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการ
บริหารโครงการ โดยแนวทางปฏิบัติจะครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้: 

1. โครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. พฤติกรรมและคุณลักษณะที่พงึประสงค์ของกรรมการสถานศึกษา  
3. การมสี่วนร่วมของชุมชนและตัวแทนจากภาคประชาสังคม สตรี ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในระดับ

สถานศึกษา  
4. สิทธิในด้านการศึกษาและการคุ้มครองเด็ก   
5. แนวคิดด้านการเรียนการสอน  



 

6. สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
7. รายการที่ต้องตรวจสอบ และการเฝ้าติดตามและการประเมนิผล 

 

ร่างคู่มือธรรมาภิบาลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (SSGG) ฉบับแรกจะนำร่องในสถานศึกษาจำนวน 8 แห่ง 
และข้อเสนอแนะจากครูและสภานักเรียนจะถูกเก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงแก้ไข ร่วมกับคำแนะนำและการรับรอง
โดยคณะทำงาน เมื่อร่างแนวทางปฏิบัติธรรมาภิบาลโรงเรียนขนาดเล็กเสร็จสิ้น จะมีการจัดทำทั้งรูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และดิจิทัล แจกจ่ายไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมาย จำนวน 400 แห่ง รวมทั้งหมด 8 ,000 ชุด แนวทาง
ปฏิบัตินี้สามารถนำเอาไปใช้กับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ โดยปรากฎในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่นำมาปรับใช้กับสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายจำนวน 400 แห่ง โดยกระบวนการจัดทำคู่มือธรรมาภิบาล
สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (SSGG) จะเริ่มดำเนินการและจัดทำให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565 นี ้

 

 
  


